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Wypoczęci po urlopie możecie Państwo poczytać o ostatniej aktywności 

Członków i Biura KIB, zaplanować uczestnictwo w dorocznej konferencji 

biopaliwowej Izby, przeczytać o współpracy plantatorów rzepaku i 

pszczelarzy, a także poznać najnowsze dane o wytwórcach biokomponentów 

i ich produkcji w ubiegłym roku. 

              

                 Redakcja 
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Przyjemnej lektury! 

Walne Zebranie Członków KIB 

23 czerwca w gmachu Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się Walne 

Zebranie Członków Krajowej Izby Biopaliw. 

Powitania zebranych dokonał Wiceprezes 

Zarządu Wiesław Dziąg, który został 

również wybrany Przewodniczącym Walnego 

Zebrania. Dyrektor Generalny Izby, Adam 

Stępień, przedstawił sprawozdanie 

finansowe i merytoryczne za 2015 rok – 

obydwa dokumenty zyskały akceptację 

zebranych, co miało swój wyraz w 

udzieleniu Zarządowi absolutorium za 

  ubiegły rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z kolei prowizorium budżetowe i plan 

pracy Izby na bieżący rok, dały początek 

dyskusji na temat zmian i wyzwań na rynku 

biopaliw i biokomponentów oraz roli Izby 

w promowaniu i wsparciu idei biopaliw 

ciekłych. Ustalono, że niezwykle ważna 

jest współpraca wszystkich pięter 

piramidy, jaka charakteryzuje strukturę  

branży wytwórczej biopaliw. Podniesiono 

kwestię współczynnika redukcyjnego, 

którego legalność analizowana jest w 

Komisji Europejskiej oraz kwestię 

emisyjności działalności wytwórczej 

biopaliw, zarówno w kontekście 

przerabianych surowców, jak i całego 

procesu produkcji. Poruszona została 

również sprawa listy surowców 

uprawniających wykorzystane biopaliwo do 

podwójnego naliczania na cel realizacji 

Narodowego Celu Wskaźnikowego, będąca 

elementem wrześniowej dyrektywy Komisji 

Europejskiej zwanej „Dyrektywą ILUC”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach innych kwestii formalnych, 

uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia oraz  wstawiono do Statutu 

wymagane prawem przedmioty działalności 

Stowarzyszenia, zgodnie z klasyfikacją 

PKD, wraz z przedmiotem przeważającej 

działalności. 

       Dziękujemy zebranym za przybycie! 
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Celem organizacji piątej już edycji konferencji jest wielowymiarowa 

analiza wykorzystania krajowego potencjału odnawialnych paliw 

transportowych w dekarbonizacji sektora i poszerzanie wiedzy 

uczestników na temat najbardziej aktualnych problemów branży biopaliw. 

W trakcie konferencji przedstawione zostaną wyzwania związane z 

potrzebą nowelizacji regulacji prawnych determinujących funkcjonowanie 

krajowego łańcucha wytwórczego biokomponentów i biopaliw ciekłych, 

najnowsze trendy i zagadnienia praktyczne towarzyszące przemysłowi 

biopaliw, jak również odbędzie się debata ekspercka na temat roli 

biopaliw w dekarbonizacji transportu. 

Członkowie Krajowej Izby Biopaliw mają prawo do zniżki w opłacie 

rejestracyjnej. 

Do 30 września pozostałych obowiązuje obniżona stawka opłaty typu 

„early-bird”. 

Więcej informacji: WWW 

W przypadku pytań: info@kib.pl 

Zapraszamy! 

SAVE THE DATE! 

 

21 października 2016 roku 

Warszawa 
 

V. KONFERENCJA BIOPALIWOWA 

„Biopaliwa na drodze ku dekarbonizacji 

transportu. Najnowsze trendy i wyzwania 

stojące przed branżą” 

w ramach VI. edycji Międzynarodowych Targów  

Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO 

2016 

Warszawskie Centrum Expo XXI 

ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa 

Patronat Honorowy                     Partnerzy                  Patronat medialny 

http://www.renexpo-warsaw.com/biopaliwa-kongres.html?&L=1'
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W dniach 21-22 czerwca w Puławach odbyła 

się Międzynarodowa Konferencja pt. 

