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Małe biogazownie rolnicze funkcjonują zwykle przy indywidualnych gospodarstwach 
rolnych. Ich zaletą jest łączenie funkcji zagospodarowania odpadów i produkcji energii. Mała 
skala produkcji powoduje, że jednostkowe koszty inwestycyjne są wyższe niż w obiektach 
większych, dlatego ich rozwój napotyka na bariery. W Polsce dla biogazowni dostępne jest 
wsparcie w postaci dofinansowania do inwestycji i dopłat do produkcji zielonej energii 
elektrycznej.  
 
W artykule opisany jest model ekonomiczny małej biogazowni rolniczej,  
o mocy 60 kWel, który posłużył jako przykład referencyjny do analizy wpływu różnej 
wielkości wsparcia na wynik ekonomiczny. Wyniki badań wskazują na kluczowe dla wyniku 
ekonomicznego małej biogazowni elementy wsparcia finansowego biogazowni. 
 
Małe biogazownie rolnicze spełniają, w sposób zrównoważony, dwojaką funkcję: mogą 
zagospodarować odpady i produkować energię. Wielkość instalacji, określanej jako „mała 
biogazownia” nie jest zdefiniowana w sposób precyzyjny. Podawana jest granica 1 MWel lub 
5 MWel zainstalowanej mocy dla otrzymania określonych dopłat, dla instalacji o niższej 
mocy nie ma dalszego rozróżnienia. Uzasadnienie takiej potrzeby wynika z wyższych 
jednostkowych nakładów inwestycyjnych i na ogół wyższych kosztów eksploatacyjnych na 
jednostkę wyprodukowanej energii w instalacjach małych, których zadania są również nieco 
inne niż biogazowni przemysłowej zaprojektowanej i optymalizowanej do produkcji energii. 
Wielkość instalacji jest wyraźnie brana pod uwagę w systemach wsparcia opartych o zasadę 
taryf gwarantowanych, jakie stosuje się np. w Austrii i w Niemczech. Uzasadnieniem dla 
silniejszego wsparcia instalacji o małej mocy, oprócz wspomnianych powodów czysto 
ekonomicznych są również korzyści dla środowiska. Małe biogazownie, nazywane mikro-
biogazowniami, mają bowiem mniejsze zapotrzebowanie na substrat i nie powodują 
konieczności transportu substratów i osadów pofermentacyjnych, co wywołuje zrozumiałe 
obawy otoczenia instalacji. Rodzi się pytanie nie tylko dlaczego takie biogazownie nie 
powstają, ale jakich instrumentów należy użyć i jak ulokować pomoc publiczną, by zapewnić 
możliwie największy efekt. 

Artykuł ma na celu przybliżyć odpowiedź na następujące zagadnienia: jaki rodzaj i jaka 
wielkość wsparcia może zapewnić rentowność małej biogazowni rolniczej oraz które 
parametry ekonomiczne wpływają w sposób najbardziej znaczący na ekonomikę? 

W celu przybliżenia odpowiedzi na zadane pytania wykonano analizę techniczno-
ekonomiczną dla biogazowni rolniczej o zainstalowanej mocy 60 kWel. Analiza została 
wykonana w arkuszu RETScreen. 

 

 



 
Model ekonomiczny małej biogazowni rolniczej - metodyka1 

W analizie brane są pod uwagę początkowe nakłady inwestycyjne oraz przepływy finansowe 
dla 20 lat działania biogazowni. Nakłady inwestycyjne określone zostały w sposób 
szacunkowy, dalsza analiza wrażliwości umożliwia sprawdzenie wyniku finansowego dla 
wyższych i niższych nakładów inwestycyjnych. 

Przyjęto, że biogazownia budowana jest od podstaw, przy gospodarstwie, wytwarzającym 
odpady. Instalacja może powstać przy średnim gospodarstwie np. o profilu produkcji 
zwierzęcej. W kosztach funkcjonowania pozyskanie substratu nie stanowi zatem kosztu. 
Produkowana w skojarzeniu (CHP) energia elektryczna sprzedawana jest do lokalnej sieci 
energetycznej i inwestor posiada prawo do zielonych certyfikatów. Przyjęto, że instalacja 
spełnia kryteria wysokosprawnej kogeneracji i inwestor posiada również prawo do żółtych 
certyfikatów, ciepło zaś wykorzystywane jest na miejscu do ogrzewania pomieszczeń 
gospodarskich, co jest premiowane certyfikatem czerwonym. 

