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Relacja z World Bioenergy Forum

W dniu 5 grudnia 2018 roku w Katowicach, w bezpoś�redniej bliśkoś�ci 24. śeśji Konferencji Stron 
Ramowej Konwencji Narodo� w Zjednoczonych w śprawie zmian klimatu (COP24), Krajowa Izba 
Biopaliw we wśpo� łpracy z World Bioenergy Aśśociation oraz Polśką Izbą Gośpodarczą Energetyki 
Odnawialnej i Rozprośzonej zorganizowała międzynarodową konferencję „World Bioenergy 
Forum”.
Wydarzenie zostało poświęcone roli bioenergii jako największego źródła odnawialnej energii, 
które odgrywa bezpośrednio niebagatelną rolę w osiąganiu celów w zakresie energii i 
klimatu przewidzianych np. w porozumieniu paryskim. 

Radosnych Świąt w gronie najbliższych 
oraz zrealizowania wszystkim zamierzeń 

w nadchodzącym roku życzy 
            

 Redakcja
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Otwierający śeśję „Polityka klimatyczno-energetyczna” referat przedśtawił Sekretarz Stanu 
w Miniśterśtwie Energii, Grzegorz Tobiszowski, kto� ry podkreś� lił duz7e znaczenie bioenergii, jakie 
widzi reśort energii w planach dla krajowego mikśu energetycznego. Miniśter Tobiśzowśki uwydatnił 
takz7e rolę biopaliw w proceśie realizacji celo� w ku dekarbonizacji tranśportu. O biomaśowych 
zaśobach naśzego kraju oraz bezpieczen� śtwie energetycznym obśzaro� w wiejśkich opowiadał Doradca 
Miniśtra Rolnictwa i Rozwoju Wśi, Karol Krajewski. Kweśtię mądrego wykorzyśtania tych zaśobo� w 
dla realizacji celo� w dotyczących udziału energii odnawialnej w tranśporcie, z korzyś�cią dla polśkiego 
rolnictwa i gośpodarki rozwaz7ał Zygmunt Gzyra, Preześ Zarządu Krajowej Izby Biopaliw. Globalną 
perśpektywę dotyczącą moz7 liwoś�ci pozyśkania biomaśy na cele energetyczne, wraz z udanymi 
przykładami z ro� z7nych krajo� w zaprezentował Remigijus Lapinskas, Prezydent World Bioenergy 
Aśśociation. Anna Chmielewska przedśtawiła kweśtię finanśowania projekto� w dotyczących OZE 
z perśpektywy Europejśkiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

W śeśji „Biomasa” litewśkie doś�wiadczenia w zwiękśzaniu wykorzyśtania OZE prezentowała Vilma 
Gaubyte z Litewśkiego Stowarzyśzenia Biomaśy, natomiaśt Jean-Marc Jossart z Bioenergy Europe 
dowodził, z7e globalnie mamy wyśtarczającą iloś�c� biomaśy, by śprośtac� wymaganiom energetyczno-
klimatycznym. Japon� śki zwrot w śtronę bezpiecznej energii odnawialnej zośtał przedśtawiony przez 
Yuri Okubo z japon� śkiego Inśtytutu dś. OZE, zaś�  Ryszard Gajewski z Polśkiej Izby Biomaśy omawiał 
dośtępnoś�c� biomaśy w naśzym kraju.
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Kolejna śeśja „Biopaliwa ciekłe” poś�więcona była roli, jaką biopaliwa mogą i powinny śpełnic� 
w dekarbonizacji tranśportu. W pierwśzej częś�ci mowa była o bioetanolu, kto� rego niezbędny udział 
we wśzelkich śtrategiach śłuz7ących ograniczeniu emiśji gazo� w cieplarnianych na polu europejśkim 
podkreś�lał Emmanuel Desplechin z ePURE – wto� rował mu Eric Sievers z Climate Ethanol Alliance, 
kto� ry pokazywał aśpekt globalny, obalając jednocześ�nie najpopularniejśze mity dotyczące biopaliw. 
Mallikarjun Navalgund z Praj prezentował moz7 liwoś�ci bioetanolu z perśpektywy duz7ego wytwo� rcy 
w kraju pochłaniającym ogromne iloś�ci energii. Druga częś�c� dotyczyła biodieśla – kontekśt znaczenia 
tego paliwa, wobec jego dominacji na rynku, przedśtawił Wolf-Dieter Kindt z niemieckiego 
Zrześzenia Wytwo� rco� w Biopaliw VDB. Idą za tym plany firm wytwo� rczych, z kto� rych jedną 
reprezentował Dawid Berny – zaprezentował obecne projekty rozwojowe śpo� łki Orlen Południe.

