
BIOMASA NA CELE ENERGETYCZNE
SGS Polska, jako niezależna

i bezstronna strona trzecia, posiada 

wykwalifikowanych auditorów oraz 

odpowiednie kompetencje do 

prowadzenia auditów mających na celu 

ocenę podmiotu w łańcuchu dostaw 

biomasy na cele energetyczne, 

uwierzytelnienie źródeł pozyskiwania 

surowca wykorzystywanego do 

wytwarzania biomasy na cele 

energetyczne, weryfikację dokumentacji 

poświadczającej pochodzenie tej 

biomasy.

AUDITY DOSTAWCÓW 
I MIEJSC WYTWARZANIA (ŹRÓDEŁ 
POCHODZENIA) BIOMASY NA CELE 
ENERGETYCZNE 

Audity dostawców i miejsc wytwarzania 

biomasy realizowane są zarówno dla 

biomasy krajowej jak i pochodzącej 

z importu w celu uwierzytelnienia jej 

pochodzenia oraz potwierdzenia cyklu 

życia biomasy zgodnie z wytycznymi 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

Jest to forma oceny wiarygodności 

danego podmiotu w łańcucha dostaw 

biomasy na cele energetyczne 

wykonanej przez niezależną stronę 

trzecią.

WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI 
DOKUMENTOWANIA ŹRÓDEŁ 
POCHODZENIA BIOMASY

Audity dokumentacji polegają na 

weryfikacji poprawności oraz 

kompletności dokumentacji 

potwierdzającej pochodzenie biomasy 

na cele energetyczne zgodnie 

z aktualnymi wymaganiami 

i wytycznymi Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki.

WWW.SGS.PL



WIZJE LOKALNE 

(SNS) W OBROCIE BIOMASĄ 
NA CELE ENEREGTYCZNE

PLANTACJI 
ENERGETYCZNYCH ORAZ UPRAW 
ROLNYCH

CERTYFIKACJA SYSTEMU 
OPARTEGO NA ZASADACH 
NALEŻYTEJ STARANNOŚCI 

Celem wizji lokalnej jest potwierdzenie 

istnienia danej plantacji energetycznej lub 

uprawy rolnej, z której pochodzi biomasa 

Agro oraz uwiarygodnienie 

przedstawionych dla nich 

udokumentowań. Wizje lokalne 

są potwierdzeniem cyklu życia 

biomasy Agro.

Usługa certyfikacji systemu opartego na 

zasadach należytej staranności, tzw. SNS 

w obszarze oceny i kwalifikacji 

dostawców biomasy na cele 

energetyczne skierowana jest do 

wszystkich podmiotów będących 

w łańcuchu dostaw biomasy na cele 

energetyczne. Certyfikacja prowadzona 

jest w oparciu o standard 

PL-KSUB-SNS:2014, którego 

właścicielem jest 

SGS Polska Sp. z o.o.

EKSPERTYZY TECHNICZNE 

WERYFIKACJA DOSTAWCÓW 

W LABORATORIUM PALIW STAŁYCH

BIOPALIW STAŁYCH

ź Oznaczanie zawartości wilgoci 

całkowitej

ź Oznaczanie zawartości wilgoci 

ź w próbce analitycznej

ź Oznaczanie zawartości popiołu

ź Oznaczanie części lotnych

ź Oznaczanie zawartości siarki całkowitej

ź Oznaczanie zawartości chloru

ź Oznaczanie zawartości węgla 

całkowitego

ź Oznaczanie zawartości wodoru

ź Oznaczanie ciepła spalania 

i obliczanie wartości opałowej.

ź Oznaczanie gęstości nasypowej

ź Oznaczanie wytrzymałości 

mechanicznej peletów.

Celem jest weryfikacja systemu 

utrzymania jakości dostawcy 

i potwierdzenie odpowiednich jego 

kompetencji w zakresie produkcji 

i dystrybucji biopaliw stałych na 

odpowiednim poziomie jakościowym 

spełniającym wymagania norm 

i odbiorców. Usługa jest dedykowana 

stronom zainteresowanym wykazaniem 

podjęcia odpowiednich działań 

potwierdzających jakość, rodzaj i czystość 

biomasy przeznaczonej do wytworzenia 

energii jako odnawialne źródło energii 

i zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki. 

CERTYFIKACJA BIOPALIW 
STAŁYCH NA ZGODNOŚĆ 

BIOPALIW STAŁYCH – 
OCENY JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE 

Z WYMAGANIAMI NORM 
EUROPEJSKICH

SGSplus to polska odpowiedź na znane 

certyfikacje ENplus

 i DINplus. Certyfikacja obejmuje 

producentów 

i dystrybutorów biopaliw stałych.

INSPEKCJE 

System certyfikacji biopaliw stałych – 

SGS PLUS

ź Pelety drzewne EN 14961-2, 

EN ISO 17225-2 i EN 15234-2

ź Brykiety drzewne EN 14961-3, 

EN ISO 17225-3 i EN 15234-3

ź Zrębki drzewne EN 14961-4, 

EN ISO 17225-4 i EN 15234-4

ź Pelety niedrzewne 

EN 14961-6, EN ISO 17225-6 

i EN 15234-6.

ź Ocena wizualna

ź Nadzór na załadunkiem /rozładunkiem/ 

przeładunkiem celem stwierdzenia 

zgodności towaru z parametrami 

kontraktowymi

ź Pobieranie i przygotowanie próbek 

do badań 

ź Sprawdzenie stanu czystości środka 

transportu

ź Określenie ilości towaru 

(np. na podstawie pomiaru zanurzenia 

statku 

ź tzw. Draft Survey, poprzez nadzór nad 

ważeniem wagonów lub samochodów, 

poprzez oznaczenie gęstości i objętości 

na składowisku).
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