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Rozwój gospodarczy przy wzrastających 
standardach ochrony środowiska wymu-
sza zwiększenie zapotrzebowania na ener-
gię pochodzącą z alternatywnych wobec 
ropy naftowej źródeł1. taką alternatywę 
mogą stanowić biopaliwa, to jest paliwa po-
chodzenia roślinnego. Ich użycie pozwala 
w sposób naturalny ograniczyć emisję dwu-
tlenku węgla (Co2), uważanego za główne-
go sprawcę globalnego ocieplenia. Warto 
przy tym zwrócić uwagę, że upowszechnia-
nie biopaliw, zwłaszcza w transporcie, jest 
wymieniane wśród działań prowadzonych 

przez Ministerstwo Gospodarki w ramach 
zapewnienia bezpieczeństwa gospodar-
czego kraju2.

Skuteczność, efektywność 
a efektywność kosztowa
W literaturze przedmiotu można spotkać 
kilka, nieco odmiennych, definicji sku-
teczności. 

Zasadniczo skuteczność jest pojęciem 
nieekonomicznym, zarezerwowanym dla 
scharakteryzowania projektu lub przed-
sięwzięcia, które ma osiągnąć zamierzony 
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1 F. Krawiec (red), Odnawialne�źródła�energii�w�świetle�globalnego�kryzysu�energetycznego, Difin, Warsza-
wa 2010, s. 55-56, 58.

2 <http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze>
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skutek3. Skuteczność można rozumieć 
także jako uzyskiwanie określonych wy-
ników lub coraz lepszych rezultatów przez 
dostarczanie produktów. Generalizując, 
jest to pojęcie związane z osiąganiem celów 
(zakres, w jakim program lub jednostka re-
alizuje swoje cele i założenia)4. W zalece-
niach europejskich skuteczność definiuje 
się jako stopień osiągnięcia postawionych 
celów, a także stosunek między podjęty-
mi działaniami, ich rzeczywistym efek-
tem. Definicja ta zakłada potrzebę prze-
prowadzenia analizy porównawczej rze-
czywistego i pożądanego osiągnięcia celu. 
Ze względu na to, że osiągnięcie celu jest 
związane z zużyciem określonych zasobów 
i poniesieniem określonych kosztów, sku-
teczność można zdefiniować także jako 
stosunek stopnia osiągnięcia celu i stop-
nia zużycia przeznaczonych do tego zaso-
bów. Według Petera Druckera, skutecz-
ność – określona jako umiejętność wyboru 
właściwych celów – jest kluczem do po-
wodzenia organizacji5. 

Należy wspomnieć, że ekonomiści sta-
wiają również pytania: czy warto podej-
mować jakieś zamierzenie albo czy za-
stosowany środek jest najlepszy z moż-
liwych. Pojęciem służącym badaniu tego 
jest efektywność. Działanie efektywne 
wymaga, by korzyść netto z jego podję-
cia – to jest korzyść po potrąceniu kosz-
tu – była dodatnia i największa z możli-
wych. Potrzebne jest do tego oszacowanie 

korzyści, aby potwierdzić, że są one więk-
sze niż koszty. Jeżeli nie jesteśmy w sta-
nie tego zrobić, poprzestajemy na efek-
tywności kosztowej. W takim wypadku 
wystarczy wykazać, że przyjęta metoda 
jest najtańsza z możliwych6. 

Pojęcia, o których mowa, znalazły od-
zwierciedlenie w  przepisach prawa. 
Zgodnie z art. 44 ustawy z 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych7, wydat-
ki publiczne powinny być dokonywane 
w sposób celowy i oszczędny, z zachowa-
niem zasad: uzyskiwania najlepszych efek-
tów z danych nakładów oraz optymalnego 
doboru metod i środków służących osią-
gnięciu założonych celów.

Kontrola wykonania zadań
Wykorzystanie biopaliw 
i biokomponentów w transporcie

Sektor publiczny z definicji nie wytwarza 
na potrzeby rynku, a zatem towary i usłu-
gi wytwarzane w tym sektorze nie podle-
gają mechanizmowi rynkowemu, to jest 
w tym wypadku – procesowi tworzenia 
ceny, a brak konkurencji powoduje, że nie 
ma naturalnych wskaźników efektywno-
ści produkcji. Konieczne jest zatem, aby 
określić, czy państwo produkuje skutecz-
nie. Ponadto, ze względu na sposób alokacji  
zasobów, potrzebna jest ocena krytycz-
no-ekonomiczna, gdyż w sektorze publicz-
nym – jak w każdej dziedzinie działalno-
ści gospodarczej – powinno się brać pod 

3 T. Żylicz: Skuteczność�a�efektywność, <http://coin.wne.uw.edu.pl/tzylicz>.
4 Standardy�i�wytyczne�kontroli�wykonania�zadań�na�podstawie�standardów�kontroli�INTOSAI�i�praktyki, NIK, 

2009, s.16.
5 P.F. Drucker: Menedżer�skuteczny.�Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Czytelnik 1994.
6 T. Żylicz, Skuteczność�a�efektywność, op.cit.
7 DzU.2013.885 j.t.
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uwagę alternatywne wykorzystanie zaso-
bów. Struktura produkcji w sektorze pu-
blicznym powoduje, że kontrola wykonania 
zadań jest techniką kierowania i nadzoru 
nad gospodarką w sektorze publicznym8.

W trakcie kontroli skuteczności pro-
gramów formułowanych i wdrażanych 
w sektorze publicznym (kontroli wyko-
nania zadań) z założenia bada się wzajem-
ne relacje między elementami wejścio-
wymi a uzyskanymi wynikami. Kontrola 
skuteczności programów ma trzy zasad-
nicze cele. Pierwszym jest sformułowanie 
realistycznego osądu o uzyskanych efek-
tach. Cel drugi to ustalenie, jak przed-
stawiają się uzyskane efekty w stosunku 
do pewnych standardów, takich jak cele 
nadrzędne programu przełożone na kon-
kretne działania lub warunki stanowią-
ce punkt odniesienia. trzecim celem jest 
przedstawienie całościowego osądu oraz 
analizy skuteczności programu9.

Kontrola NIK dotycząca skuteczności 
działań administracji publicznej podejmo-
wanych na rzecz upowszechnienia biopa-
liw w Polsce polegała na ocenie skutecz-
ności programu publicznego, to jest usta-
leniu czy cele zostały osiągnięte10, oraz na 
ocenie adekwatności systemu pomiaru 
i sprawozdawczości w zakresie skutecz-
ności programu. Ponadto poddano anali-
zie przyczyny stwierdzonego stanu rzeczy 
i problemów, ze wskazaniem sposobów 

poprawy skuteczności działań i progra-
mów publicznych. W kontroli sprawdza-
no nie tylko, czy jednostki przestrzegają 
przepisów, ale także czy zachowują roz-
sądne proporcje między nakładami a wy-
nikiem11. Celem było dokonanie krytycz-
no-ekonomicznej oceny tego, czy publicz-
nymi środkami lub zasobami administruje  
się w najlepszy sposób. Zbadano, czy 
wszystkie poniesione wydatki w sposób 
właściwy przyczyniają się do osiągnięcia 
ustalonych celów12.

