Każda dostawa biomasy do Grupy TAURON wymaga udokumentowania pochodzenia biomasy
zgodnie z aktualnymi wytycznymi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz wytycznymi jednostek
wytwórczych. Termin przekazywanie wymaganych dokumentów oraz wzory oświadczeń jest
uregulowany zapisami umów pomiędzy spółką Biomasą Grupa TAURON, a Dostawcami biomasy.

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA POCHODZENIA BIOMASY/UWIERZYTELNIAJĄCA POCHODZENIE
BIOMASY
Grupa I Biomasa pochodzenia „leśnego”

1. W przypadku dostarczania biomasy pochodzenia leśnego w postaci materiału drzewnego
(np. zrębka, brykiet, trocina itp.):
a) drewno celowo rozdrobnione:
 oświadczenie wytwórców paliw – biomasy pochodzenia leśnego – pierwszego podmiotu
wprowadzającego materiał drzewny na rynek Polski – złożone pod rygorem z art. 233 Kodeksu
karnego, że dostarczona biomasa pochodzenia leśnego nie powstała w wyniku procesu
celowego rozdrobnienia drewna pełnowartościowego,
 oświadczenie sprzedawcy paliw – biomasy pochodzenia leśnego pozwalające na dokonanie
analizy pochodzenia drewna/materiału drzewnego, złożone pod rygorem przewidzianym
w art. 233 Kodeksu karnego,
 zestawienie faktur, umożliwiających identyfikację kontrahentów, od których nabyte zostało
drewno/materiał drzewny, aż do podmiotu, który jako pierwszy wprowadził drewno/materiał
drzewny na rynek Polski, wraz z wolumenem objętym poszczególnymi fakturami
dokumentującymi zrealizowane dostawy do eksploatowanej przez dane przedsiębiorstwo
energetyczne określonej jednostki wytwórczej,
 informacja o stosownym przeliczniku w rozliczeniu handlowym,
 dokumenty wywozowe wystawiane przez Nadleśnictwa prowadzące gospodarkę drewnem
w lasach państwowych uzyskane przez pierwszy podmiot wprowadzający drewno/materiał
drzewny na rynek lub
 umowa stanowiąca pozwolenie na pozyskiwanie materiału drzewnego w wyniku
wycinki/pielęgnacji terenu wraz z opinią niezależnej strony trzeciej (podmioty dysponujące
uprawnieniami
brakarskimi
oraz
posiadające
wiedzę
i
doświadczenie
w klasyfikacji drewna) określająca sortyment (drewna/materiału drzewnego
i potwierdzająca, że materiał drzewny nie stanowił drewna pełnowartościowego) -wydana
w oparciu o normy stosowane na terytorium Polski,
 w przypadku dostarczania biomasy pozyskanej w okresie dłuższym niż 3 miesiące od dnia
dostawy informacja/oświadczenie o magazynowaniu biomasy

b) odpad/pozostałość z przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji leśnej (np. zrębka, brykiet,
trocina, itp.):

 oświadczenie sprzedawcy paliw – biomasy pochodzenia leśnego, pozwalające na dokonanie
analizy pochodzenia materiału drzewnego, złożone pod rygorem przewidzianym w art. 233
Kodeksu karnego,
 zestawienie faktur, umożliwiających identyfikację kontrahentów, od których nabyty został
materiał drzewny, aż do podmiotu, który jako pierwszy wprowadził materiał drzewny na rynek
Polski, wraz z wolumenem objętym poszczególnymi fakturami, dokumentujące zrealizowane
dostawy do eksploatowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne jednostki wytwórczej,
 informacja o stosownym przeliczniku w rozliczeniu handlowym,
 w przypadku dostarczania biomasy pozyskanej w okresie dłuższym niż 3 miesiące od dnia
dostawy informacja/oświadczenie o magazynowaniu biomasy,
 opis produkcyjny z konkretnym podanie etapu na którym powstaje pozostałość
poprodukcyjna,