„Biogospodarka w rolnictwie” zorga-

nizowana przez Instytut Uprawy, Nawożenia 

i Gleboznawstwa w Puławach. Dwudniowa 

konferencja zgromadziła 13 prelegentów, 

50 autorów posterów, a łącznie 150 

uczestników z kraju i zagranicy, którzy 

dyskutowali na temat tworzenia sieci 

współpracy na rzecz rozwoju biogospodarki 

w Polsce i poza jej granicami. Koalicję 

Na Rzecz Biopaliw reprezentował Adam 

Stępień, który podczas drugiego, 

anglojęzycznego dnia, przedstawił przyk-

ład biogospodarki opartej na rolnictwie, 

jakim jest łańcuch wytwórczy polskich 

biopaliw, w prezentacji zatytułowanej 

„Polish biofuel chain as a key exemple of 

the bioeconomy based on agriculture”. 

O biogospodarce w Puławach 

Biopaliwa a TTIP u Kukiza 

Kongres Branży Spirytusowej 

Przegląd polityki energetycznej 

Petrobiznes 

22 czerwca w Warszawie odbył się III 

Kongres Branży Spirytusowej, zorgani-

zowany przez Związek Pracodawców Polski 

Przemysł Spirytusowy. Goszcząca wielu 

znamienitych uczestników, z kraju i 

zagranicy, konferencja, podzielona była 

na trzy panele, dotyczące odniesienia: 

alkohol a … prawo i podatki / zdrowie / 

gospodarka i eksport. Z ramienia KIB 

przebieg kongresu śledziła Izabela 

Krysiuk.  

12 lipca w Sali kolumnowej Sejmu z 

inicjatywy klubu poselskiego Kukiz’15 

odbyła się konferencja pt. „TTIP – szansa 

czy zagrożenie”. Gospodarzem spotkania 

był poseł Jarosław Sachajko. Ciekawego 

wstępu, dotyczącego historycznego ujęcia 

podobnych porozumień handlowo-

inwestycyjnych dokonał poseł Robert 

Winnicki. Dalej głos otrzymali 

przedstawiciele różnych branż, których, 

jak wspólnie się zgodzono, te niejawne i 

budzące wiele kontrowersji negocjacje, 

dotyczą. Przekrój poruszonych tematów był 

bardzo szeroki, a podejście – wielorakie. 

Pojawiły się głosy rozsądku, sugerujące, 

że skoro o negocjacjach związanych z TTIP 

niewiele wiadomo, to i trudno 

jednoznacznie rozstrzygać o szkodliwości 

planowanego partnerstwa. Jednak przeważa-

ły pozbawione zdroworozsądkowych argumen-

tów wystąpienia celujące w wywołanie 

skrajnych emocji. Izbę reprezentowała Iza 

Krysiuk, Kierownik Biura, która starała 

się używać racjonalnych argumentów,  

jakkolwiek jednoznacznie stwierdzając, że 

wyłączenie biopaliw z obszaru produktów 

wrażliwych i tym samym dopuszczenie do 

konkurowania wyrobów europejskich z 

amerykańskimi, mogłoby się skończyć 

katastrofalnie dla całej branży, od 

najbardziej licznego i wrażliwego piętra 

rolników począwszy, po tłocznie, 

przetwórnie i wytwórców polskich 

biopaliw. 

 

Na zaproszenie Ministerstwa Energii, Adam 

Stępień, Dyrektor Generalny Krajowej Izby 

Biopaliw uczestniczył w przeglądzie 

polskiej polityki energetycznej. Dokonali 

go eksperci Międzynarodowej Agencji 

Energetycznej w dniu 28 czerwca. Przegląd 

taki jest organizowany cyklicznie, a 

efektem ma być raport o sytuacji 

energetycznej Polski. Poprzedni ukazał 

się w 2011 r. Wszechstronność i 

obiektywizm takiego raportu zapewnia 

pozyskanie informacji zarówno od 

administracji państwowej, jak i od 

różnych organizacji i instytucji bezpo- 

średnio uczestniczących w procesie 

stanowienia prawa i różnych sektorach 

rynku energii. Adam Stępień przedstawił 

szeroko aktualny stan prawny, sytuację 

branży oraz perspektywy i wyzwania, jakie 

niesie przyszłość. Redakcja KurierA 
Biopaliwowego będzie Państwa informować, 
gdy powstanie nowa wersja raportu! 