Reasumując, kontrola wykonania zadań 
stanowi ze swej natury narzędzie badania, 
a jej celem jest dostarczenie wiedzy i in-
formacji tworzących nową podstawę po-
dejmowania decyzji. Dzięki tej wiedzy 
podjęte decyzje oraz sposób ich realizacji 
mogą i powinny być lepsze od poprzednich.

Biopaliwa  
– informacje podstawowe
Na sytuację w Polsce mają wpływ przede 
wszystkim uwarunkowania prawne Unii 
Europejskiej, które wyznaczają drogę roz-
woju biopaliw. W latach 2003–2009 pod-
stawowym aktem prawnym określającym 
rozwój rynku biopaliw transportowych 
w UE była dyrektywa nr 2003/30/EC  
z 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania 
użycia w transporcie biopaliw lub innych 
paliw odnawialnych13. Dyrektywa ta, 
wydana w trosce o ochronę środowiska, 

8 R. Elm-Larsen: Kontrola�wykonania�zadań, Warszawa 2005, s. 39-40.
9 Kontrola�wykonania�zadań�a�modernizacja�sektora�publicznego, OECD 1996, s. 23.
10 Informacja o wynikach kontroli� Stosowanie� biopaliw� i� biokomponentów�w� transporcie, KGP-4101-01-

00/2013, nr ewid. 192/2013/P/13/054/KGP, luty 2014 r.
11 Tamże, s. 41.
12 Tamże, s. 29.
13 DzUUE L 123 z 2003 r., s. 42.
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zobowiązywała kraje członkowskie do 
zapewnienia udziału biokomponentów 
w rynku paliw transportowych (zarów-
no w postaci dodatku do paliw ciekłych, 
jak i biopaliw ciekłych) w wysokości co 
najmniej 5,75% z końcem 2010 r. Akt ten 
został zastąpiony obecnie obowiązującą 
dyrektywą nr 2009/28/WE z 23 kwiet-
nia 2009 r. w sprawie promowania sto-
sowania energii ze źródeł odnawial-
nych zmieniającą i w następstwie uchy-
lającą dyrektywy nr 2001/77/WE oraz  
nr 2003/30/WE14. Zgodnie z jej regula-
cjami, udział energii ze źródeł odnawial-
nych w sektorze transportu ma wynosić 
10% do 2020 r. 

W Polsce biopaliwa ciekłe, to jest benzy-
ny z zawartością powyżej 5% biokomponen-
tów i olej napędowy z zawartością powyżej 
7% biokomponentów, są wykorzystywane 
na niewielką skalę. Powszechnie natomiast 
wykorzystuje się paliwa ciekłe z domiesz-
ką biokomponentów do 5% (w przypadku 
benzyn) i do 7% (w przypadku oleju napę-
dowego). Biokomponentem stanowiącym 
dodatek do benzyn silnikowych jest bioeta-
nol, natomiast do oleju napędowego dodaje  
się estry metylowe kwasów tłuszczowych. 
Paliwo z zawartością bioetanolu jest ozna-
czane literą E (od etanolu) oraz następu-
jącą po niej liczbą określającą objętościo-
wy udział bioetanolu w paliwie (np. E10 
oznacza 10% zawartość bioetanolu w ben-
zynie, E20 – 20% itp.). oznaczenie biopa-
liwa wyprodukowanego na bazie oleju na-
pędowego określa procentową zawartość 

estrów w oleju napędowym; na przykład 
biopaliwo B20 zawiera 20% estrów, a bio-
paliwo B100 to czysty ester metylowy oleju 
rzepakowego, palmowego lub sojowego.

Dodawanie biokomponentów do paliw 
ciekłych wynika z konieczności stosowa-
nia prawa wspólnotowego. Implementując 
prawo Unii Europejskiej w Polsce, od 
1 stycznia 2008 r. wprowadzono sank-
cjonowany wysokimi karami obowiązek 
stosowania biokomponentów w paliwach 
ciekłych i biopaliwach ciekłych w ilości 
wynikającej z narodowego celu wskaź-
nikowego (NCW). NCW to minimalny 
udział biokomponentów i innych paliw 
odnawialnych w ogólnej ilości paliw cie-
kłych i biopaliw ciekłych, zużywanych 
w ciągu roku kalendarzowego w trans-
porcie, liczony według wartości opało-
wej. obowiązek realizacji NCW nałożo-
ny został na przedsiębiorców wykonują-
cych działalność gospodarczą w zakresie 
wytwarzania i importu lub nabycia we-
wnątrzwspólnotowego paliw ciekłych lub 
biopaliw ciekłych, którzy sprzedają je lub 
zużywają na własne potrzeby. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z 15 czerwca 2007 r. w sprawie naro-
dowych celów wskaźnikowych na lata 
2008–201315 zakładało stały wzrost wy-
sokości NCW z 5,75% w 2010 r., 6,20% 
w 2011 r., 6,65% w 2012 r. do 7,10% 
w 2013 r. Aktualnie obowiązujące roz-
porządzenie Rady Ministrów z 23 lipca 
2013 r. w sprawie narodowych celów 
wskaźnikowych na lata 2013–201816 

14 DzUUE L 140 z 2009 r., s. 16.
15 DzU.2007.110.757.
16 DzU.2013.918.
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określa następujące ich wysokości: 7,10% 
na lata 2013–2016, 7,80% na 2017 r., 8,50% 
na 2018 r.

Założenia programu rządowego 
W związku z koniecznością zapewnienia 
udziału biokomponentów w rynku paliw 
transportowych Rada Ministrów, uchwa-
łą nr 134/2007 z 24 lipca 2007 r., przyję-
ła „Wieloletni program promocji biopa-
liw lub innych paliw odnawialnych na lata 
2008–2014”17. (dalej zwany „Programem” 
lub „Programem wieloletnim”). 

Z założenia wprowadzane Programem 
działania miały być ukierunkowane na 
tworzenie korzystnych i stabilnych wa-
runków rozwoju rynku biokomponentów 
i biopaliw ciekłych, aby obowiązek re-
alizacji narodowego celu wskaźnikowe-
go w połączeniu z brakiem opłacalności 
rodzimej produkcji biokomponentów nie 
spowodował, że Polska stanie się jedynie 
rynkiem zbytu dla biokomponentów wy-
twarzanych w innych krajach. W doku-
mencie wskazano organy administracji 
rządowej oraz jednostki samorządu te-
rytorialnego odpowiedzialne za te dzia-
łania. Koordy natorem realizacji Programu 
był Minister Gospodarki. 

