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1. Wprowadzenie 

Dokument określa terminologię stosowaną w zakresie certyfikacji biomasy, biopłynów, biogazu 

na cele energetyczne. W szczególności zawiera istotne terminy i definicje wykorzystane 

w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w  następstwie 

uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE; (dalej zwaną RED lub dyrektywą o 

odnawialnych źródłach energii), w Ustawie o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 

2015 r. oraz w Systemie V-Bioss INiG.  

 

2. Powołania normatywne 

System certyfikacji pochodzenia biomasy, został szczegółowo opisany w dokumentach,  które są 

wymienione w dokumencie System V-Bioss INiG /1/ Opis Systemu certyfikacji biomasy na cele 

energetyczne - Zasady ogólne. 

 

3. Definicje 

 

Administrator systemu  
podmiot gospodarczy lub przedsiębiorca, który ma prawo do dysponowania systemem 

certyfikacji. W przypadku Systemu V-Bioss INiG. Administratorem systemu jest Instytut Nafty i 

Gazu – Państwowy Instytut Badawczy.  

 

Audyt  
Systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego 

obiektywnej oceny, przez zespół audytujący, objęty zakresem certyfikacji (definicja zgodna z 

PN-EN ISO 19011). Formy „audyt” i „audit” uznawane są za prawidłowe. 

 

Audyt grupowy  
Badanie grupy producentów rolnych i/lub leśnych oraz pozostałych według wymagań, 

działających w podobnym systemie produkcji, na zgodność z wymaganiami Systemu V-Bioss 

INiG.  

 

Audytor  
Osoba posiadająca kompetencje do przeprowadzenia kontroli, w zakresie zgodności z systemem 

certyfikacji V-Bioss INiG. 

 

Biogaz 

Gaz uzyskany z biomasy w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub 

roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów. 

 

Biogaz rolniczy 
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Gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów 

ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, 

odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej 

lub biomasy roślinnej zebranej z terenów innych z niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, z 

wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz 

składowisk odpadów. 

 

Biomasa  
Oznacza stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają 

biodegradacji pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz 

przemysłu przetwarzającego ich produkty oraz ziarna zbóż nie spełniające wymagań 

jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonym w artykule 7 rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009r ustanawiającego wspólne szczegółowe 

zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007  w odniesieniu do zakupu i 

sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (Dz. Urz. UEL 349 z 29.12. 2009, 

strona 1, z późn. zm.) i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu, a także 

ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego i 

zwierzęcego, w tym odpady z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania 

wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych zgodnie z przepisami o 

odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania 

odpadów. Biomasa stanowi surowiec do produkcji paliwa biomasowego. 

 

Biomasa agro 

biomasa pochodząca z upraw energetycznych, produkty, odpady i pozostałości z produkcji rolnej 

oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty. 

 

Biomasa leśna 

biomasa pochodząca z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji leśnej oraz przemysłu 

przetwarzającego jej produkty. 

 

Biomasa zanieczyszczona 

Biomasa zanieczyszczona w celu zwiększenia jej wartości opałowej lub zawierająca substancje 

nie występujące naturalnie w danym rodzaju. 

 

Biopłyny  
Oznaczają ciekłe paliwa dla celów energetycznych, innych niż w transporcie, w tym do 

wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, wytworzone z biomasy lub ziaren zbóż 

pełnowartościowych wykorzystywane w instalacjach spełniających wymagania w zakresie 

standardów emisyjnych, o ile takie standardy zostały określone na podstawie przepisów o 

ochronie środowiska. 

 

Brakarz  

Osoba o wiedzy i doświadczeniu w zakresie klasyfikacji surowca drzewnego oraz o 

kompetencjach potwierdzonych przez jednostkę szkolącą, wraz z nadaniem klasy brakarskiej 
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(najniższa III), a po wejściu w życie Zarządzenie Nr 73 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 10.12.2014 r. w sprawie zasad organizacji i działania pracowników nadzoru 

gospodarki drewnem oraz organizacji kursów brakarskich w jednostkach organizacyjnych 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (znak. GM-900-9/14) – Załącznik nr 2, 

jest to osoba która ukończyła kurs zawierający minimum 70 godzin zajęć. 

 

Certyfikat  

dokument wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że podmiot 

uczestniczący w systemie V-Bioss  INiG spełnia jego wymagania. 

Certyfikowany uczestnik Systemu V-Bioss INiG 
to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, występujący w łańcuchu dostaw, zajmujący się 

produkcją biomasy, drewna innego niż pełnowartościowe, surowców do produkcji paliwa 

biomasowego, biopłynów, biogazu i biogazu rolniczego, przetwarzaniem surowców, produkcją 

biopłynów, biogazu i biogazu rolniczego i posiadający certyfikat V-Bioss INiG. 