  

Iza Krysiuk śledziła XI edycję kongresu 

PETROBIZNES Paliwa-Chemia-Gaz, który 

odbył się 4 lipca w Warszawie. Skupiono 

się na wyzwaniach i zmianach, jakie 

czekają polski rynek energii, petrochemii 

i gazu.  
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Adam Stępień, w rozmowie z redaktor 

Polskiego Radia, Elżbietą Mamos, 

wyjaśniał, jakie znaczenie ma podpisana w 

lipcu nowelizacja ustawy Prawo 

energetyczne. 

 

 

 

Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 

w lipcu tego roku nowelizacja ustawy 

Prawo energetyczne ma m.in na celu 

uporządkowanie rynku paliw ciekłych, w 

tym także biopaliw. Nowe przepisy wejdą w 

życie 1 stycznia 2017 roku. 

Jakie zmiany wprowadzi ustawa, 

wyjaśnia Adam Stępień, dyrektor generalny 

Krajowej Izby Biopaliw. 

- Nowelizacja wprowadzi dwie zasadnicze 

zmiany. Pierwsza to rozszerzenie 

merytoryczne podmiotów zobligowanych do 

realizacji narodowego celu wskaźnikowego 

poprzez zmianę definicji tegoż pojęcia. 

Druga zmiana w ustawie polega na 

zobligowaniu podmiotów realizujących 

O biopaliwach w Polskim Radiu 
narodowe cele wskaźnikowe do wypełniania 

tego obowiązku poprzez wprowadzanie 

biokomponentów w paliwach normatywnych w 

ilości co najmniej 50 proc. 

odpowiadających całej puli 

biokomponentów, które winny zostać 

wprowadzone w ramach narodowego celu 

wskaźnikowego – mówi gość radiowej 

Jedynki. 

Adam Stępień przypomina, jakie 

zobowiązania ma Polska w kwestii udziału 

energii odnawialnej w paliwach 

transportowych. 

- Zgodnie z prawodawstwem unijnym, a za 

nim prawodawstwem krajowym Polska została 

zobowiązana do realizacji celów w roku 

2020 w postaci 10-proc. udziału energii 

odnawialnej w paliwach transportowych. 

Zgodnie z polską ścieżką dojścia do tego 

celu ma on zostać zrealizowany głównie 

poprzez stosowanie biokomponentów i 

biopaliw ciekłych 

Od 2020 roku 10 proc. paliw zużywanych w 

całym kraju będą musiały stanowić biopa- 

liwa, obecnie wykorzystanie biopaliw jest 

na poziomie ok. 7 procent. 

Źródło: Polskie Radio 

Z rejestru wytwórców biopaliw i biokomponentów 

Zgodnie z rejestrem wytwórców biokomponentów i biopaliw prowadzonym przez Agencję 

Rynku Rolnego, na dzień 7 lipca 2016 roku w Polsce zarejestrowanych było: 

 13 wytwórców bioetanolu o łącznej zainstalowanej mocy produkcyjnej w wysokości 

833,48 mln l; 

 12 wytwórców estrów metylowych kwasów tłuszczowych o łącznej zainstalowanej mocy 

produkcyjnej deklarowanej na 1285,51 mln l; 

 1 wytwórca węglowodorów syntetycznych – wydajność 7,5 mln l rocznie. 

KOMUNIKAT PRASOWY 

Pszczelarze i plantatorzy rzepaku 

podkreślają z okazji Wielkiego Dnia 

Pszczół: kluczem do wspólnego sukcesu 

jest skuteczna ochrona roślin bezpieczna 

dla owadów zapylających 

29 lipca 2016 r. w siedzibie Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie 

doszło do spotkania reprezentacji 

środowiska pszczelarskiego i plantatorów 

rzepaku w sprawie skutecznej ochrony 

upraw roślin oleistych bezpiecznej dla 

pszczół. Uczestnicy rozmów podkreślili, 

że dotychczasowa polaryzacja interesów 

rolników i pszczelarzy na forum medialnym 

nie służy żadnej ze stron, a wiele 

przykładów z codziennej praktyki 

zawodowej pokazuje wręcz synergię i 

efektywne możliwości współpracy z 

korzyścią dla wszystkich. 