Program wieloletni zakładał następu-
jące działania:
•	wsparcie	dla	produkcji	biokomponen-

tów w zakresie systemu podatkowego 
i opłaty paliwowej;

•	wsparcie	dla	upraw	roślin	energetycz-
nych stanowiących surowiec do produk-
cji biokomponentów;

•	wsparcie	finansowe	z funduszy	Unii	
Europejskiej oraz krajowych środków  
publicznych inwestycji związanych z wy-
twarzaniem biokomponentów i biopa-
liw ciekłych;

•	działania	na	rzecz	zwiększenia	popytu	
na biopaliwa ciekłe;

•	działalność	naukowo-badawczą	w dzie-
dzinie biopaliw ciekłych;

•	działalność	informacyjno-edukacyjną	
na rzecz upowszechniania biopaliw cie-
kłych;

•	inne	działania.
W dokumencie tym zaznaczono, że 

wszelkie bariery rozwoju rynku biokom-
ponentów i biopaliw ciekłych powinny być 
skutecznie usuwane w związku z korzy-
ściami, jakie rozwój ten przynosi. Korzyści 
w postaci zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego, wzrostu zatrudnienia oraz 
poprawy stanu środowiska przez reduk-
cję emisji dwutlenku węgla miały rekom-
pensować z nadwyżką przejściowe uszczu-
plenie wpływów budżetowych państwa. 
Wprowadzane przez Program mechani-
zmy były ukierunkowane na tworzenie  
korzystnych i stabilnych warunków roz-
woju rynku biokomponentów i biopaliw 
ciekłych. Celem było wypracowanie roz-
wiązań, które zapewnią opłacalność ekono-
miczną pozyskiwania surowców rolniczych 
do produkcji biokomponentów, wytwa-
rzania biokomponentów, produkcji biopa-
liw ciekłych i paliw ciekłych z dodatkiem 
biokomponentów oraz użycia tego paliwa. 
Wdrożenie Programu miało spowodować 
także ochronę krajowych producentów 

17 MP.2007.53.607.
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biokomponentów i biopaliw przez wzrost 
ich konkurencyjności w stosunku do wy-
twórców zagranicznych. 

Dla osiągnięcia powyższego celu 
w Programie wieloletnim wprowadzono 
różne mechanizmy wsparcia, w tym naj-
istotniejszy z punktu widzenia budżetu 
państwa, to jest wsparcie produkcji bio-
komponentów w zakresie systemu podat-
kowego i opłaty paliwowej. Regulacja ma-
jąca zapewnić opłacalność ekonomiczną 
procesu produkcji biokomponentów i bio-
paliw ciekłych miała polegać na obniże-
niu stawki akcyzy o 1,565 zł od każdego 
litra biokomponentów dodanych do ben-
zyny silnikowej zawierającej powyżej 2% 
biokomponentów oraz obniżeniu stawki  
akcyzy o 1,048 zł od każdego litra biokom-
ponentów dodanych do oleju napędowe-
go zawierającego powyżej 2% biokompo-
nentów, w sytuacji gdy stawka akcyzy dla 
benzyn silnikowych zawierających poniżej 
2% biokomponentów wynosiła 1565 zł za 
1000 litrów; a dla oleju napędowego za-
wierającego poniżej 2% biokomponentów 
– 1048 zł za 1000 litrów. Ponadto, zgodnie 
z zapisami Programu, planowano zastoso-
wanie stawki podatku akcyzowego w wy-
sokości 10 zł za 1000 litrów dla biokom-
ponentów stanowiących samoistne paliwa  
(po ustaniu tych regulacji stawka akcyzy 
dla wymienionych biokomponentów wy-
nosiła 1048 zł za1000 litrów).

Wprowadzenie powyższych ulg podat-
kowych uzasadniano tym, że koszty pro-
dukcji biokomponentów przewyższały 
koszty produkcji tradycyjnych paliw ro-
popochodnych, a także niższą wartością 
opałową biokomponentów w porówna-
niu z paliwami ropopochodnymi. Dzięki 
ulgom oferowana odbiorcom końcowym 

cena paliw zawierających biokomponen-
ty miała być konkurencyjna w stosunku 
do ceny paliw konwencjonalnych. 

W zakresie ulgi podatkowej dla osób 
prawnych w Programie wieloletnim za-
proponowano rozwiązanie polegające na 
odliczeniu od podatku kwoty stanowiącej 
19% nadwyżki kosztów wytworzenia bio-
komponentów nad kosztami wytworze-
nia paliw ciekłych o takiej samej warto-
ści opałowej, do których te biokomponen-
ty mogły być dodawane. odliczenie było 
ograniczone do wysokości 19% kwoty róż-
nicy pomiędzy średnią ceną nabycia bio-
komponentów a średnią ceną nabycia paliw 
ciekłych, do których te biokomponenty 
mogły być dodane. Średnie ceny nabycia 
biokomponentów i paliw ciekłych, nie-
zbędne do obliczenia kwoty limitu, miały 
być ogłaszane przez Ministra Gospodarki 
w porozumieniu z Ministrem Finansów do 
końca każdego pierwszego miesiąca roku 
kalendarzowego. Mimo że Program wie-
loletni obejmował lata 2008–2014, ulga 
w podatku dochodowym od osób praw-
nych miała być stosowana już w zezna-
niu rocznym za 2007 r. Ponadto biokom-
ponenty stanowiące samoistne paliwo  
zostały wyłączone z grupy wyrobów pod-
legających opłacie paliwowej. 

Założono poprawę opłacalności pro-
dukcji biokomponentów przez działania 
zmniejszające koszt pozyskania surowca, 
stanowiący największą pozycję w struk-
turze kosztów produkcji biokomponen-
tów. Miało temu sprzyjać wykorzystanie 
środków z funduszy europejskich oraz 
krajowych środków publicznych przezna-
czonych na wsparcie upraw roślin ener-
getycznych, które następnie stanowiły  
surowiec do produkcji biokomponentów. 
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Przewidywano przy tym tworzenie miejsc 
pracy na terenach wiejskich w związku ze 
zwiększeniem produkcji rolniczej na cele 
energetyczne (nieżywnościowe) i wzro-
stem upraw surowców, takich jak rzepak 
i kukurydza, służących do produkcji bio-
komponentów i biopaliw ciekłych.

Program wieloletni zawierał rozwiąza-
nia dotyczące wsparcia z funduszy Unii 
Europejskiej inwestycji obejmujących wy-
twarzanie biokomponentów i biopaliw cie-
kłych oraz wskazywał na źródła finanso-
wania pochodzące z programu operacyjne-
go „Infrastruktura i środowisko” (PoIiŚ), 
programu „Rozwój obszarów wiejskich” 
(PRoW) oraz programu operacyjnego 
„Innowacyjna gospodarka” (PoIG). 