Ośtatnia śeśja dotyczyła „Biogazu”, kto� rego zalety i moz7 liwoś�ci przedśtawiła Beata Wiszniewska 
z PIGEOR. Siec� polśkich biogazowni zaprezentowała Bogusia Igielska z Polśkiej Grupy Biogazowej, 
natomiaśt Sylwia Koch-Kopyszko śkupiła śię na perśpektywach tego rynku i potencjale śurowcowym. 
Naśtępnie do kro� tkiej dyśkuśji na temat zagośpodarowania odpado� w na cele produkcji biogazu oraz 
wyzwan�  śtojących przed tą gałęzią OZE dołączyli Anna Chmielewska z EBRD i Tomasz Podgajniak 
z PIGEOR.
Konferencja przyciągnęła blisko 100 uczestników reprezentujących 21 krajów z całego świata.

Dziękujemy za Pan� śtwa udział!
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8 grudnia br. w ramach dnia poś�więconego haśłu „Miaśto” w Polśkim Pawilonie podczaś 24. sesji 

Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) 
Krajowa Izba Biopaliw wśpo� łorganizowała wraz z Climate Ethanol Alliance śeminarium zatytułowane 
„Decarboniśing city and road tranśport”. Wś�ro� d prelegento� w wyśtąpili m.in. Rana Adib z REN21, kto� ra 
zeprezentowała trochę śtatyśtyki dotyczącej wykorzyśtania OZE na ś�wiecie, Eric Sieverś z Ethanol 
Europe, kto� ry podkreś� lał rolę bioetanolu w dekarbonizacji tranśportu oraz Franciś Johnśon ze 
Stockholm Environment Inśtitute, kto� ry zwracał uwagę na kweśtie zro� wnowaz7enia przy rozwaz7aniu 
ś�ciez7ek redukcji emiśji w śektorze tranśportu.

Krajowa Izba Biopaliw na COP24

Porozumienie katowickie na COP24

Odbywająca śię w dniach 3-15 grudnia w Katowicach 24. śeśja Konferencji Stron Ramowej Konwencji 
Narodo� w Zjednoczonych w śprawie zmian klimatu (COP24) zakon� czył śię podpiśaniem porozumienia 
katowickiego. 

Delegaci 196 krajo� w i Unii Europejśkiej, po trudnych negocjacjach, porozumieli śię na temat 
praktycznej ś�ciez7ki wdraz7ania uśtalen�  uzgodnionych w 2015 roku w Paryz7u, śłuz7ące ograniczeniu 
wzrośtu ś�redniej ś�wiatowej temperatury poniz7ej 2oC  w śtośunku do epoki przedinduśtrialnej. 
Najbardziej śporne punkty dotyczyły kweśtii odpowiedzialnoś�ci za zmiany klimatu, nie udało śię 
takz7e ośiągnąc� porozumienia w śprawie handlu emiśjami. Ośiągnięto natomiaśt śukceś w tematach 
dotyczących ujednoliconego śpośobu obliczania emiśji krajowych oraz pomocy finanśowej krajo� w 
rozwiniętych wobec tych rozwijających śię. Oficjalnie przyjęto do wiadomoś�ci uśtalenia ośtatniego 
raportu IPCC „Globalne ocieplenie o 1,5oC”, o kto� rym piśaliś�my w poprzednim numerze „Kuriera”.

Naśtępne śpotkanie tego gremium planowane jeśt na jeśien�  2019 roku w Chile.
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riami Zro� wnowaz7onego Rozwoju, nowych ś�ciez7ek redukcji emiśji GHG.

W ramach śeśji wygłośzono 15 referato� w, kto� rych tematyka wywołała oz7ywioną dyśkuśję.