W spotkaniu zorganizowanym przez resort 

rolnictwa wzięli udział pszczelarze 

skupieni w Polskim Związku Pszczelarskim, 

http://www.polskieradio.pl/42/5202/Artykul/1652498,Prawo-energetyczne-jakie-zmiany-przyniesie-nowelizacja
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Stowarzyszeniu Pszczelarzy Zawodowych, 

Stowarzyszeniu Pszczelarzy Polskich 

„Polanka”, a także  Lubelskim 

Towarzystwie Pszczelniczym, które 

zainicjowało konieczność podjęcia 

rzeczowych rozmów z producentami rzepaku, 

których reprezentowało z kolei Krajowe 

Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin 

Białkowych z Prezesem Juliuszem Młodeckim 

wspomagane przez Polskie Stowarzyszenie 

Producentów Oleju. 

„Cieszy nas fakt, że wreszcie mamy okazję 

usiąść i wspólnie porozmawiać z 

pszczelarzami na temat efektywnej ochrony 

upraw rzepaku z zastosowaniem środków 

ochrony roślin, bo czasem można było 

odnieść wrażenie jakbyśmy stali po 

rożnych stronach barykady. A przecież tak 

naprawdę wspomagamy się i często 

współpracujemy lokalnie, o czym się 

niestety nie mówi już tak głośno. Na 

moich plantacjach w okresie kwitnienia 

rzepaku od lat zaprzyjaźniony pszczelarz 

stawia ule i przykładów takiej kooperacji 

w całej Polsce jest bardzo dużo” – 

powiedział Juliusz Młodecki, Prezes 

Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów 

Rzepaku i Roślin Białkowych. 

„To nie jest tak, że pszczelarze stoją w 

opozycji do rolników. Zwracamy jedynie 

uwagę na pewne problemy, które występują 

w związku ze stosowaniem środków ochrony 

upraw. Prawidłowość przeprowadzanych 

zabiegów, w szczególności pora dnia, w 

której dokonywane są opryski, to kluczowe 

kwestie dla ochrony owadów zapylających. 

Przypadki zatruć pszczół związane z 

opryskami w czasie oblotów to problem nie 

tylko środowiskowy, ale także ekonomiczny 

rzutujący wprost na możliwość utrzymania 

się pszczelarza ze swojej pracy” – 

stwierdził Piotr Mrówka, Wiceprezes 

Zarządu Stowarzyszenia Pszczelarzy 

Zawodowych. 

"Przyjmując w przyszłości jakiekolwiek 

rozwiązania w ochronie upraw rzepaku 

należy zwracać uwagę na zdrowie pszczół, 

gdyż są one bioindykatorem czystości 

środowiska. Jeżeli pszczoły na 

plantacjach rzepaku będą mogły 

bezpiecznie wykonywać swoją prace to 

człowiek który korzysta z produktów pracy 

rolnika i pszczelarza też będzie mógł 

czuć się  bezpiecznie” - podkreślił Piotr 

Krawczyk, Wiceprezydent Polskiego Związku 

Pszczelarskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zdajemy sobie sprawę, że zdecydowana 

większość plantatorów rzepaku to 

świadomi, nowocześni rolnicy, którzy 

doskonale zdają sobie sprawę, jaką rolę 

odgrywają owady zapylające w 

ekosystemach, a więc i pszczoły na 

polach. Rzepak jest ważnym pożytkiem dla 

pszczół, których obecność z kolei sprzyja 

lepszym zbiorom, więc ta korelacja 

powinna być szczególnym punktem wspólnym 

do wypracowania najlepszych rozwiązań w 

ochronie upraw rzepaku przy zachowaniu w 

zdrowiu rodzin pszczelich. Wiele kwestii 

wymaga jeszcze dyskusji, ale wydaje się, 

że tylko wspólne działanie może 

doprowadzić do sukcesu, dlatego cieszymy 

się, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi chce być taką platformą dialogu” – 

powiedział Zbigniew Pęcak, Prezes 

Lubelskiego Towarzystwa Pszczelniczego. 