Przewidziano również działania mają-
ce na celu zwiększenie popytu na biopa-
liwa ciekłe wśród kierowców, polegające 
na zachętach do tworzenia stref dla eko-
logicznego transportu publicznego, zwol-
nieniach z opłat za parkowanie oraz za  
korzystanie ze środowiska, a także prefe-
rencje przy zakupie w trybie zamówień pu-
blicznych pojazdów i maszyn wyposażo-
nych w odpowiednio przystosowane silniki. 
Dla administracji rządowej wprowadzono 
obowiązek stosowania biopaliw ciekłych 
w wykorzystywanych środkach transportu. 

Wskazano jednocześnie, że działalność 
naukowo-badawcza ma istotne znaczenie 
dla opracowania nowych rodzajów bio-
paliw. Program zakładał także podjęcie 

działań o charakterze informacyjno-edu-
kacyjnym, a promowanie miało obejmo-
wać zarówno użytkowników, jak i produ-
centów pojazdów. Do upowszechnienia 
informacji miały służyć takie narzędzia, 
jak reklamy, artykuły prasowe, audycje 
telewizyjne oraz platformy internetowe. 
Działania adresowane do społeczeństwa 
obejmowały: opracowanie i rozpowszech-
nianie wiarygodnych informacji o uwarun-
kowaniach stosowania biopaliw ciekłych; 
wprowadzenie tych zagadnień do progra-
mów kształcenia; wdrożenie do systemu 
kształcenia kierowców elementów wie-
dzy o technicznym, ekonomicznym i śro-
dowiskowym aspekcie korzystania z bio-
paliw ciekłych. Pod adresem producen-
tów pojazdów planowano wprowadzenie 
obowiązku zaopatrzenia oferowanych do 
sprzedaży nowych pojazdów w informa-
cję o tym, czy pojazd jest przystosowa-
ny do spalania biopaliw ciekłych oraz or-
ganizowanie cyklicznych konkursów na 
najbardziej probiopaliwową firmę samo-
chodową.

Ponadto, w celu ułatwienia realizacji 
NCW, Program przewidywał opracowa-
nie przepisów umożliwiających wytwa-
rzanie przez rolników biopaliw ciekłych 
na własny użytek oraz możliwość stoso-
wania w pojazdach i maszynach należą-
cych do wybranych flot18 biopaliw ciekłych 
o zwiększonym udziale biokomponentów 
innych niż B100 i B20.

18 Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23 ustawy z 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości pa-
liw (DzU.2006.169.2200), grupa co najmniej 10 pojazdów, ciągników rolniczych lub maszyn nieporuszają-
cych się po drogach albo grupa lokomotyw lub statków, wyposażonych w silniki przystosowane do spala-
nia biopaliwa ciekłego, będąca własnością lub użytkowana przez osobę fizyczną wykonującą działalność 
gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.



Nr 2/marzec-kwiecień/2015 55 

upowszechnianie biopaliw w Polsce   kontrola i audyt

Realizacja działań przewidzianych 
w programie rządowym
Preferencje w podatku akcyzowym oraz 
opłacie paliwowej zostały wprowadzone 
ustawą z 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym oraz o zmianie in-
nych ustaw19. Ulgi i zwolnienia w podatku 
akcyzowym, mające stymulować wyko-
rzystanie biokomponentów, biopaliw i in-
nych paliw odnawialnych, obowiązywały 
w latach 2008–2011 (styczeń –kwiecień). 

System obniżonych stawek akcyzy dla 
paliw silnikowych (benzyn i olejów na-
pędowych) z udziałem biokomponentów 
oraz dla biokomponentów stanowiących 
samoistne paliwo przeznaczonych do na-
pędu silników spalinowych obejmował20:
•	obniżoną	o 1,565	zł	za	litr	stawkę	podat-

ku akcyzowego od każdego litra biokom-
ponentów dodanych do benzyn, z tym 
że kwota należnej akcyzy nie mogła być 
niższa niż 10 zł za 1000 litrów, pod wa-
runkiem że wyrób powstały ze zmiesza-
nia benzyn z biokomponentami zawierał 
ponad 2% biokomponentów i spełniał 
warunki jakościowe określone w prze-
pisach dotyczących jakości paliw;

•	obniżoną	o 1,048	zł	za	litr	stawkę	po-
datku akcyzowego od każdego litra 

biokomponentów dodanych do oleju 
napędowego, z tym że kwota należnej 
akcyzy nie mogła być niższa niż 10 zł za 
1000 litrów, pod warunkiem że wyrób 
powstały ze zmieszania oleju napędowe-
go z biokomponentami zawierał ponad 
2% biokomponentów i spełniał warunki 
jakościowe określone w przepisach do-
tyczących jakości paliw;

•	stawkę	10	zł	za	1000	litrów	dla	bio-
komponentów stanowiących samoist-
ne paliwa – wyprodukowane w składzie  
podatkowym i spełniające wymaga-
nia jakościowe określone w odrębnych 
przepisach – przeznaczonych do napę-
du silników spalinowych, bez względu 
na kod CN21. 
Ponadto biokomponenty stanowiące sa-

moistne paliwa silnikowe wykorzystywane 
do napędu pojazdów w rozumieniu usta-
wy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym22 były zwolnione z opłaty pa-
liwowej23. 

Preferencje w podatku dochodowym 
zostały wprowadzone przepisami ustawy 
z 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych24. 
W związku z brakiem stosownych rozpo-
rządzeń Ministra Gospodarki, wytwórcy 

19 DzU.2007.99.666. Artykuł 1 pkt 2 tej ustawy zmienił brzmienie art. 65 ustawy z 23.01.2004 r. o po-
datku akcyzowym (DzU.2006.169.1199), a art. 2 powyższej ustawy – brzmienie art. 37h ust. 2 ustawy 
z 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (DzU.2007.35.2017).

20 Art. 89 ust. 1 pkt 3,7 i 8 ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU.2011.108.626 ze zm.).
21 CN jest szczegółową klasyfikacją grup towarów w ramach systemu Scalonej Nomenklatury (Combined�

Nomenclature – CN) katalogowania towarów w obrocie handlowym UE.
22 Art.37h ust. 1 ustawy z 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 

(DzU.2012.931 ze zm.).
23 Dla roku 2011 opłata paliwowa wynosiła 95,19 zł/100 litrów dla benzyn, 239,84 zł/1000 litrów dla oleju 

napędowego (obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 10.12.2010 r. w sprawie wysokości stawki opłaty 
paliwowej na rok 2011 – MP.2010. 97.1133).