Do analizy finansowej wykorzystany został arkusz RETScreen, w którym dla 
przygotowanego modelu ekonomicznego biogazowni wykonano szereg symulacji oraz 
przeprowadzono analizy wrażliwości i ryzyka. Jako parametr ekonomiczny dla porównania 
wyników przyjęto czas zwrotu kapitału, czyli czas niezbędny do odzyskania poniesionych 
nakładów inwestycyjnych, przy pominięciu zmian wartości pieniądza w czasie. 

Przy podejmowaniu decyzji o zainwestowaniu środków finansowych w przedsięwzięcie, 
które obecnie jest ryzykowne, należy wiedzieć, które elementy finansowe są kluczowymi dla 
całego przedsięwzięcia. Czy jest to cena substratów, wysokość wsparcia, wysokość nakładów 
inwestycyjnych. Wiedza tego rodzaju będzie przydatna dla ubezpieczenia się przed 
konsekwencjami niepożądanego rozwoju sytuacji. W analizie ryzyka określone zostały 
przedziały zmienności dla wybranych parametrów i obliczona konsekwencja dla okresu 
zwrotu kapitału. 

Po zidentyfikowaniu kluczowych czynników ryzyka wykonane zostały symulacje dla 
zmieniających się odpowiadających im parametrów i wyznaczone ich wzajemne kombinacje 
takie, które pozwalają na uzyskanie pożądanej wartości okresu zwrotu kapitału, dla 5, 10 i 15 
lat. 

 

Założenia dla wariantu podstawowego 

 
Parametry finansowe: 

Przyjęto, że inwestycja jest całkowicie finansowana ze środków własnych, roczna stopa 
inflacji wynosi 2%, stopa dyskonta wynosi 6%. 

 
Przychody roczne 

Właściciel biogazowni uzyskuje przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w 
wysokości 190 zł/MWh oraz z tytułu produkcji energii zielonej w wysokości 250 zł/MWh. 
Wartość świadectwa pochodzenia - „zielonego certyfikatu” wyniosła w 2010 r. 267,95  
zł/MWh, wartość certyfikatu „czerwonego” - 28,80 zł/MWh, a żółtego - 128,80 zł/MWh. 



Instalacja spełnia wymogi i teoretycznie, wg przyjętych założeń ma prawo do ww. 
certyfikatów, które mogą się sumować. Dla uproszczenia w wariancie referencyjnym przyjęto 
dodatkowy przychód ze sprzedaży energii równy 250 zł/MWh, co można interpretować jako 
przychód z tytułu certyfikatu zielonego. Dodatkowe analizy będą uwzględniać zarówno 
niższą, jak i wyższą stawkę, która nazwana jest kredytem z tytułu sprzedaży czystej energii, 
CE. 

Dodatkowym przychodem, uwzględnionym w przepływach finansowych, jest oszczędność 
wynikająca z zagospodarowania ciepła i zaoszczędzenia paliwa podstawowego (przyjęto, że 
jest to węgiel w cenie 600 zł/t). 

 
Tab. 1. Zestawienie przyjętych kosztów inwestycyjnych  i eksploatacyjnych dla biogazowni rolniczej o mocy 60 
kWel 

Rodzaj kosztu Jednostka Wartość 

Koszty inwestycyjne zł 1 000 000 

Roczne koszty eksploatacyjne  zł 71 284 

Roczne oszczędności i przychody zł 215 344 

Koszty paliwa - stan bazowy zł 4 144 

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej zł 91 200 

Przychody z tytułu świadectw pochodzenia 
(zielone cert.) i świadectw wysokosprawnej 
kogeneracji 

zł 120 0 

 

 
Nakłady inwestycyjne i koszty roczne 

Całkowite nakłady inwestycyjne przyjęto równe 1 mln zł. W takcie eksploatacji 
podstawowym kosztem są koszty związane z eksploatacją i konserwacją urządzeń oraz koszty 
paliwa. Jak już wspomniano, substraty dla biogazowni pochodzą ze współpracującego 
gospodarstwa rolnego i ich koszt w rachunku biogazowni jest zerowy. Koszt paliwa oznacza 
paliwo podstawowe, stosowane wtedy, gdy biogazownia nie pokrywa w pełni 
zapotrzebowania na ciepło. 