 „Przemysł olejarski w Polsce od 

dłuższego już czasu aktywnie włącza się w 

kwestię efektywnej ochrony upraw rzepaku, 

która będzie jednocześnie bezpieczna dla 

pszczół. Znamy i doceniamy ich rolę, 

dlatego nie tylko wspomagamy Krajowe 

 

 

 

to porozumienie 5 organizacji, 

które od 2013 roku wspólnie 

działają na rzecz rozwoju i 

promocji sektora biopaliw 

ciekłych w Polsce oraz obrony 

interesów całego łańcucha 

wytwórczego biokomponentów tj.: 

producentów rolnych, w 

szczególności rzepaku i zbóż na 

cele energetyczne, sektora 

olejarskiego, gorzelniczego oraz 

przemysłu biopaliw. 
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Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin 

Białkowych choćby w dążeniach do 

ponownego umożliwienia stosowania 

skutecznej ochrony plantacji na poziomie 

zapraw nasion, co ogranicza ilość 

koniecznych oprysków w dalszym okresie 

wegetacji roślin, ale również podejmujemy 

inicjatywy edukacyjne. We współpracy z 

Zakładem Pszczelnictwa Instytutu 

Ogrodnictwa wydaliśmy niedawno broszurę 

skierowaną bezpośrednio do plantatorów na 

temat bezpiecznego stosowania środków 

ochrony upraw rzepaku z uwzględnieniem 

troski o pszczoły miodne i inne owady 

zapylające. Z kolei z inicjatywy jednego 

z Członków PSPO 8 sierpnia obchodzimy 

Wielki Dzień Pszczół, który już wpisał 

się na stałe w kalendarz najważniejszych 

świąt dotyczących ekologii obchodzonych w 

Polsce” – skomentował Adam Stępień, 

Dyrektor Generalny Polskiego 

Stowarzyszenia Producentów Oleju oraz 

Krajowej Izby Biopaliw. 

 

Warszawa, dnia 08.08.2016 r. 

 

Więcej informacji: 

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju 

Adam Stępień, Dyrektor Generalny 

tel. 22 318-07-88 

a.stepien@pspo.com.pl 

 

 

Komunikat prasowy 

Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 

Z nowego sprawozdania Europejskiego 

Trybunału Obrachunkowego (ETO) wynika, że 

uchybienia w systemie certyfikacji 

ekologicznie zrównoważonych biopaliw mogą 

utrudniać realizację unijnych celów 

dotyczących zużycia energii ze źródeł 

odnawialnych w transporcie. 

Zgodnie z dyrektywą w sprawie 

odnawialnych źródeł energii do realizacji 

celu polegającego na tym, by udział 

energii ze źródeł odnawialnych 

wykorzystywanej w transporcie w 2020 r. 

wynosił co najmniej 10%, państwa 

członkowskie UE mogą stosować tylko 

paliwa certyfikowane. Większość biopaliw 

wprowadzonych na rynek UE jest 

certyfikowana przez systemy dobrowolne 

zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

Kontrolerzy stwierdzili jednak, że w 

systemach pojawiły się problemy związane 

z uchybieniami występującymi w procedurze 

zatwierdzania systemów dobrowolnych i w 

ich nadzorowaniu przez Komisję 

Europejską. 

– Cele dotyczące udziału energii ze 

źródeł odnawialnych w transporcie w 2020 

r. są istotne dla środowiska naturalnego 

UE i dla wszystkich użytkowników środków 

transportu, jednak śledzenie postępów w 

realizacji tych celów musi opierać się na 

rzetelnych danych i wiarygodnym systemie 

sprawdzenia, czy z produkcją biopaliw 

wiązały się takie zagrożenia, jak 

konflikt dotyczący własności gruntów, 

przymusowa praca / praca dzieci, złe 

warunki pracy rolników lub zagrożenia dla 

zdrowia i bezpieczeństwa. Oceny systemów 

nie obejmowały wpływu pośrednich zmian 

użytkowania gruntów na ekologicznie 

zrównoważony charakter biopaliw (chodzi o 

przypadki zwiększania powierzchni 

gruntów, na których uprawia się rośliny 

spożywcze, w celu zrekompensowania 

wykorzystania części upraw do produkcji 

biopaliw). Kontrolerzy przyznają, że 

istnieją utrudnienia techniczne w ocenie 

pośrednich zmian użytkowania gruntów, 

lecz bez tej informacji nie można 

właściwie ocenić stosowności systemu 

certyfikacji. 

Zdaniem kontrolerów Komisja zatwierdziła 

systemy, w ramach których nie stworzono 

procedur mających na celu 

zagwarantowanie, że biopaliwa faktycznie 

certyfikacji. To 

właśnie miało zostać 

sprawdzone w trakcie 

kontroli – stwierdziła 

Bettina Jakobsen, 

członek ETO odpowie-

dzialna za to sprawo-

zdanie. 