24 DzU.2007.165.1169. Artykuł 1 tej ustawy wprowadził art.19a w ustawie z 15.02.1992 r. o podatku docho-
dowym od osób prawnych (DzU.2000.54.654 ze zm.).
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dopiero od 2010 r. mogli skorzystać z odli-
czenia od podatku dochodowego od osób 
prawnych, rekompensującego część kosz-
tów wytwarzania biokomponentów (w od-
niesieniu do lat 2007–2009 zainteresowane  
podmioty miały możliwość rozliczenia 
ulgi w późniejszym terminie, przez ko-
rektę zeznania podatkowego). Mogli oni 
odliczyć od podatku kwotę stanowiącą 
19% nadwyżki kosztów wytworzenia bio-
komponentów nad kosztami wytworze-
nia paliw ciekłych o takiej samej warto-
ści opałowej, jednak nie więcej niż 19% 
nadwyżki wartości wytworzonych bio-
komponentów nad wartością wytwo-
rzonych paliw ciekłych, obliczonych  
według cen biokomponentów i paliw cie-
kłych o takiej samej wartości opałowej25. 
Po 30 kwietnia 2011 r. rozliczenie ulgi od 
podatku dochodowego od osób prawnych 
zostało dopuszczone na podstawie praw  
nabytych26.

W ramach dofinansowania do upraw 
roślin energetycznych stanowiących su-
rowiec do wytwarzania biokomponen-
tów w latach 2007–2009 były stosowane 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz podległe jednostki dopłaty do po-
wierzchni upraw rzepaku oraz dopłaty do 
powierzchni upraw roślin energetycznych 
przeznaczonych do wytwarzania biopa-
liw (m.in. kukurydzy, rzepaku). Ponadto 
wykorzystywane było wsparcie finanso-
we inwestycji w zakresie wytwarzania 

biokomponentów i biopaliw ciekłych  
z funduszy Unii Europejskiej, to jest w ra-
mach PoIiŚ, PRoW (według stanu na 
3 lipca 2013 r. dofinansowano po jednej 
umowie) oraz PoIG (dwie umowy).

Spośród działań mających na celu zwięk-
szenie popytu na biopaliwa ciekłe wpro-
wadzono jedynie obowiązek ich stosowa-
nia przez administrację rządową w wyko-
rzystywanych środkach transportu oraz 
niższe (w porównaniu z paliwami konwen-
cjonalnymi) stawki opłat za korzystanie 
ze środowiska dla podmiotów używają-
cych do napędu pojazdów silnikowych mię-
dzy innymi biopaliw ciekłych. Nie zostały  
zrealizowane przedsięwzięcia dotyczą-
ce ustanowienia stref dla ekologicznego 
transportu publicznego, wprowadzenia 
zwolnień z opłat za parkowanie oraz pre-
ferencji w zamówieniach publicznych na 
zakup pojazdów i maszyn wyposażonych 
w silniki przystosowane do spalania bio-
paliw ciekłych.

Przygotowując i wdrażając rozwiązania 
wspierające działalność naukowo-badaw-
czą w dziedzinie biopaliw, Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe 
Centrum Nauki udzielały do projektów 
badawczych dofinansowania z budżetu 
państwa i ze środków europejskich. W la-
tach 2008–2013 (I półrocze) realizowano 
39 projektów dotyczących biopaliw cie-
kłych i biokomponentów w transporcie.

25  Artykuł 1 ustawy z 23.08.2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
(DzU.2007.165.1169).

26 Artykuł 11 ustawy z 25.11.2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU.226.1478).
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W zakresie planowanych działań in-
formacyjno-edukacyjnych informowano  
społeczeństwo w kwestiach związanych 
z  wykorzystywaniem biokomponen-
tów i biopaliw ciekłych w transporcie. 
Z powodu braku środków finansowych 
Ministerstwo Gospodarki nie podejmo-
wało jednak przewidywanych w Programie 
wieloletnim akcji adresowanych bezpo-
średnio do użytkowników oraz producen-
tów pojazdów.

Uzyskane  
efekty działań programowych
Realizacja działań zaplanowanych w Pro-
gramie wieloletnim nie doprowadziła do 
osiągnięcia założonych celów.

Zastosowane instrumenty, między inny-
mi udzielone ulgi podatkowe i zwolnienia 
z opłaty paliwowej oraz wsparcie finanso-
we ze środków UE i krajowych, nie przy-
czyniły się do zwiększenia popytu na bio-
komponenty polskiego pochodzenia oraz 
nie wpłynęły na wzrost konkurencyjności 
ich wytwórców w kraju. Moce wytwórcze 
polskich podmiotów pozostały w znacz-
nej mierze niewykorzystane. Niewielkie 
znaczenie dla produkcji i zużycia bio-
komponentów i biopaliw ciekłych miały  
podejmowane w tym zakresie prace na-
ukowo-badawcze oraz działania informa-
cyjno-edukacyjne. Rolnicy nie byli zain-
teresowani produkcją biopaliw na własne  
potrzeby. Zabrakło efektów Programu 
w postaci przyrostu miejsc pracy na te-
renach wiejskich. W latach 2008–2012 
zmalała liczba gorzelni wytwarzających 
alkohol etylowy (półprodukt do produk-
cji biokomponentów) z 223 do 137. W tym 
samym okresie spadło zatrudnienie przy 
produkcji oleju (z 3200 do 3000 etatów), 

a zatrudnienie w otoczeniu przemysłu ole-
jarskiego utrzymywało się na tym samym 
poziomie (1200-1500 etatów).

Efekty w postaci zmniejszenia zapotrze-
bowania na produkty przerobu ropy nafto-
wej (w związku z zastosowaniem biokom-
ponentów w paliwach i biopaliwach) oraz 
redukcja emisji Co2 wynikały z ustawowe-
go nakazu corocznego zwiększania udzia-
łu biokomponentów w paliwach ciekłych 
i biopaliwach ciekłych przez podmioty go-
spodarcze, a nie z zachęt podatkowych.

Wbrew założeniom Programu, Polska 
była w dużej mierze importerem biokom-
ponentów wytwarzanych w innych kra-
jach. Pomimo że w latach 2008–2012 za-
deklarowane zdolności produkcyjne wzro-
sły, ich wykorzystanie nie przekraczało 
w tym okresie 30% (w przypadku bioeta-
nolu) oraz 60% (w przypadku estrów me-
tylowych kwasów tłuszczowych). Udział 
krajowej produkcji bioetanolu w realiza-
cji NCW (tj. ilość polskiego bioetanolu 
w paliwach ciekłych i biopaliwach cie-
kłych zużywanych w ciągu roku kalen-
darzowego w transporcie w stosunku do 
całkowitej ilości bioetanolu w tych pali-
wach) kształtował się od 37,95% w 2008 r. 
do 41,02% w 2012 r., natomiast udział kra-
jowej produkcji estrów metylowych kwa-
sów tłuszczowych wyniósł od 46,43% 
w 2008 r. do 75,07% w 2012 r. liczba za-
rejestrowanych producentów bioetanolu 
pozostawała na stałym poziomie (13-14 
w latach 2008–2013), natomiast liczba  
krajowych wytwórców estrów metylo-
wych zmniejszyła się z 23 w 2008 r. do 
11 na koniec 2012 r. 

