


O Instytucie 

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy 

jest jednostką badawczą pracującą na potrzeby 

przemysłu naftowego, gazowniczego, energetycznego 

oraz organów administracji państwowej.  

Instytut działa już ponad 70 lat i zatrudnia obecnie 

prawie 400 osób w 4 pionach badawczych 

zlokalizowanych w Krakowie, Krośnie i Warszawie. 

Legitymuje się bogatym dorobkiem naukowym oraz 

licznymi rozwiązaniami wdrożonymi w przemyśle. 

Kierunki merytorycznej działalności Instytutu wpisują się w krajową i europejską politykę 

zrównoważonego rozwoju energetyki obejmując m.in. wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii. Współpraca z szeroko pojętą branżą energetyczną, w tym również z 

wytwórcami paliw biogennych trwa od wielu lat, dając wymierne efekty.  

INiG – PIB jako jedyny podmiot w krajach Europy Środkowo – Wschodniej opracował i 

wdrożył do stosowania, notyfikowany przez Komisję Europejską System certyfikacji 

biomasy na cele produkcji biopaliw ciekłych i biopłynów - KZR INiG. Jest on z 

powodzeniem stosowany na terenie krajów Unii Europejskiej od ponad 2 lat. 
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Wdrożenie Systemu V-Bioss INiG ma zapewnić wytwórcom energii 

elektrycznej, ciepła i chłodzenia, spełnienie wymagań krajowych w 

zakresie poświadczania pochodzenia surowców odnawialnych 

wykorzystywanych na te cele, a także obowiązku wprowadzenia systemu 

należytej staranności, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. 

ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i 

produkty z drewna. 

    

 

Cele Systemu V-Bioss INiG  



Stosowanie Systemu V-Bioss INiG 

System V-Bioss INiG może zostać zastosowany do: 

1. Biomasy, z wyłączeniem: 

 drewna pełnowartościowego i/lub materiału drzewnego powstałego w 
wyniku celowego rozdrobnienia drewna pełnowartościowego 

 zbóż pełnowartościowych  

 biomasy zanieczyszczonej w celu zwiększenia jej wartości opałowej lub 
zawierającej substancje nie występujące naturalnie w danym rodzaju 
biomasy; 

2. Biopłynów, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju oraz są 
wytworzone z biomasy lub ziaren zbóż pełnowartościowych; 

3. Biogazu rolniczego, do wytworzenia którego wykorzystano surowce 
rolnicze, produkty uboczne rolnictwa, płynne lub stałe odchody zwierzęce, 
produkty uboczne, odpady lub pozostałości z przetwórstwa produktów 
pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej lub biomasy roślinnej zebranej 
niż z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, z 
wyłączeniem surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków lub 
składowisk odpadów. 



Zakres działania Systemu V-Bioss INiG 

 

 Zakres terytorialny działania Systemu obejmuje 

cały świat.  

 Na cele produkcji energii elektrycznej, ciepła i 

chłodzenia mogą być stosowane surowce 

wyprodukowane w krajach członkowskich Unii 

Europejskiej, jak również pochodzące z importu z 

krajów spoza UE. 

 System V-Bioss INiG obejmuje cały łańcuch 

dostaw począwszy od miejsca pierwszego 

pozyskania biomasy aż do wytwórcy energii. 

 



Struktura Systemu V-Bioss INiG  

 Właścicielem i Administratorem systemu V-Bioss INiG jest Instytut Nafty 

i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy (INiG – PIB) z siedzibą w 

Krakowie. Zadaniem Administratora jest nadzór nad Systemem 

 Komórką powołaną do nadzorowania jest sekcja System V-Bioss INiG 

działająca w ramach Biura Systemów Certyfikacji Biomasy. 

 Weryfikacji dokonują uprawnione jednostki certyfikujące, które nie są 

uczestnikami Systemu. Ich zadaniem jest ocena danych 

przedstawionych przez podmioty gospodarcze, dokumentujących 

spełnienie wymagań Systemu V-Bioss INiG oraz wystawienie 

Certyfikatu.  