Kontrolerzy uznali, że 

Komisja nie wymagała od 

systemów dobrowolnych 

mailto:a.stepien@pspo.com.pl
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_18/SR_BIOFUELS_PL.pdf
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Czy wiesz, że..? 

 

 

Wskutek inicjatywy Burmistrza Michaela Bloomberga od 2012 roku 

Nowy Jork ogrzewany jest olejem opałowym z 2%-wym dodatkiem 

biodiesla, a Rada Miejska w maju 2016 roku zaczęła również 

działania w kierunku zwiększenia udziału tego biododatku do 5% 

z perspektywą wzrostową, aż do osiągnięcia 20% biodiesla w 

oleju opałowym. Wszystko to na rzecz redukcji emisji, która 

ostatecznie może być o 40% niższa niż przedtem – szacuje się, 

że ograniczenie emisji będzie równe usunięciu 300 tys. aut z 

nowojorskich dróg. 

 

zostały wyprodukowane z odpadów lub że 

surowce roślinne do produkcji biopaliw 

spełniały wymogi w zakresie ochrony 

środowiska. Niektóre systemy nie były 

wystarczająco przejrzyste lub były zarzą-

dzane przez niewielu członków, co 

zwiększało ryzyko konfliktu interesów, a 

także uniemożliwiało skuteczną komuni-

kację z innymi zainteresowanymi stronami. 

 

Komisja nie nadzoruje działalności 

systemów dobrowolnych i w związku z tym 

nie może mieć pewności, że rzeczywiście 

stosują one normy, w zakresie których 

uzyskały certyfikację, lub że wykrywają 

naruszenia przepisów. 

 

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za 

wiarygodność swoich statystyk dotyczących 

ekologicznie zrównoważonych biopaliw 

zaliczanych na poczet realizacji celu 

polegającego na osiągnięciu 10%-wego 

pułapu wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych w transporcie. Kontrolerzy 

stwierdzili jednak, że te statystyki 

mogły zostać zawyżone, ponieważ państwa 

członkowskie mogły uwzględnić jako 

zrównoważone ekologicznie te biopaliwa, 

których zrównoważony charakter nie został 

zweryfikowany. Wystąpiły także problemy z 

porównywalnością danych. 

W swoich zaleceniach kontrolerzy wezwali 

Komisję do dopilnowania, by systemy 

certyfikacji: 

• oceniały, do jakiego stopnia produkcja 

biopaliw stanowi zagrożenie społeczno-

ekonomiczne i prowadzi do pośrednich 

zmian użytkowania gruntów, 

• weryfikowały, czy wytwórcy surowców 

spełniają wymogi w zakresie ochrony 

środowiska w odniesieniu do rolnictwa; 

• zapewniały wystarczające dowody na 

pochodzenie odpadów i pozostałości 

wykorzystywanych do produkcji biopaliw. 

Kontrolerzy zalecili również Komisji, 

aby: 

• oceniała, czy sposób zarządzania 

systemami ogranicza ryzyko konfliktu 

interesów i czy są one wystarczająco 

przejrzyste; 

• sprawdzała, czy działania 

certyfikowanych systemów są zgodne z 

normami przedstawionymi na potrzeby ich 

zatwierdzenia i czy systemy ustanowiły 

przejrzyste mechanizmy rozpatrywania 

skarg; 

• dążyła do uzyskania od państw 

członkowskich dowodów na wiarygodność 

statystyk dotyczących biopaliw i 

zharmonizowała definicję substancji 

stanowiących odpady. 

 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy 



Średnia temperatura na świecie 1870-2000 
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Źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, Square Commodities  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2015 581 595 585 580 570 572 615 668 646 650 666 688
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Kukurydza 

Najświeższe notowania rynkowe 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2015 662 672 714 704 692 757 753 684 699 735 755 755
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Olej rzepakowy 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2015 2970 2960 3017 2893 2934 3037 3099 3060 3049 3116 3133 3144
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2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400

zł
/t
o
n
ę

 

Olej rzepakowy 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2015 1501 1512 1544 1536 1552 1618 1463 1498 1540 1607 1605 1667

2016 1683 1675 1672 1695 1757 1769 1597
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Patronat Honorowy Krajowej Izby Biopaliw 

