
 

Szkolenie Inwestycje Biogazowe  

Technologia, ekonomika oraz rynek inwestycji biogazu rolniczego -  

przykłady praktycznych obliczeń dla dużych i małych biogazowni  

z wykorzystaniem programu Biogaz Inwest 2012 

 

22.05.2012, 

Instytut Energetyki Odnawialnej, 

ul. Mokotowska 4/6, Warszawa 

Program Szkolenia 

9.30-10.30 Stan realizacji inwestycji  biogazowych w Polsce i perspektywy rozwoju sektora 

biogazu rolniczego – Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu IEO  

• Potencjał rozwoju biogazu rolniczego i jego stopień wykorzystania na tle innych, 

technologii OZE w Polsce oraz UE, 

• Rynek produkcji energii z biogazu rolniczego na tle innych źródeł OZE 

• Wpływ proponowanych rozwiązań przez projekt Ustawy OZE na rozwój sektora 

biogazu, 

• Aktualny stan zaawansowania projektów inwestycyjnych realizowanych w 

poszczególnych województwach, 

• Preferencje inwestorów w zakresie lokalizacji, mocy, wsadu wg. monitoringu 

inwestycji biogazowych IEO oraz Bazy Danych Inwestycje Biogazowe 2012, 

• Akceptacja społeczna inwestycji, 



• Rynek substratów i urządzeń dla biogazowni. 

10.30-11.15 Procedury inwestycyjne biogazowni rolniczych – Anna Oniszk-Popławska, IEO 

• Identyfikacja zakresu projektu 

• Uzyskanie pozwoleń formalno-prawnych 

• Opracowanie dokumentacji technicznej 

• Budowa i rozpoczęcie eksploatacji 

• Pozyskanie finansowania 

11.15-12.45 Wprowadzenie do technologii biogazu rolniczego – Andrzej Curkowski, IEO 

• Podstawowe definicje,  

• Zasady wytwarzania biogazu w procesie fermentacji metanowej,  

• Charakterystyka dostępnych wariantów technologicznych,  

• Właściwości podstawowych substratów do biogazowni,  

• Podstawowe elementy instalacji i konfiguracja ciągu technologicznego.  

12.45-13.15 przerwa na lunch 

13.15-15.00 Przykłady obliczeniowe dla wybranych biogazowni rolniczych o zróżnicowanej 

technologii i mocy zainstalowanej z wykorzystaniem programu Biogaz Inwest 2012  – Anna 

Oniszk-Popławska, IEO 

• Ocena wymaganych zasobów, w tym ilości, rodzaju substratów do produkcji biogazu 

oraz areału do zagospodarowania masy pofermentacyjnej na przykładzie wybranych 

typów biogazowni,  

• Wpływ rozwiązań proponowanych przez nowy system wsparcia wytwarzania energii z 

OZE wg. projektu Ustawy OZE na ekonomikę projektów biogazowni rolniczych,  

• Struktura nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych projektu 

inwestycyjnego,  

• Modelowanie wrażliwości opłacalności ekonomicznej inwestycji biogazowej na 

zmiany krytycznych parametrów. 

Warunki uczestnictwa: 

• 1100 zł – cena standardowa dla 1 uczestnika  

• 2000 zł – cena promocyjna dla 2-ch uczestników z jednej firmy  

• Prześlij zgłoszenie do końca kwietnia aby uzyskać dodatkowy rabat w wysokości 10 

% opłaty rejestracyjnej 

Instytut Energetyki Odnawialnej prowadzi cykliczne, wyspecjalizowane Szkolenia Inwestycje Biogazowe z 

zakresu technologii, rynku oraz inwestycji w biogazownie rolnicze, adresowane do firm oraz inwestorów 

prywatnych, rozważających realizację biogazowni lub zaangażowanych w sektorze biogazu  jako producenci 

urządzeń lub substratów dla istniejących bądź planowanych instalacji. Szkolenia trwają 5 godzin i organizowane 

są w dogodnych terminach dla małych grup do 6 osób, istnieje również możliwość indywidualnego ustalenia 

zakresu tematycznego, wyboru dogodnego terminu oraz przeprowadzenia indywidualnych zamkniętych szkoleń 

dla firm. Absolwenci szkolenia uzyskują Certyfikaty Akademii OZE Instytutu Energetyki Odnawialnej. 