Wś�ro� d referato� w, kto� re według ucześtniko� w zaśłuz7yły na miano najciekawśzych znalazły śię:
● 2020 i co dalej? RED II, czyli nowa perspektywa w krajowej optyce branży wytwórczej 

biokomponentów? – Adama Stępnia z Krajowej Izby Biopaliw;
● Potencjał surowcowy do produkcji biometanu – Sylwii Koch-Kopyśzko z Polśkiego Stowarzyśzenia 

Elektromobilnoś�ci;
● Biokomponenty podwójnie zaliczane do NCW – Marzeny Skąpśkiej z Krajowego Oś�rodka Wśparcia 

Rolnictwa;
● Wyzwania dla producentów biokomponentów i biochemikaliów – śtrategia ORLEN Południe S.A. – 

Grzegorza Boro� wki z firmy ORLEN Południe S.A.

W Konferencji ucześtniczyło 69 ośo� b, kto� re reprezentowały 27 firm. Wś�ro� d nich znalez� li śię m.in.: 
przedśtawiciele Miniśterśtwa Energii, Grupy LOTOS S.A., LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o., PKN ORLEN S.A., 
ORLEN Południe S.A., producenci biokomponento� w, jednośtek certyfikujących, śtowarzyśzen�  oraz 
uczelni wyz7śzych.

Gło� wnym Partnerem Konferencji była Grupa LOTOS S.A. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła 
Krajowa Izba Biopaliw. Partnerem Merytorycznym wydarzenia był Syśtem Certyfikacji KZR INiG, a 
patronami medialnymi Konferencji mieśięczniki Nafta Gaz i Przemyśł Chemiczny.

Źródło: Instytut Nafty i Gazu

Kolejna edycja Fuels’ Zoom

W dniach 13-14 liśtopada 2018 r. w hotelu Vienna Houśe Andel’ś Cracow, Pion Technologii Nafty 
Inśtytutu Nafty i Gazu Pan� śtwowego Inśtytutu Badawczego wraz z CEC Polśka – Stowarzyśzeniem 
Wśpo� łpracy Przemyśłu Naftowego i Samochodowego zorganizowali IX edycję Konferencji Naukowo-
Technicznej FUELS’ ZOOM 2018 pt. „Dyrektywa RED II – wyzwania dla producentów paliw i 
energii”. Program Konferencji uwzględniał aktualne zagadnienia technologiczne i prawne związane z 
produkcją i śtośowaniem biopaliw zaawanśowanych oraz innych paliw alternatywnych, nie omijając 
ro� wniez7  roli biopaliw I-śzej generacji.

Podczaś tegorocznego śpotkania, śzczego� lna uwaga zośtała poś�więcona certyfikacji biopaliw i paliw 
alternatywnych, w tym w Syśtemie KZR INiG oraz wpływowi, jaki wywrze ona na rynek paliw po roku 
2020.

W ramach Konferencji zorganizowano pięc� śeśji, kto� re poruśzały tematykę przyśzłych regulacji 
prawnych w obśzarze OZE, technologicznych wyzwan�  śtojących przed przemyśłem paliwowym w 
kontekś�cie RED II, biopaliw zaawanśowanych w praktyce, certyfikacji biopaliw na zgodnoś�c� z Kryte-

V Kongres Branży Spirytusowej

W dniu 13 liśtopada w Miniśterśtwie Rolnictwa i Rozwoju Wśi odbyła śię V. edycja Kongreśu Branz7y 
Spirytuśowej organizowana przez Związek Pracodawco� w Polśki Przemyśł Spirytuśowy. Tematami, 
kto� re poruśzano podczaś z7ywej dyśkuśji było gośpodarcze znaczenie branz7y, kweśtia niero� wnoś�ci w 
podatkowym i legiślacyjnym traktowaniu ro� z7nych wyrobo� w alkoholowych, a takz7e odpowiedzialnoś�c� 
branz7y w zakreśie kśztałtowania ś�wiadomoś�ci konśumento� w riami Zro� wnowaz7onego Rozwoju, 
nowych ś�ciez7ek redukcji emiśji GHG.
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Generalne podejście Rady UE do biopaliw z 
perspektywy przyjętego stanowiska z 
pewnością powinno cieszyć, w 
szczególności, że pokazuje ono jak ważną 
rolę mają w kolejnej dekadzie do 
odegrania biopaliwa. Bardzo ambitny 3,5% 
cel na 2030 rok dla biopaliw 
zaawansowanych spłaszcza niestety w 
potencjalnym końcowym efekcie faktycznym 
propozycja pozostawienia mechanizmu ich 
podwójnego naliczania, podobnie jak aż 5-
krotne naliczanie udziału odnawialnej 
energii elektrycznej używanej w 
transporcie drogowym. Dyrektywa nie 
powinna bowiem doprowadzać do 
„papierowego” wykazywania realizacji celu 
14%, który z kolei może ulegać 
modyfikacjom w zależności od podejścia do 
biopaliw konwencjonalnych. 

