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W najnowszym numerze Kuriera piszemy o nowinkach z Belgii, Chin, czy 

Wielkiej Brytanii, zapraszamy na zbliżającą się konferencję 

biopaliwową, publikujemy komunikat Koalicji Na Rzecz Biopaliw w 

sprawie projektu nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych i poruszamy wiele innych ciekawych tematów. 

              

                 Redakcja 
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Przyjemnej lektury! 

Promocja E10 w Belgii 

3 października belgijskie Ministerstwo 

Gospodarki uruchomiło kampanię promocyjną 

w związku z planami wprowadzenia od 

początku 2017 r. benzyny E10 z 10% 

dodatkiem bioetanolu, w wersji 95- i 98-

oktanowej. Stworzono specjalną stronę 

internetową oraz uruchomiono centrum 

kontaktowe, które pozwolą rozwiać 

ewentualne wątpliwości przyszłych 

użytkowników E10. Jak mówi rzecznik 

Ministerstwa Gospodarki Belgii: „celem 

podwojenia udziału bioetanolu w benzynach 

jest redukcja emisji dwutlenku węgla i 

innych gazów cieplarnianych w transporcie 

i ułatwienie Belgii dojścia do 10% 

energii z OZE w tym sektorze do 2020 r.”. 

Źródło: ePURE 

Zebranie ePURE 

Na początku października odbyło się 

kolejne spotkanie platformy bioetanolowej 

w ramach organizacji ePURE. Uczestnikami 

byli przedstawiciele organizacji i 

stowarzyszeń, którym bliska jest idea 

wykorzystania bioetanolu w transporcie. 

Spotkanie poświęcone było m.in. trwającym 

na szczeblu europejskim rozmowom na temat 

„Strategii na rzecz mobilności 

niskoemisyjnej” oraz stanowi zaawanso-

wania prac związanym z porozumieniami 

handlowymi, jak CETA i TTIP. Omówiono 

również aktualności w poszczególnych kra- 

 

 

 

jach w związku z obecnością przedstawi-

cieli Belgii, Węgier, Włoch, Wielkiej 

Brytanii, Niemiec i Polski. Krajową Izbę 

Biopaliw reprezentowała Izabela Krysiuk, 

Kierownik Biura. 

stowarzyszenie 

europejskich 

wytwórców etanolu  

Cło na amerykański DDGS 

Chiny zastosują cła na importowany z USA 

DDGS (Dried Distillers Grains with 

Solubles - pozostałości po destylacji 

bioetanolu) w wysokości od 10% do 10,7% - 

poinformowało chińskie Ministerstwo ds. 

Handlu.  

Stany Zjednoczone są największym w skali 

świata producentem bioetanolu z 

kukurydzy. Pozostałości pozostające po 

produkcji tego biopaliwa (DDGS) są 

wykorzystywane m.in. na cele paszowe.  

Źródło: FAMMU/FAPA 

Brytyjski transport bez palmy 

Po raz pierwszy od wprowadzenia w 2008 r. 

Renewable Transport Fuel Obligation w 

Wielkiej Brytanii, do produkcji biodiesla 

w 2015 r. nie użyto ani kropli oleju 

palmnowego. Najczęściej wykorzystywanym 

surowcem jest zużyty olej posmażalniczy 

krajowego pochodzenia. Zjednoczone 

Królestwo może się poszczycić 74%-ową 

redukcją emisji gazów cieplarnianych w 

sektorze transportowym. 

Źródło: Renewable Energy Association 

http://e10.febiac.be/public/e10.aspx?lang=FR
http://e10.febiac.be/public/e10.aspx?lang=FR
http://e10.febiac.be/public/e10.aspx?lang=FR
http://epure.org/
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Szanowni Państwo,  

zapraszamy na piątą już konferencję na temat biopaliw, w tej edycji noszącą tytuł  

„Biopaliwa na drodze ku dekarbonizacji transportu. 

Najnowsze trendy i wyzwania stojące przed branżą”. 