 INiG – PIB jest jednostką niezależną - nie prowadzi produkcji ani handlu 

paliwami biomasowymi 

 

 

 



Podmioty gospodarcze 

- uczestnicy Systemu 

System V-Bioss INiG 

Jednostki certyfikujące 

Dyrektor INiG-PIB 

Biuro Systemów Certyfikacji 

Biomasy 

Instytut Nafty i Gazu  

– Państwowy Instytut Badawczy 

Rada Systemu 

Struktura Systemu V-Bioss INiG  



  miejsce powstawania odpadów i pozostałości 

  pierwotny producent drewna 

  uprawa roślin energetycznych 

  importer biomasy 

  pierwszy skupujący  

  producent paliwa biomasowego 

  producent biopłynów 

  producent biogazu/biogazu rolniczego 

  pośrednik z magazynowaniem biomasy 

  pośrednik bez magazynowania biomasy 

  importer biomasy 

  wytwórca energii elektrycznej, cieplnej lub chłodu 

Odpowiedni zakres certyfikacji należy podać na formularzu zgłoszeniowym oraz w 

umowie. Podany zakres certyfikacji zostanie umieszczony na Certyfikacie. 

Zakresy certyfikacji 



Schemat łańcucha dostaw w Systemie 

uprawa energetyczna 

pierwszy skupujący, 

pośrednik, importer 

producent paliwa 

biomasowego 

producenci biopłynów 

Wytwórca energii 

     pierwotny producent 

drewna 

pierwszy skupujący, 

pośrednik, importer 

producent paliwa 

biomasowego 

producenci biopłynów 

miejsce powstawania 

odpadów i 

pozostałości 



Obowiązki uczestników Systemu  

Uczestnik 1 Uczestnik 2 

Podmioty 

niecertyfikowane 

Miejsca 

powstawania 

odpadów lub 

pozostałości 

Pierwotny 

producent 

drewna 

Podmioty 

certyfikowane 

Uprawa 

energetyczna 

Uczestnik 3 

Łańcuch dostaw 

Bilans masy  

Poświadczenie uwierzytelniające pochodzenie biomasy dla każdej partii 

przepływ dostaw, 

 przepływ danych 

przepływ dostaw, 

 przepływ danych 

AUDYT 



Miejsce pierwszego pozyskania biomasy. 

Uprawa roślin energetycznych podlega certyfikacji. 

Właściciel upraw energetycznych gromadzi dokumenty 
dotyczące: 

 powierzchni plantacji, numeru działki,  

 daty wycinek ze wskazaniem ilości biomasy 
pozyskanej z uprawy,  

 dane pozwalające określić wiek pozyskanej 
biomasy z plantacji,   

 roczny przyrost biomasy w oparciu o dane 
historyczne,  

 opinie brakarskie,  

 faktury. 

Obowiązki uczestników Systemu  



Miejsce pierwszego pozyskania biomasy. 

Miejsca powstawania odpadów/pozostałości:  

1. Przedsiębiorstwa (np. tartaki, stolarnie, młyny) 
w których powstają odpady i/lub pozostałości. 
Podmioty te nie są certyfikowane, lecz 
podlegają weryfikacji podczas audytu 
pierwszego skupującego. 

Deklaracja pochodzenia odpadu/ pozostałości 
przekazywana jest przez podmiot (miejsce 
pochodzenia odpadów) dla każdej partii 
biomasy. 

 

 

Obowiązki uczestników Systemu  

2. Gospodarstwa rolne, z których uzyskuje się 
resztki pożniwne nie są certyfikowane i nie 
podlegają weryfikacji podczas audytu 
pierwszego skupującego. 



Miejsce pierwszego pozyskania biomasy. 

Pierwotny producent drewna nie podlega 

certyfikacji. 

Pierwotni producenci drewna przekazują 

pierwszemu skupującemu dokumenty 

poświadczające jakość i pochodzenie drewna, 

np. opinie brakarskie, umowy na wykonanie 

wycinki, faktury. 

Obowiązki uczestników Systemu  



Pierwszy skupujący. 