Głównym źródłem przychodów jest sprzedaż energii elektrycznej. Analizowana biogazownia 
dostarcza w ciągu roku 480 MWh energii elektrycznej, co pozwala osiągnąć roczny przychód 
w wysokości 91.200 zł i dodatkowo 120.000 zł z tytułu produkcji czystej energii. 
 
 
Wynik finansowy biogazowni  

Wyniki analizy dla wariantu referencyjnego przedstawia tabela 2. Z wyników widać, że 
inwestycja, dla przyjętych założeń jest przedsięwzięciem rentownym. Projekt nie jest 
dofinansowywany. Przyjęte założenia o całkowitym finansowaniu ze środków własnych były 



konieczne, ze względu na dalsze symulacje, gdy udział dofinansowania inwestycji będzie 
wzrastać. W konsekwencji wynik finansowy jest lepszy, gdyż inwestor nie ponosi kosztów 
kapitałowych. 

 

Tab. 2. Wynik finansowy dla przypadku referencyjnego 

Parametry finansowe  Wynik 

IRR przed opodatkowaniem - kapitał % 14,7 

IRR przed opodatkowaniem - aktywa % 14,7 

IRR przed opodatkowaniem - kapitał % 13,3 

IRR przed opodatkowaniem - aktywa % 13,3 

Prosty okres zwrotu lata 6,9 

Zwrot kapitału lata 6,8 

Wartość bieżąca netto (NPV) zł 652 287 

Roczne oszczędności w cyklu życia  zł/rok 56 869 

Stosunek korzyści-kosztów (K-K) - 1,65 

 

 
Okres zwrotu kapitału na poziomie 7 lat jest wynikiem dobrym, dodatnie wskaźniki 
finansowe wskazują na zasadność realizacji inwestycji. 

 
Analiza wrażliwości 

Analiza wrażliwości została wykonana dla zwrotu kapitału, zakres zmienności wynosi +/- 
50%. Tabela 3 i 4 przedstawiają wyniki analizy okresu zwrotu kapitału dla zmieniających się 
cen sprzedaży energii elektrycznej odniesionych do kosztów początkowych, które również 
zmieniają się w podanym zakresie. 

 
Identyfikacja i ocena czynników ryzyka 

W analizie ryzyka przyjęto stałe prawdopodobieństwo zmiany wszystkich badanych 
parametrów tj.: koszty początkowe, eksploatacja i konserwacja, koszty paliwa - stan 
planowany, koszty paliwa - stan bazowy, cena eksportowanej en. elektrycznej i wysokość 
dopłaty do energii elektrycznej (kredyt na produkcję CE) w zakresie +/- 15%. Zestawienie 
parametrów przedstawia tabela 5, wyniki analizy ryzyka - rysunek 1. 

 



Rys. 1. Wynik analizy ryzyka 

 

Tab. 3. Analiza wrażliwości dla zwrotu kapitału od ceny energii elektrycznej i kosztów początkowych 

Cena 
sprzeda
ży en. 
elektryc
znej 

Koszty początkowe, zł 

 500 000 750 000 
1 000 
000 

1 250 
000 

1 500 
000 

zł/MWh zmiana -50% -25% 0% 25% 50% 

95,00 -50% 5,2 7,6 10,0 12,3 14,7 

142,50 -25% 4,3 6,2 8,0 9,9 11,7 

190,00 0% 3,7 5,2 6,8 8,3 9,8 

237,50 25% 3,2 4,6 5,9 7,2 8,5 

285,00 50% 2,8 4,1 5,2 6,4 7,5 

 



Tab. 4. Analiza wrażliwości dla zwrotu kapitału od dopłat do energii elektrycznej i kosztów początkowych 