 Czas i miejsce: 21 października 2016 roku, Targi Renexpo 2016, Centrum EXPO XXI w Warszawie 

  

Referat otwierający:  

  

  

Marcin Popkiewicz 
analityk megatrendów, 

dziennikarz i naukowiec 

  

„Świat na rozdrożu. O tym, dlaczego już 

teraz musimy postawić na odnawialne 

źródła energii” 

  

W programie także:  porcja bieżących informacji z krajowego prawodawstwa i działań 

administracji państwowej oczami przedstawicieli Ministerstwa 

Energii i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 

 debata ekspercka o roli biopaliw w dekarbonizacji transportu; 

 nowinki z dziedziny wytwarzania i certyfikowania biopaliw i 

oceniania ich wpływu na możliwości redukcji emisji gazów 

cieplarnianych 

 wiele więcej…. 

  

Więcej informacji i rejestracja: http://www.renexpo-warsaw.com/biopaliwa-kongres.html 

Serdecznie zapraszamy! 

 

http://www.renexpo-warsaw.com/biopaliwa-kongres.html?&L=1%25252527
http://www.renexpo-warsaw.com/biopaliwa-kongres.html
http://www.renexpo-warsaw.com/biopaliwa-kongres.html
http://www.renexpo-warsaw.com/biopaliwa-kongres.html
http://www.renexpo-warsaw.com/biopaliwa-kongres.html
http://www.renexpo-warsaw.com/biopaliwa-kongres.html
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Program konferencji:  

09.30 – 10.30 Rejestracja uczestników konferencji, powitalna kawa 

10.30 – 10.40 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników 

 - Zygmunt Gzyra, Prezes Zarządu, Krajowa Izba Biopaliw 

10.40 – 11.20 Świat na rozdrożu. O tym dlaczego już teraz musimy postawić na 

odnawialne źródła energii - Marcin Popkiewicz  

11.20 – 11.40  Nowelizacja prawodawstwa krajowego w odniesieniu do biopaliw 

transportowych. Trajektoria zmian w perspektywie do 2020 roku – 

przedstawiciel Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii  

11.40 – 12.00 Dyskusja 

12.00 – 13.00 Debata ekspercka pt. „Biopaliwa na drodze ku dekarbonizacji 

transportu” z udziałem: (1) Zygmunt Gzyra, Krajowa Izba Biopaliw,  

(2) Marcin Popkiewicz, (3) przedstawiciel Ministerstwa Energii,  

(4) Leszek Wieciech, Prezes POPiHN, (5) Prof. dr hab. Stanisław 

Karpiński, SGGW. 

13.00 – 14.00 lunch i zwiedzanie targów RENEXPO 2016 

14.00–14.20 Obecne technologie u progu zmian – trendy optymalizacyjne 

w sektorze biopaliw – Dawid Berny, ORLEN Południe S.A. 

14.20 – 14.40 Żywność czy paliwa? Ocena wpływu produkcji biopaliw w Polsce 

na bezpieczeństwo żywnościowe kraju – Jarosław Wiśniewski, 

Departament Gospodarki Ziemią, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

14.40 – 15.00 Możliwości zwiększenia efektywności produkcji biopaliw poprzez 

inteligentne systemy hodowli i uprawy rolnicze. Projekt 

CROPTECH – prof. dr hab. Stanisław Karpiński, Katedra Genetyki, 

Hodowli i Biotechnologii Roślin, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i 

Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie 

15.00 – 15.20  Certyfikacja biokomponentów pod kątem zrównoważonego 

rozwoju w Polsce z perspektywy nowych wyzwań redukcyjnych – 

Sebastian Ciach, DEKRA Certification Sp. z o.o. 

15.20 – 15.40  Nowa analiza emisyjności upraw rolniczych w Polsce na cele 

wytwórcze biopaliw. Podsumowanie projektu – Delfina Rogowska, 

Instytut Nafty i Gazu 

15.40 – 16.00  Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji 

 

http://www.renexpo-warsaw.com/biopaliwa-kongres.html?&L=1%25252527
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Umowy kontraktacji i dostawy a obniżone NCW 

 
Jednym z warunków stosowania tzw. obniżonego NCW jest udokumentowanie wykorzystania 

biokomponentów wytworzonych z surowców rolniczych lub biomasy pozyskanych na 

podstawie umów kontraktacji lub dostawy.  Umowy te nie są standardowymi umowami 

kupna-sprzedaży, a ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych przewiduje szereg 

dodatkowych warunków co do ich treści, aby mogły one stanowić podstawę kwalifikacji 

danej partii biokomponentów jako uprawniających do obniżonego NCW. 