Wyżej wymienione dokumenty powinny dotyczyć dostaw biomasy zrealizowanych w każdym
miesiącu kalendarzowym. Dokumenty powinny być czytelne i podpisane zgodnie z reprezentacją
danej spółki.
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 oświadczenie dostawcy paliwa (pierwszego wprowadzającego materiał drzewny na rynek
Polski) – biomasy pochodzenia leśnego pozwalającego na dokonanie analizy pochodzenia
drewna/materiału
drzewnego,
złożonego
pod
rygorem
przewidzianym
w art. 233 Kodeksu karnego,
 zestawienie faktur, umożliwiające identyfikację kontrahentów, od których nabyte zostało
drewno/materiał drzewny, aż do podmiotu, który jako pierwszy wprowadził drewno/materiał
drzewny na rynek Polski, wraz z wolumenem objętym poszczególnymi fakturami
dokumentującymi zrealizowane dostawy do eksploatowanej przez dane przedsiębiorstwo
energetyczne określonej jednostki wytwórczej,
 informacja o stosownym przeliczniku w rozliczeniu handlowym,
 opinia niezależnej strony trzeciej – audyt u wytwórcy biomasy wykonany przez certyfikowaną
jednostkę akredytacyjną oraz opinię brakarską wykonana przez podmioty dysponujące
uprawnieniami
brakarskimi
oraz
posiadające
wiedzę
i doświadczenie w klasyfikacji drewna, określająca sortyment danej partii paliwa
(drewna/materiału drzewnego) -wydana w oparciu o normy stosowane na terytorium Polski,
jeśli audyt jednoznacznie nie uwiarygadnia pochodzenia biomasy,
 w przypadku dostarczania biomasy pozyskanej w okresie dłuższym niż 3 miesiące od dnia
dostawy informacja/oświadczenie o magazynowaniu biomasy

Grupa II Biomasa „agro” uprawy energetyczne
1. W przypadku dostarczania biomasy „agro” pochodzącej z upraw energetycznych:
Wszelkie dokumenty potwierdzające możliwość zakwalifikowania biomasy do biomasy pochodzącej z
upraw energetycznych, w tym:
 protokoły z audytów plantacji uprawy energetycznej przeprowadzonych przez np.
przedstawicieli Ośrodków Doradztwa Rolniczego,
 dokumenty pochodzące od innych organów administracji publicznej potwierdzające lokalizację
plantacji,
 w przypadku dostarczania biomasy pozyskanej w okresie dłuższym niż 3 miesiące od dnia
dostawy – stosowana informacja o magazynowaniu biomasy,
powinny w sposób jednoznaczny wskazywać:
 rodzaj i postać danego rodzaju biomasy pochodzącej z upraw energetycznych,
 lokalizację oraz areał powierzchni objętej wyżej wymienioną uprawą energetyczną,
 zestawienie umożliwiające identyfikację kontrahentów, od których nabyta została biomasa z
uprawy energetycznej, aż do źródła pozyskania biomasy z plantacji energetycznej

Specyfikacja Dostaw Biomasy
W przypadku biomasy „agro” pozyskiwanej poza granicami kraju, audyt u wytwórcy biomasy
wykonany przez certyfikowaną jednostkę akredytacyjną, pozwalający na zaliczenie danego rodzaju
biomasy do odpowiedniej grupy, w tym:
 audyt dla plantacji energetycznych potwierdzający pochodzenia biomasy z upraw
energetycznych,
 audyt w miejscach powstawania odpadów lub pozostałości z przemysłu przetwarzającego
produkty rolne, wskazujący jednoznacznie, że dostarczona biomasa została wytworzona
wyłącznie z pozostałości z procesu produkcji lub opinię niezależnej strony trzeciej
potwierdzającą nieprzydatność powstałej pozostałości jako produktu.

Wszystkie dostarczane dokumenty dotyczące pochodzenia biomasy „leśnej” i „agro” muszą być
oryginałami lub kopiami poświadczonymi (na każdej stronie kopii dokumentu) za zgodność z oryginałem.
Poświadczenie może być dokonane osobiście przez przedsiębiorcę lub osobę upoważnioną do
reprezentowania przedsiębiorcy w sposób umożliwiający zidentyfikowanie upoważnionej osoby.

Dodatkowo dokumenty przedkładane w obcym języku muszą być przetłumaczone na język polski przez
tłumacza przysięgłego.