 

Drewno pełnowartościowe 

Drewno spełniające wymagania jakościowe wymienione w normach określających wymagania i 

badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz 

drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3 oraz materiał drzewny 

powstały w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna. 

 

Granice systemu  
to zestaw kryteriów określających, które procesy jednostkowe są częścią systemu. Określają, 

które procesy jednostkowe powinny być włączone do systemu bilansu masy i na jakim poziomie 

szczegółowości powinno być prowadzone badanie tych procesów.  

 

Identyfikowalność  
oznacza możliwość monitorowania każdego produktu i jego pochodzenia na wszystkich etapach 

łańcucha dostaw. Zapewnia to możliwość uzyskania danych z poprzednich etapów i pozwala 

zastosować te informacje do następnego etapu. 

 

Importer  

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie importu lub nabycia 

wewnątrzwspólnotowego biomasy, paliwa biomasowego, biopłynów, drewna innego niż 

pełnowartościowe lub substratów do produkcji biogazu rolniczego, biopłynów i ich 

magazynowania, a następnie ich sprzedaży. 

 

Instalacja odnawialnego źródła energii  

Instalacja stanowiąca wyodrębniony zespół: 

a) urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, przyłączonych w jednym 

miejscu przyłączenia, w których energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z jednego rodzaju 

odnawialnych źródeł energii, a także magazyn energii elektrycznej przechowujący wytworzoną 

energię elektryczną, połączony z tym zespołem urządzeń lub 
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b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową służący do 

wytwarzania biogazu rolniczego, a także połączony z nimi magazyn biogazu rolniczego; 

Jednostka certyfikująca  

to bezstronny, niezależny przedsiębiorca, który działając w ramach systemu certyfikacji V-Bioss 

INiG ma prawo wystawiania certyfikatu podmiotom certyfikowanym i prowadzi u producentów, 

pośredników i wytwórców energii ocenę procesów oraz zgodności z wymaganiami tego systemu. 

 

Łańcuch dostaw  
To sposób zapewniający przepływ danych dotyczących surowców oraz produktów pośrednich, aż 

do finalnego produktu, pomiędzy kolejnymi podmiotami włączając wszystkie etapy od produkcji 

pierwotnej w miejscu pozyskiwania biomasy, drewna innego niż pełnowartościowe,  oraz 

surowców do produkcji biopłynów, biogazu rolniczego, do użytkowników występujących w 

łańcuchu dostaw, gdzie przejście do następnego etapu łańcucha dostaw wiąże się ze zmianą 

prawnego/fizycznego nadzoru nad materiałami lub produktami.  

 

Miejsce pierwszego pozyskania 

Podmiot zajmujący się produkcją biomasy, drewna innego niż pełnowartościowe, i/lub surowców 

do produkcji biopłynów, biogazu, biogazu rolniczego. W zależności od typu produkcji wyróżnia 

się: 

a) Miejsce powstawania odpadów i pozostałości 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady i /lub 

pozostałości w tym odpady i resztki pożniwne.  Do typowych odpadów i pozostałości należą: 

słoma, trociny, łupiny orzechów w tym masłosza, łupiny ziarna palmy olejowej (PKS). 

 

b) Pierwotny producent drewna 

osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, 

będąca posiadaczem  lasu lub areału rolnego porośniętego biomasą leśną (np.: samosieje), 

podmiot zarządzający terenem na którym porasta surowiec do produkcji biomasy (np.: zarządy 

dróg). Do pierwotnych producentów drewna zalicza się również właściciela upraw 

sadowniczych. 

c) Uprawa energetyczna  

Podmiot zajmujący się prowadzeniem upraw energetycznych np. wierzby energetycznej, 

miskanta, ślazowca itp. 

 

Nadanie uprawnień jednostce certyfikującej  
Nadanie uprawnień jednostce certyfikującej przez Biuro Systemu V-Bioss INiG do prowadzenia 

certyfikacji, wydawania certyfikatów i gromadzenia dokumentacji oraz innej działalności 

służącej właściwej ocenie  spełnienia wymagań Systemu V-Bioss INiG przez podmiot 

certyfikowany (uczestnika systemu)  

 

Niecertyfikowany (weryfikowany) uczestnik Systemu V-Bioss INiG 
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to podmiot, występujący w łańcuchu dostaw, prowadzący działalność gospodarczą związaną z 

wytwarzaniem odpadów, lub podmiot będący pośrednikiem w zakresie zakupu (bez 

magazynowania) i dalszej odsprzedaży biomasy, drewna innego niż pełnowartościowe, 

surowców do produkcji biopłynów, biogazu i biogazu rolniczego. 

Odpady  
to każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do 

których pozbycia się został zobowiązany. 

 

Opinia brakarska 

Dokument wystawiony i podpisany przez brakarza (z nadaną klasą brakarską) zawierający co 

najmniej następujące  informacje: lokalizacja terenu pozyskania drewna, nr działki, sortyment 

drewna, okres pozyskania, szacowana/pozyskana ilość drewna, zleceniodawca.  