Przytoczone liczby wskazują, że założo-
ny w Programie mechanizm wsparcia nie 
przyczynił się do zwiększenia popytu na 
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biokomponenty polskiego pochodzenia. 
Niewykorzystanie krajowych mocy wy-
twórczych w skrajnych przypadkach sięga-
ło 81,4% (średnie niewykorzystanie w la-
tach 2008–2012 wynosiło 76,2%). Ponadto, 
według szacunków Krajowej Izby Biopaliw, 
w 2010 r. 78,4% wartości wskaźnika NCW 
zostało osiągnięte przez wykorzystanie im-
portowanych biokomponentów (w ramach 
importu i nabycia wewnątrzwspólnotowe-
go). Ustalenia Najwyższej Izby Kontroli 
wskazują, że rozwiązania wprowadzone 
w systemie podatkowym nie miały rów-
nież wpływu na wzrost konkurencyjno-
ści krajowych wytwórców biokomponen-
tów. W latach 2010–2011 średnie ceny, 
po jakich oferowane były biokomponen-
ty, były niższe od średnich kosztów ich 
wytworzenia przez polskich producen-
tów (średni koszt zakupu estru metylo-
wego był niższy od średniego kosztu jego 
wytworzenia w latach 2008–2012). także 
średni koszt zakupu bioetanolu był niż-
szy od średniego kosztu jego wytworze-
nia w latach 2010–2011. 

W Polsce rynek biopaliw ciekłych 
w transporcie jest znikomy. Realizacja 
NCW polega raczej na dodawaniu bio-
komponentów do paliw ciekłych niż na 
zwiększaniu podaży biopaliw. Sprzedaż 
biopaliw po cenach niższych niż ceny in-
nych paliw nie spowodowała znaczące-
go wzrostu popytu. Według danych ze-
branych w trakcie kontroli NIK, zużycie 
paliwa B100 wynosiło w 2009 r. 122 tys. 
ton, w 2010 r. – 331 tys. ton, w 2011 r. 
– 402 tys. ton i w 2012 r. – 66 tys. ton (od 
0,6% do 3,2% zużycia oleju napędowego 
w Polsce w latach 2009–2012). Zużycie 
paliwa B20 wynosiło w 2009 r. 25 tys. ton, 
w 2010 r. – 21 tys. ton, w 2011 r. – 3 tys. 

ton (od 0,02% do 0,2% zużycia oleju napę-
dowego w latach 2009–2012). Pominięto 
wyniki sprzedaży biopaliwa E85 z uwagi 
na brak jego znaczenia rynkowego.

Skala działań mających na celu zwięk-
szanie popytu na biopaliwa była niewielka 
i nie przyniosła spodziewanych efektów. 
Pomimo że Program wymagał, aby począw-
szy od 2011 r. wszystkie nabywane nowe 
pojazdy były przystosowane do spalania 
biopaliw ciekłych, nawet jego koordyna-
tor – Ministerstwo Gospodarki nie posia-
dało takiego pojazdu. W okresie obowią-
zywania Programu Ministerstwo nabyło  
jeden samochód, lecz nie był on odpowied-
nio przystosowany, gdyż żaden z potencjal-
nych dostawców nie dysponował takim  
egzemplarzem. odsetek samochodów 
przystosowanych do spalania biopaliw 
ciekłych, które użytkowała administracja 
rządowa był znikomy i wynosił: w 2009 r. 
0,7%, w 2010 r. 5,3%, w 2011 r. 13,1% 
i w 2012 r. 6,2%. Łącznie w tym okresie 
zakupiono 12 328 pojazdów, z których je-
dynie 565 (tj. 4,6%) było wyposażonych 
w odpowiednie silniki. 

Niewielkie znaczenie dla wytwarzania 
oraz zużycia biokomponentów i biopaliw 
ciekłych, w tym rozwoju nowych techno-
logii ich wytwarzania, miały prace nauko-
wo-badawcze przewidziane w Programie 
wieloletnim. W wyniku współfinansowa-
nia ze środków publicznych takich pro-
jektów badawczych nastąpiły tylko dwa 
zgłoszenia patentowe.

Spośród rozwiązań, które miały wpły-
nąć na tworzenie korzystnych i stabilnych 
warunków rozwoju biokomponentów i bio-
paliw, przede wszystkim obowiązek reali-
zacji NCW przyczynił się do stopniowe-
go zwiększania udziału biokomponentów 
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w paliwach i biopaliwach ciekłych (zgod-
nie z celem określonym w dyrektywie 
nr 2003/30/WE na rok 2010), a w kon-
sekwencji do zmniejszenia zapotrzebo-
wania na produkty przerobu ropy nafto-
wej oraz redukcji emisji Co2. W latach 
2008–2011 poziom NCW został osiągnię-
ty, zaś w 2012 r. wysokość wskaźnika nie 
była zgodna z wymaganą w przepisach.

Przyczyny  
braku zakładanych efektów
Efektem wsparcia w zakresie systemu  
podatkowego i opłaty paliwowej dla wy-
twarzania biokomponentów była (nieprze-
widziana w Programie wieloletnim) sta-
bilizacja cen paliw na rynku. Rozwiązania 
podatkowe nie przyczyniły się do zwięk-
szenia popytu na biokomponenty polskiego 
pochodzenia oraz nie wpłynęły na wzrost 
konkurencyjności krajowych ich wytwór-
ców, co wynikało z tego, że z funkcjonują-
cych mechanizmów wsparcia jedynie ulgi 
w podatku dochodowym były skierowa-
ne bezpośrednio do producentów biokom-
ponentów, którzy w dodatku skorzystali 
z nich w ograniczonym zakresie. Pozostałe 
mechanizmy były adresowane do produ-
centów paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 
i rekompensowały wzrost kosztów pro-
dukcji paliw w związku z dodawaniem 
biokomponentów do paliw.

Na ograniczone zainteresowanie me-
chanizmem wsparcia przedsiębiorców 
wytwarzających biokomponenty miało 
wpływ wydanie z opóźnieniem obwiesz-
czeń Ministra Gospodarki w sprawie war-
tości opałowych oraz średnich cen biokom-
ponentów i paliw ciekłych. Zainteresowane 
podmioty mogły rozliczyć ulgi w później-
szym terminie przez korektę zeznania 

podatkowego, jednak dla przedsiębior-
ców zajmujących się wytwarzaniem bio-
komponentów istotne było planowanie 
przychodów i kosztów, w tym odliczeń 
ulg podatkowych wpływających na wynik 
finansowy przedsiębiorstwa. terminowe 
wydanie obwieszczeń stworzyłoby moż-
liwość uwzględnienia odliczenia ulgi już 
za IV kwartał 2009 r., jednak opóźnienie 
spowodowało skorzystanie z ulgi dopie-
ro w III kwartale 2010 r. 