Przedsiębiorca podlegający certyfikacji, zajmujący się skupem surowców 

z niecertyfikowanych miejsc pierwszego pozyskania. Odpowiada za 

zebranie dokumentacji potwierdzającej pochodzenie biomasy, prowadzi 

bilans masy, sprzedaje biomasę/paliwo biomasowe z Poświadczeniem 

uwierzytelniającym pochodzenie biomasy. 

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązki uczestników Systemu  



Pozostali podlegający certyfikacji uczestnicy łańcucha dostaw: 

 Producent paliwa biomasowego, 

 Pośrednik z magazynowaniem handlujący biomasą, 

 Importer biomasy, 

 Wytwórca biogazu, biopłynów, 

 Wytwórca energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, 

Prowadzą m.in. bilans masy, nadzór nad dokumentacją, zapewniają 
identyfikowalność poszczególnych partii, wydają Poświadczenia wraz z partią 
towaru. Dla importera biomasy System definiuje dodatkowe wymagania. 

 

Obowiązki uczestników Systemu  



Analiza ryzyka 

Przedsiębiorcy będący uczestnikami systemu V-Bioss INiG zobowiązani są 

do przeprowadzenia analizy ryzyka i jej weryfikacji przynajmniej raz do roku. 

Zgodnie z zaleceniami systemu należytej staranności (SNS), zdefiniowanego 

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 995/2010 z dnia 20 

października 2010 r. ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających 

do obrotu drewno i produkty z drewna oraz wymaganiami Systemu V-Bioss 

INiG należy przeprowadzić analizę ryzyka i zastosować w razie konieczności 

odpowiednie środki ograniczające to ryzyko.  

System definiuje trzy poziomy ryzyka w zależności od rodzaju (agro, leśna, 

uprawy energetyczne) i miejsca pochodzenia biomasy (kraje UE, cały świat) 

oraz podaje wytyczne do ich minimalizacji. 

Obowiązki uczestników Systemu  



Analiza ryzyka 

Elementy systemu V-Bioss INiG ograniczające ryzyko wprowadzenia 

biomasy niespełniającej wymagań krajowych:  

 konieczność zakupu surowców wyłącznie od podmiotów będących 

uczestnikami Systemu V-Bioss INiG; 

 konieczność posiadania systemu zarządzania dokumentacją; 

 audyt prowadzony przez  kompetentne niezależne jednostki posiadające 

wykwalifikowaną kadrę; 

 zunifikowane procedury prowadzenia systemu bilansu masy i nadzoru nad 

strumieniami biomasy; 

 wykorzystanie dowodów z opinii eksperckich, szczególnie w zakresie 

oceny biomasy leśnej (opinie brakarskie). 

 

Obowiązki uczestników Systemu  



Bilans masy 

 System bilansu masy jest zbiorem zapisów, danych, zapewniającym 

nadzór nad ilościami biomasy przepływającymi przez łańcuch dostaw i 

produkcji.  

 System bilansu masy ma zapewnić identyfikowalność i zarządzanie 

strumieniami biomasy. 

 Odrębne bilansowanie biomasy agro i leśnej. 

 Bilansowanie biomasy z wyjątkiem resztek pożniwnych zaczyna  się od 

miejsca pozyskania surowca. Bilansowanie resztek pożniwnych 

dokumentuje się od pierwszego miejsca skupu. 

 Przedsiębiorca okresowo weryfikuje bilans masy. 



Poświadczenie uwierzytelniające  
pochodzenie biomasy 

Dokument pt. „Poświadczenie uwierzytelniające pochodzenie biomasy” 

przekazywany jest przez każdego z certyfikowanych uczestników łańcucha 

dostaw wraz ze zbywaną partią biomasy / paliwa biomasowego. 

Dokument ten stanowi potwierdzenie, że dana partia spełnia wymagania 

systemu V-Bioss INiG, zawiera dane niezbędne do wypełnienia Karty 

Paliwa Odnawialnego przez wytwórcę energii. 

System dostarcza formularz Poświadczenia, który obowiązuje wszystkich 

uczestników Systemu. Jest to kluczowy dokument Systemu zapewniający 

identyfikowalność strumieni biomasy oraz będący jednocześnie podstawą 

do sporządzenia bilansu masy. 