 

Paliwo biomasowe 

Paliwo wyprodukowane z biomasy stałej przeznaczone do wytwarzania energii elektrycznej 

ciepła i chłodu, spełniające wymagania Systemu V-Bioss INiG oraz wymagania jakościowe 

odbiorcy. 

 

Pierwszy skupujący  
jest to przedsiębiorca zajmujący się skupowaniem biomasy, drewna innego niż pełnowartościowe 

oraz surowców do produkcji biopłynów, biogazu i biogazu rolniczego od producentów 

pierwotnych i miejsc powstawania odpadów i pozostałości. 

 

Podmiot gospodarczy  
oznacza każdego kto prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i uczestniczy w łańcuchu 

dostaw i zajmuje się zbieraniem i przeróbką biomasy, produkcją i obrotem paliwa biomasowego, 

drewna innego niż pełnowartościowe, surowców do produkcji biopłynów, biogazu rolniczego 

produkcją biopłynów, biogazu  i biogazu rolniczego oraz zbieraniem odpadów i pozostałości 

(pierwszy zbierający odpady i pozostałości) i jest zainteresowany uzyskaniem certyfikatu V-

Bioss INiG. 

 

Podmiot zbierający i przetwarzający odpady i pozostałości 

Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości to przedsiębiorca, który odbiera odpady lub 

pozostałości z przedsiębiorstw, w których są wytwarzane lub z gospodarstw. 

 

Pośrednik  

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie zakupu biomasy, paliwa 

biomasowego, biopłynów, drewna innego niż pełnowartościowe lub substratów do produkcji 

biogazu rolniczego, biopłynów i opcjonalnie  ich magazynowania, a następnie sprzedaży. 

 

Pozostałości  
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to substancja lub przedmiot, które nie są celem w procesie produkcyjnym, ani produktem 

ubocznym ani odpadem. Pozostałości mogą pochodzić z produkcji rolnej, leśnictwa, 

przetwarzania drewna pełnowartościowego oraz jego pochodnych (np.: tarcicy). 

 

Producent biopłynów  
Organizacja lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za produkcję biopłynów. 

 

Producent paliw biomasowego 

Przedsiębiorca prowadzący produkcję paliwa biomasowego w procesie produkcyjnym z biomasy 

agro lub leśnej, w celu zmiany jej właściwości i dostosowania do wymagań odbiorcy.    

 

Produkt uboczny 
to substancja lub przedmiot, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego 

podstawowym celem nie jest ich produkcja. Dane substancje lub przedmioty mogą być uznane za 

produkt uboczny, a nie za odpady, wyłącznie gdy spełnione są następujące warunki:  

a) dalsze wykorzystywanie danej substancji lub tego przedmiotu jest pewne;  

b) dana substancja lub przedmiot mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez jakiegokolwiek 

dalszego przetwarzania innego niż normalna praktyka przemysłowa;  

c) dana substancja lub przedmiot są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego;  

d) dalsze wykorzystywanie jest zgodne z prawem, tzn. dana substancja lub przedmiot spełniają 

wszelkie istotne wymagania dla określonego zastosowania w zakresie produktu, ochrony 

środowiska i zdrowia ludzkiego, i nie doprowadzi do ogólnych niekorzystnych oddziaływań na 

środowisko lub zdrowie ludzkie.  

 

System bilansu masy  
to system, w którym każdy podmiot gospodarczy monitoruje i nadzoruje ilości: biomasy, drewna 

innego niż pełnowartościowe, surowców do produkcji biopłynów, biogazu i biogazu rolniczego 

oraz gotowych produktów takich jak paliwo biomasowe, biopłyny, biogaz i biogaz rolniczy 

ewidencjonując zarówno ilości zakupione jak również zbyte.  

 

System Certyfikacji V-Bioss INiG 

zespół powiązań proceduralnych o charakterze organizacyjnym, mających na celu potwierdzenie 

pochodzenia biomasy na cele produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu przez podmioty 

gospodarcze. 

 

System zarządzania dokumentacją  

System stworzony na zasadach systemu należytej staranności, który wskazuje w danej 

organizacji odpowiedzialności i kompetencje osób zaangażowanych w niego, pozwala prowadzić 

nadzór nad dokumentacją zakupową i sprzedażową, ocenę dostawców ze względu na rodzaj 

ryzyka oraz ich kwalifikowanie do listy dostawców bezpiecznych. 

 

Zboże pełnowartościowe 
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Ziarna zbóż spełniające wymagania jakościowe dla zbóż w zakupie interwencyjnym określone w 

art. 7 Rozporządzenia wymienionego w pkt. 3 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (Dz. U. 2015, p. 478), które podlegają zakupowi interwencyjnemu. 