Brak konkurencyjności krajowych  
wytwórców, przejawiający się niskim 
poziomem wykorzystania krajowych 
mocy produkcyjnych, był związany z ni-
skim poziomem spożytkowania środków  
z funduszy unijnych w ramach systemu 
wsparcia finansowego dla wytwarzania 
biokomponentów i biopaliw ciekłych. 
Niewielkie skorzystanie z tych środ-
ków wynikało również stąd, że przepisy 
umożliwiające ubieganie się o wsparcie  
finansowe zostały wydane przez Ministra 
Gospodarki za późno w stosunku do po-
trzeb branży, która poczyniła inwestycje 
w okresie wcześniejszym. Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z 15 października 
2009 r. w sprawie udzielania pomocy 
publicznej na budowę instalacji do wy-
twarzania biokomponentów i biopaliw  
ciekłych, umożliwiające podmiotom ubie-
ganie się o dofinansowanie w ramach dzia-
łania 9.5 PoIiŚ, zostało wydane po niemal 
dwóch latach obowiązywania Programu 
wieloletniego. Z kolei niewielkie zainte-
resowanie inwestorów z branży biopaliw 
ciekłych i biokomponentów działania-
mi w ramach czwartej osi priorytetowej 
PoIG – „Inwestycje w innowacyjne przed-
sięwzięcia” mogło wynikać z tego, że ta 
branża w Polsce charakteryzuje się niskim 
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stopniem innowacyjności. Brak możliwo-
ści pozyskania funduszy unijnych wpłynął 
istotnie na strukturę kapitału, w miejsce 
bezzwrotnych dotacji należało pozyskać 
kapitał obcy – zazwyczaj w formie kredytu 
komercyjnego. taka sytuacja mogła mieć 
konsekwencje dla konkurencyjności tej 
branży wobec przedsiębiorców z innych 
krajów, którzy uzyskali pomoc publiczną 
na etapie realizacji inwestycji. 

Należy zwrócić uwagę, że krajowy rynek 
produkcji biokomponentów i biopaliw 
ciekłych od 30 kwietnia 2011 r. do wrze-
śnia 2013 r. nie miał możliwości korzysta-
nia z mechanizmów wsparcia. W związ-
ku z opóźnieniami w wydawaniu przez 
Ministra Gospodarki rozporządzeń w spra-
wie szczegółowych warunków, sposobu 
i trybu przyznawania dofinansowania na 
działania związane z wytwarzaniem bio-
komponentów, biopaliw ciekłych lub in-
nych paliw odnawialnych i wykorzysta-
niem ich w transporcie, w 2012 r. nie było 
podstawy do wydatkowania środków na 
wsparcie rynku biokomponentów i bio-
paliw ciekłych, przewidzianych w budże-
cie państwa w wysokości 396 930 tys. zł. 
W 2013 r. zaplanowano na ten cel jedy-
nie 10 000 tys. zł. 

Przyczyną nieefektywności działań ma-
jących na celu zwiększenie popytu na bio-
paliwa ciekłe był brak wystarczających 
środków, które mogłyby zostać przezna-
czone na ich wsparcie. Przykładowo, nie 
zostały zaplanowane w budżecie pań-
stwa środki na utworzenie stref dla eko-
logicznego parkowania, natomiast przy-
chody NFoŚiGW z kar wymierzanych 
na podstawie przepisów ustawy o biopa-
liwach, z których miały być dofinansowa-
ne strefy dla ekologicznego transportu, 

były zbyt niskie, aby mogły zostać wyko-
rzystane na kompleksową realizację tych 
działań. trudności w nabywaniu pojaz-
dów przystosowanych do spalania biopa-
liw ciekłych wynikały z tego, że potencjal-
ni dostawcy nie dysponowali takimi pojaz-
dami. Podstawowymi czynnikami, które 
wpłynęły na spadek zużycia B100 i B20 
była malejąca podaż tych paliw. W związ-
ku z tym, że podmioty zobowiązane do re-
alizacji NCW racjonalizują koszty związa-
ne z wykonaniem nałożonego na nich obo-
wiązku, najpierw sprzedają paliwa ciekłe 
z maksymalnym dopuszczonym prawem 
dodatkiem biokomponentu, a dopiero gdy 
takie podejście nie umożliwia w pełni osią-
gnięcia NCW, przystępują do produkcji 
biopaliw ciekłych. 

Ponadto, pomimo stworzenia możliwo-
ści wytwarzania przez rolników biopaliw 
ciekłych na własny użytek oraz wprowa-
dzenia do polskiego prawa pojęcia wybra-
nej floty – rozwiązania te nie sprawdziły 
się w praktyce, gdyż uprawnione podmio-
ty nie były nimi zainteresowane. Zaledwie 
czterech rolników wytwarzało biopaliwa 
ciekłe na własny użytek. Nie znalazły rów-
nież praktycznego zastosowania przepisy 
dotyczące możliwości używania przez po-
jazdy i maszyny należące do wybranych flot 
biopaliw ciekłych o zwiększonym udziale 
biokomponentów innych niż B100 i B20, 
gdyż od 1 stycznia 2010 r. w Polsce nie 
było podmiotów posiadających takie floty.

Mimo nieuzyskania zakładanych efek-
tów nie podejmowano adekwatnych do 
sytuacji działań. W Programie wielolet-
nim nie wskazano mierników i kryteriów, 
według których można by ocenić, w jakim 
stopniu założenia zostały zrealizowane; 
na przykład nie określono konkretnych 
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wartości wolumenu sprzedaży biopaliw 
w poszczególnych latach. Wyznaczony 
wskaźnik NCW mógł zostać osiągnięty 
także przez wykorzystywanie biokompo-
nentów jako dodatku do paliw. Biorąc pod 
uwagę, że cena importowanych biokom-
ponentów była konkurencyjna w stosun-
ku do krajowej produkcji – nie uzyska-
no w pełni efektu rozwoju krajowej wy-
twórczości. Program nie wymagał również 
od jego koordynatora sporządzania okre-
sowych ocen wdrażania poszczególnych 
działań ani analiz, czy i jak te działania są 
efektywne. Elementy te nie były przed-
miotem prac nad aktualizacją Programu. 
Program nie zawierał przy tym harmono-
gramu wykonania przewidzianych w nim 
zadań, a Minister Gospodarki jako ko-
ordynator nie analizował ich realizacji. 
Jedyną taką ocenę przeprowadzono po 
półtorarocznym okresie obowiązywania 
Programu wieloletniego i została ona za-
warta w przygotowanej przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi kompleksowej 
informacji, w sporządzeniu której uczest-
niczył Minister Gospodarki.