 

 



Poświadczenie uwierzytelniające  
pochodzenie biomasy 

Zakres danych przekazywanych na Poświadczeniu. 

 Dane identyfikujące dostawcę 

 Nr certyfikatu V-Bioss INiG 

 Nazwa jednostki certyfikującej 

 Zakres certyfikacji 

 Dane miejsca pochodzenia 

 Sposób przetwarzania 

 Rodzaj biomasy / paliwa 

 Wielkość dostawy  

 Informacje o poprzednich uczestnikach w łańcuchu dostaw. 

 

 

 

 



Ścieżka uzyskania certyfikatu 

Podjęcie decyzji o certyfikacji  1 

Wdrożenie systemu  2 

3 

Audyt/Certyfikat  7 

Informacja o certyfikacie na stronie www.v-bioss.inig.pl  9 

Kontakt z jednostką certyfikującą  5 

Podpisanie umowy o uczestnictwie w Systemie  4 

Postępowanie wg procedur jednostki  6 

Uczestnik Systemu V-Bioss INiG  8 

Rejestracja w systemie V-Bioss INiG  



Ścieżka uzyskania certyfikatu 

 Wdrożenie wymagań Systemu przez przedsiębiorcę jest weryfikowane 

podczas audytu prowadzonego przez uprawnione jednostki certyfikujące. 

 W czasie audytu sprawdzana jest poprawność procedur, bilans masy oraz 

nadzór nad dokumentami systemowymi. 

 Certyfikat Systemu V-Bioss INiG przyznawany jest na okres 3 lat, natomiast 

raz na 1 rok przeprowadzany jest audyt w nadzorze. 

 Dla zapewnienia odpowiedniego standardu niezależnego audytu, System 

definiuje szczegółowe wymagania dla audytorów i jednostek certyfikujących. 

 Audyt prowadzony jest według listy kontrolnej, jednakowej dla wszystkich 

uczestników Systemu, dostosowanej do zakresu certyfikacji. 

 Audyt prowadzony w oparciu o dokumenty systemowe zapewnia weryfikację 

całego zakresu certyfikacji przedsiębiorcy. 



Koszty uczestnictwa w Systemie 

 

Źródła obciążeń finansowych związanych z uzyskaniem certyfikatu  
V-Bioss INiG:  

 koszty związane z procesem pozyskania certyfikatu (koszty audytu  
podaje jednostka certyfikująca)  

 koszty związane z uczestnictwem w Systemie V-Bioss INiG:  

- jednorazowa opłata rejestracyjna  

- opłaty roczne 



Dlaczego warto wybrać System V-Bioss INiG ? 

 Informacje niezbędne do wypełnienia Karty Paliwa Odnawialnego 
umieszczone na jednym dokumencie  Poświadczeniu 
uwierzytelniającym pochodzenie biomasy. 

 Zmniejszenie obciążeń administracyjnych podmiotów w łańcuchu 
dostaw biomasy. 

 Zmniejszenie ryzyka związanego z poświadczaniem pochodzenia 
biomasy przez wytwórców energii. 

 System bilansu masy określa jednoznaczne wymagania zapewniające 
identyfikowalność każdej partii biomasy. 

 Audyt zapewnia weryfikację całego zakresu certyfikacji przedsiębiorcy. 

 



Dlaczego warto wybrać System V-Bioss INiG ? 

 Jawność wymagań i dokumentów Systemu zamieszczonych na stronie 
internetowej. 

 Zgodność z ustawodawstwem krajowym. 

 Jednakowe wymagania dla podmiotów krajowych i zagranicznych – 
wyrównanie szans.  

 Wykorzystanie praktycznych rozwiązań funkcjonujących w Systemie 
KZR INiG. 

 Wysoki profesjonalizm dzięki połączeniu wysokich kompetencji 
jednostek certyfikujących oraz wieloletniego doświadczenia INiG-PIB. 



Kontakt: 

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy 

Biuro Systemów Certyfikacji Biomasy 

ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków 

Tel.: 12 6177555, 12 6177514 oraz 12 6177519 

e-mail: v-bioss@inig.pl 

www.v-bioss.inig.pl 
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