„Europa potrzebuje wszystkich 
zrównoważonych, odnawialnych źródeł 
energii, by sprostać wymaganiom 
dotyczącym ograniczenia wpływu na klimat 
– a bioetanol ma kluczową rolę dla 
dekarbonizacji transportu. Oczywiście nie 
jest to rozwiązanie idealne. 
Pozostawienie krajom członkowskim 
możliwości niesprostania wymogom dla 
transportu poprzez obniżenie limitu 
wykorzystania surowców rolnych albo 
poleganie na sztucznych mnożnikach daje 
iluzję postępu i poddaje w wątpliwość 
europejskie porozumienie dotyczące 
dekarbonizacji transportu. Jakkolwiek to 
i tak duża pozytywna zmiana w stosunku do 
pierwszych założeń.

Perspektywa dot. OZE do 2030 roku

32%

3,5%
14%
x 1,2

13 listopada Parlament Europejski zatwierdził nową wersję 
dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych tzw. REDII.
Dyrektywa wejdzie w życie trzeciego dnia po publikacji 
w oficjalnym dzienniku, natomiast kraje członkowskie będą 
miały czas na jej implementację do prawodawstwa krajowego  do 
30 czerwca 2021 roku.
Zakłada ona następujące osiągnięcia w 2030 roku:

udział energii odnawialnej w  końcowym zużyciu 
energii ogółem w UE

Udział energii z OZE w transporcie

udział biopaliw zaawansowanych, a gdy dotyczy to  
           transportu lotniczego – możliwość wielokrotnego    
           zaliczenia na poczet realizacji celu  

2020 + 1pp. <= 7%
x 4 x 1,5Promocja dla wykorzystania energii elektrycznej z OZE

 w transporcie drogowym i kolejowym

Możliwość realizacji celu dla wykorzystania OZE w transporcie zależy od odpowiedniego 
wykorzystania istniejących na rynku, dobrych jakościowo i zapewniających realną 
redukcję emisji biopaliw konwencjonalnych – stąd bardzo ważne jest zadbanie o 
maksymalne wykorzystanie limitu nałożonego na lata 2021-2030, a wynoszącego poziom 
użycia z roku 2020 powiększony o maks. 1 pp.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0444+0+DOC+PDF+V0//EN
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Do poczytania

http://www.ren21.net/gsr-2018/
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2018.pdf
https://bioenergyeurope.org/statistical-report-2018/
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/99fc30eb-c06d-11e8-9893-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-79929745


Średnia temperatura na świecie 1870-2000

8

Źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW
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Z rejestru wytwórców biopaliw i biokomponentów

Dane: KOWR, stan na 10.10.2018
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Krajowa Izba Biopaliw to działająca od 2003 r. 
organizacja branżowa zrzeszająca i reprezentująca 
sektor wytwórczy biopaliw i biokomponentów. 
Priorytetowym celem działalności KIB jest podniesienie 
konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez

Główne cele Krajowej Izby Biopaliw to:

 Koncentracja działań na podnoszeniu 
zdolności firm do sprostania konkurencji w 
warunkach rynku globalnego – Unii 
Europejskiego.

 Powiększanie zdolności przedsiębiorstw do 
absorpcji innowacji i wyników programów 
badawczych oraz działania na rzecz poprawy 
współpracy technologicznej pomiędzy 
firmami a instytucjami badawczymi.

Kurier Biopaliwowy

nieregularnik Krajowej Izby Biopaliw

Redakcja: Izabela Krysiuk
izabela.krysiuk@kib.pl
tel. 22 436 06 11
ul. Grzybowska 2 lok. 49
00-131 Warszawa

Zdjęcia: pixabay.com, materiały organizatorów 
imprez, materiały własne

wspomaganie ich efektywnego funkcjonowania na rynku krajowym i międzynarodowym. 

Zapraszamy na stronę internetową KIB: www.kib.pl

Bioetanol FAME Biowęglowodory 
ciekłe

Liczba 
wytwórców 15 9 2

Zainstalowana 
moc prod. 
(tys. t)

909,5 1520,7 32,5
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