Wymiar finansowy działań 
– wydatki i koszty dla budżetu
Skutki finansowe obniżek stawek podat-
kowych i zwolnień od akcyzy były na-
stępujące: w 2008 r. – 879 513,8 tys. zł, 
w 2009 r. – 1 226 992 tys. zł, w 2010 r. 
– 1 409 398,7 tys. zł, w 2011 r. (styczeń 
– kwiecień) – 478 108,9 tys. zł. Łącznie 
w okresie funkcjonowania Programu 
wieloletniego koszty dla budżetu wynio-
sły 3 994 013,40 tys. zł. Z ulg skorzysta-
ło w 2008 r. 27 podatników, w 2009 r. 
– 40, w 2010 r. – 34, a w 2011 r. (styczeń 
– kwiecień) – 27. Faktyczne odliczenia od 

podatku dochodowego wyniosły: za 2009 r. 
– 3860 tys. zł, za 2010 r. – 3296 tys. zł, 
za 2011 r. – 11 590 tys. zł, za 2012 r. 
– 10 244 tys. zł. Łącznie koszty dla bu-
dżetu z tego tytułu zamknęły się kwotą 
28,99 tys. zł. W latach 2009, 2011–2012 
odliczenia dokonało po dwóch podatni-
ków, a w 2010 r. jeden podatnik. Podatnicy 
nie korzystali z ulgi za 2008 r. i za 2007 r.

Zmniejszenie wpływów do budżetu 
państwa z tytułu ulg i zwolnień wynio-
sło łącznie 4 102 404,82 tys. zł.

Pieniądze z budżetu państwa i budże-
tu środków europejskich wydatkowa-
ne na wsparcie upraw roślin energetycz-
nych w latach 2007–2009 wyniosły dla 
upraw rzepaku 40 804,9 tys. zł, a dla upraw 
zbóż (w tym kukurydzy) 4572,6 tys. zł. 
Wykorzystanie do wytwarzania biokom-
ponentów roślin, które otrzymały wspar-
cie wyniosło dla zbóż od 97,4% (w 2008 r.) 
do 100% (w 2009 r.), a dla rzepaku utrzy-
mywało się na poziomie 100%.

W ramach prac naukowo-badaw-
czych w dziedzinie biopaliw ciekłych 
w latach 2008–2013 (I półrocze) reali-
zowano 39 projektów w zakresie biopa-
liw ciekłych i biokomponentów w trans-
porcie, na które wydano 18 946,4 tys. zł 
ze środków Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego 
Centrum Nauki. Na dofinansowanie dzia-
łań informacyjno-edukacyjnych wydano 
461,8 tys. zł.

Ocena efektów i perspektyw 
upowszechniania biopaliw w Polsce
Pomimo podjęcia przez zobowiązane pod-
mioty działań wynikających z ustawy o bio-
komponentach i biopaliwach ciekłych 
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oraz wdrożenia większości postanowień 
Programu wieloletniego, mających na celu 
wspieranie wytwarzania i wykorzystania 
tego rodzaju paliw w transporcie, więk-
szość założeń rządowych nie została osią-
gnięta. Jedynie wskaźnik udziału biokom-
ponentów w rynku paliw transportowych 
(NCW), wymagany przepisami rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z 5 czerwca 2007 r. 
w sprawie narodowych celów wskaźniko-
wych na lata 2008–2013, osiągnął założo-
ną wysokość w latach 2008–2011, to jest 
3,66% w 2008 r., 4,63% w 2009 r., 5,94% 
w 2010 r. oraz 6,24% w 2011 r.

Konieczność uzyskania w kolejnych la-
tach wzrostu wskaźnika minimalnego 
udziału biokomponentów i innych paliw 
odnawialnych w ogólnej ilości paliw cie-
kłych (NCW) spowoduje wzrost zużycia 
biokomponentów i biopaliw. Głównym 
problemem w Polsce jest jednak niedosto-
sowanie pojazdów do paliw zawierających 
duże ilości biokomponentów oraz wyraźny 
brak zainteresowania tym rodzajem pali-
wa. Dlatego rozwój rynku może się odby-
wać głównie przez zwiększanie dodatku 
estrów i bioetanolu do paliw, a nie przez 
wzrost podaży estrów stanowiących sa-
moistne paliwo.

Rozszerzanie rynku biopaliw w Polsce 
jest uwarunkowane wymaganiami stawia-
nymi przez Unię Europejską. W ostatnich 
latach zostały wprowadzone zmiany w re-
gulacjach unijnych, dotyczące sposobu uzy-
skania 10% docelowego udziału energii 
z odnawialnych źródeł (oZE) w sekto-
rze transportu. Zmiany te polegają na 

obniżeniu udziału oZE z biopaliw kon-
wencjonalnych produkowanych z ro-
ślin spożywczych (tj. zbóż i roślin ole-
istych) i zwiększeniu udziału oZE z bio-
paliw zaawansowanych (produkowanych 
z surowców nieżywnościowych). W tym 
celu określono kryteria zrównoważone-
go rozwoju (KZR), które muszą być speł-
nione, aby biopaliwa były kwalifikowane 
do kategorii odnawialnych źródeł ener-
gii. obowiązujące obecnie rozwiązania za-
braniają bezpośredniego przekształcania27 
lasów, terenów podmokłych i obszarów 
o dużej bioróżnorodności do celów pro-
dukcji biopaliw oraz wymagają, aby wpro-
wadzenie biopaliw płynnych redukowa-
ło emisję gazów cieplarnianych w stosun-
ku do paliw konwencjonalnych do 2017 r. 
o 35%, zaś w późniejszym okresie o 50%. 
obecnie obowiązująca ustawa o biokom-
ponentach i biopaliwach ciekłych imple-
mentuje te rozwiązania do polskiego pra-
wodawstwa.

Reasumując, największym wyzwaniem 
dla podmiotów działających w sektorze 
biokomponentów i biopaliw będzie ko-
nieczność osiągania rosnącego wskaźni-
ka NCW przy użyciu biokomponentów 
spełniających kryteria zrównoważonego 
rozwoju. W związku z tym, że aby otrzy-
mywać wsparcie ze środków publicznych, 
biokomponenty będą musiały spełniać kry-
teria zrównoważonego rozwoju, kolejne 
programy pomocowe powinny uwzględ-
niać te uwarunkowania. 

Wyniki kontroli NIK odnoszące się do 
skuteczności działań podejmowanych 

27 Przykładowo: wycinania lasów w celu sadzenia roślin, np. rzepaku, z których produkowane są później biopaliwa.
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w celu realizacji programów rządowych 
jednoznacznie wskazują na konieczność: 
•	definiowania	w programach	rządowych	

szczegółowych celów, mierników ich 
osiągania oraz uwzględnienia planowa-
nych na nie środków; niezbędne jest rów-
nież wprowadzenie obowiązku sporzą-
dzania harmonogramów działań zapisa-
nych w programach; 

•	dokonania	oceny	przeprowadzonych	
działań, które zostały zapisane w pro-
gramach rządowych, przez organy wska-
zane jako odpowiedzialne za wdroże-
nie tych programów.
oprócz mankamentów Programu wie-

loletniego, wskazanych na podstawie 

ustaleń kontroli NIK, uwagę zwra-
ca znaczne rozproszenie celów zawar-
tych w tym dokumencie oraz środ-
ków przeznaczonych na ich osiągnięcie. 
okoliczność ta mogła stanowić istotne 
utrudnienie we właściwej koordynacji 
Programu i koncentracji na założeniach 
możliwych do zrealizowania. 
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