Wysokość 
dopłat do 
energii 
elektrycznej 

Koszty początkowe, zł 

 500 000 750 000 
1 000 
000 

1 250 
000 

1 500 
000 

zł/MWh zmiana -50% -25% 0% 25% 50% 

0,125 -50% 8,1 11,4 14,3 17,0 19,6 

0,188 -25% 5,4 7,7 9,9 12,0 14,0 

0,250 0% 3,7 5,2 6,8 8,3 9,8 

0,313 25% 2,6 3,8 4,9 5,9 7,0 

0,375 50% 1,9 2,8 3,6 4,4 5,2 

 
Tab. 5. Analiza ryzyka - zakres zmienności parametrów 

Parametr Wartość Zakres 

 (+/-) 
Minimu
m 

Maksimu
m 

Koszty 
początkowe 

zł 
1.000.00
0 

15% 850.000 
1.150.00
0 

Eksploatacja  
i konserwacja 

zł 48.000 15% 40.800 55.200 

Koszty paliwa  
- stan planowany 

zł 23.284 15% 19.791 26.777 

Koszty paliwa  
- stan bazowy 

zł 4.144 15% 3.522 4.765 

Cena sprzedaży  
en. elektrycznej 

zł/MWh 190,00 15% 161,50 218,50 

Kredyt na 
produkcję CE 

zł/kWh 0,25 15% 0,21 0,29 

 
 
Analiza ryzyka wykazuje, że na wynik ekonomiczny biogazowni, wyrażony jako okres 
zwrotu kapitału, wpływają najsilniej wysokość dopłaty do energii elektrycznej oraz koszty 
początkowe inwestycji.  

Zwrot kapitału, a dofinansowanie i wysokość dopłaty do energii elektrycznej 

W następnym etapie analizy w modelu ekonomicznym biogazowni wykonane zostały 
symulacje dla kombinacji zmieniających się dwu parametrów, zidentyfikowanych jako 
kluczowe czynniki ryzyka. W praktyce nakłady inwestycyjne mogą być obniżone dzięki 



dotacjom, dlatego przyjęto, że wysokość pozostaje bez zmian, a dla inwestycji uzyskiwane 
jest dofinansowanie np. w formie dotacji. Zakres zmian przedstawia tabela 6. 

 
Tab. 6. Dofinansowanie inwestycji i wysokość dopłat do energii - zakres zmian 

Parametr  
W. 
referenc
yjne 

Minimu
m 

Maksim
um 

Krok 

Dotacja do inwestycji zł 0 0 800.000 5.000 

Dopłaty do energii 
elektrycznej 

zł/kWh 0,25 0,0 0,80 0,01 

 

W toku symulacji wykonane zostały obliczenia dla ww. wymienionych kombinacji, a wyniki 
są prezentowane dla takich kombinacji wysokości dopłaty (%) i dopłaty do energii (zł/kWh), 
dla których zwrot kapitału wynosi 5, 10, 15 lat. 

 
Zaprezentowane (rys. 2) krzywe pozwalają na określenie efektu obu form wsparcia 
biogazowni na wynik finansowy biogazowni mierzony, w tym przypadku czasem zwrotu 
kapitału. 
 

 

Rys. 2. Zależność wysokości dofinansowania inwestycji i wysokości dopłaty  
do energii elektrycznej dla zwrotu kapitału 5, 10 i 15 lat 

 

 

 



Dyskusja wyników i wnioski końcowe 

Wynik symulacji przeprowadzonych dla modelu ekonomicznego małej biogazowni rolniczej 
wskazują na opłacalność inwestycji przy przyjętych założeniach. Okres zwrotu kapitału dla 
biogazowni 60 kWel, kosztującej 1 mln zł wyniósł niespełna 7 lat. Kluczowymi dla 
rentowności biogazowni są wysokość nakładów inwestycyjnych i stawki dopłat do energii 
elektrycznej. Wniosek ten nie jest odkrywczy, wartość poznawczą mają wyniki analizy 
wrażliwości i badania wpływu kombinacji dopłat do inwestycji i stawek dopłat do czystej 
energii na wynik finansowy biogazowni. 

Gwarancją opłacalności biogazowni jest trwałość i kształt przyszłych mechanizmów 
wsparcia, zarówno w formie premii dla produkcji energii ze źródeł odnawialnych, jak 
i wsparcia w formie dotacji. Obniżenie nakładów inwestycyjnych może odbywać się również 
dzięki innym mechanizmom, np. powszechność wdrożeń może zainicjować obniżanie 
kosztów ze względu na efekt skali. 

Zastosowana metoda analizy umożliwia pokazanie jakie kombinacje stawek dopłat do czystej 
energii i dotacji dla instalacji o różnej mocy zrównują pozycję konkurencyjną instalacji różnej 
wielkości o odmiennej wysokości nakładów inwestycyjnych. 
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Przypisy: 
 

1. Obliczenia wykonano w pakiecie RETScreen. 

 