Bioetanol 

surowiec wykorzystanie 

  tys. t 

kukurydza 334,44 

destylat 44,71 

alkohol 28,89 

porektyfikat 4,88 

całość produkcji  

tys. t mln l 

168,59 216,69 

FAME 

surowiec wykorzystanie 

  tys. t 

olej rzepakowy 752,66 

rzepak 7,16 

tłuszcz wytopiony kat. III 2,29 

kwasy tłuszczowe 1,44 

olej zużyty 0,63 

acid FAME - estry niespełniające 

wymagań dla biokomponentów 0,08 

całość produkcji  

tys. t mln l 

757,81 974,05 

Struktura wykorzystania surowców w produkcji biokomponentów w 2015 r. 

Komentarz Adama Stępnia, Dyrektora Generalnego Krajowej Izby Biopaliw: 

 

Dane ARR za 2015 rok potwierdzają dotychczasowe tendencje surowcowe towarzyszące 

krajowej branży wytwórczej biokomponentów w ciągu ostatnich lat tj. pełna dominacja 

ziarna kukurydzy w strukturze produkcyjnej bioetanolu oraz oleju rzepakowego w 

przypadku estrów metylowych, odpowiednio na poziomie 81% i aż 98%. Wolumenowo jedynie 

w odniesieniu do tych dwóch płodów rolnych dane ARR literalnie wskazują istotną rolę 

sektora biopaliw dla stabilizacji sytuacji w rolnictwie, bo tak możemy z czystym 

sumieniem nazwać sytuację branży, która zagospodarowuje ponad 2,2 mln ton surowców. W 

przypadku produkcji bioetanolu, do rzeczonej kukurydzy należy dodać inne zboża wyko- 

http://www.naftaigaz.ztw.pl/
http://www.naftaigaz.ztw.pl/
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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 

miesięcznik 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 

rzystane do produkcji destylatu rolniczego, drugiego pod względem ilościowym surowca 

przerabianego w zakładach odwadniających. Tu jednak dokładna struktura gatunkowa 

ziarna nie jest znana ze względu na taki, a nie inny stopień szczegółowości w 

prowadzonej przez wytwórców sprawozdawczości do ARR, tym niemniej uśredniając 

współczynnik konwersji ziarna na alkohol możemy powiedzieć, że w tym zakresie 

wykorzystano kolejne ponad 200 tys. ton zbóż.  

W obecnej jakże trudnej sytuacji na rynku zbóż znaczenie tej produkcji dla 

utrzymania dochodowości w rolnictwie rośnie, w szczególności jeśli połączymy ten 

wątek z potencjalnym obniżeniem w Polsce Narodowych Ceków Wskaźnikowych, o co 

postulują koncerny paliwowe w związku z trwającymi w Ministerstwie Energii pracami 

nad nowelizacją przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Jak 

bowiem pokazują dane ARR polska produkcja estrów rzepakiem stoi, zatem potencjalna 

ujemna manipulacja w zakresie poziomów NCW w kolejnych latach może spowodować 

odwrócenie dotychczasowej tendencji wzrostowej, jeśli chodzi o zainteresowanie 

rolników tą uprawą, pogłębiając więc jeszcze dodatkowo kryzys na rynku zbóż, których 

podaż naturalnie wzrosłaby o kolejne powierzchnie użytków dotychczas obsiewane 

właśnie rzepakiem.  

Ponadto, na uwagę zasługują wykazane w zestawieniu ARR dane obrazujące wykorzystanie 

w 2015 roku w krajowej produkcji biodiesla tłuszczy odpadowych, których mamy tam ok. 

5 tys. ton. Przypuszczać trzeba, że wartość ta wzrośnie po wdrożeniu do prawodawstwa 

krajowego tzw. mechanizmu podwójnego naliczania biokomponentów z surowców 

odpadowych. Otwarte pozostaje pytanie, czy będzie to naturalny progres czy sztuczny 

skok np. 10-krotny w stosunku do obecnych wolumenów, co wskaże jedynie, że nie 

został on osiągnięty asumptem własnym, a po prostu importem do Polski odpadów, które 

nagle zyskają istotny impuls rynkowy wpływając niechybnie na dotychczasową bazę 

surowcową estrów, czyli rodzime rolnictwo. 

 

Opracowano na podstawie danych Agencji Rynku Rolnego. 