Wśród kryteriów tych istotne znaczenie ma określenie ilości i rodzajów oraz 

minimalnych wymagań jakości dostarczanego surowca rolniczego lub biomasy oraz dalsze 

warunki odnoszące się do relacji handlowych między dostawcą i odbiorcą - termin 

obowiązywania umowy, cena za jednostkę masy lub objętości, termin płatności, 

odpowiedzialność stron z tytułu niedotrzymania warunków umowy, postanowienia 

dotyczące zmiany i rozwiązania umowy.  

Z tych powodów również treść umów stanowi przedmiot zainteresowania w ramach 

kontroli prowadzonych przez ARR.  Ponieważ wadliwość takich umów może przełożyć się 

na ocenę uprawnienia do stosowania obniżonego NCW kluczowym jest, aby dokładać 

najwyższej staranności zarówno przy formułowaniu ich treści już na wstępie, 

ewentualnych późniejszych jej modyfikacjach, ale też ich realizacji (np. aby 

wystawiane na podstawie takiej umowy faktury VAT nie stały w sprzeczności do samej 

umowy, czy też aby dostarczane wolumeny mieściły się w granicach ujętych w samej 

umowie  -  zwłaszcza w kwestiach warunkujących prawo do obniżonego NCW).  

Minimalizacja ryzyka związanego z zawarciem umów niekompletnych w rozumieniu 

przepisów o biopaliwach w przypadku umów zawieranych wielokrotnie w podobnym 

brzmieniu może ograniczyć się do kontroli wewnętrznej opartej na zasadzie double 

check.  W przypadku jednak nowych i coraz bardziej złożonych umów, niezbędne może 

okazać się przeprowadzenie szerszej analizy możliwości konstruowania nowatorskich 

postanowień umownych. Warto w tym kontekście mieć na uwadze, że formułowanie jasnych 

postanowień umownych nie tylko ułatwi spełnienie kryteriów ustawy o biopaliwach i 

biokomponentach, ale też zapewni zrozumienie i prawidłowe stosowanie umowy przez 

obydwie ze stron.  

Agnieszka Kisielewska – starszy konsultant w KDCP, 

  doradca podatkowy 

Jan Zimnicki  – konsultant w KDCP 

Krzysztof Rutkowski  – partner w KDCP, radca    

  prawny i doradca podatkowy 

Komunikat prasowy Koalicji Na Rzecz Biopaliw 

Koalicja Na Rzecz Biopaliw: projekt nowelizacji 

ustawy biopaliwowej to zamach na rolnictwo! 

20 września 2016 r. Ministerstwo Energii zakończyło konsultacje społeczne 

zapowiadanego już wcześniej projektu nowelizacji ustawy o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych, której głównym celem miało być wdrożenie do prawodawstwa 

krajowego nowej dyrektywy 2015/1513, a tym samym dostosowanie polskich przepisów do 

wymogów unijnych. Tymczasem regulacja zaproponowana w zaprezentowanym przez resort 

energii kształcie nie może zostać oceniona przez branżę inaczej niż jako zamach na 

polskie rolnictwo i cały łańcuch wytwórczy biokomponentów w Polsce znany w dotych- 



5 

czasowym jego kształcie funkcjonowania. Dlatego Koalicja Na Rzecz Biopaliw postuluje 

o taką konstrukcję omawianych przepisów, która umożliwi utrzymanie odpowiedniej tj. 

na co najmniej obecnym poziomie rzeczywistej przestrzeni rynkowej dla biokomponentów 

i biopaliw ciekłych wytwarzanych z surowców rolnych stanowiących o faktycznych, a 

nie teoretycznych, możliwościach Polski w zakresie dywersyfikacji dostaw paliw 

ciekłych zużywanych w transporcie.  

 

„Zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem Rady Ministrów Narodowy Cel 

Wskaźnikowy na 2017 rok wynosi 7,8%. Z kolei w projekcie ustawy założono jego 

obniżenie do dotychczasowego poziomu 7,1%, ale przy jednoczesnym ustanowieniu opłaty 

zastępczej uiszczanej zamiast realizacji części NCW oraz uruchomieniu mechanizmu 

tzw. podwójnego naliczania umożliwiającego uznanie wkładu biopaliw wyprodukowanych z 

odpadów za dwukrotnie wyższy w stosunku do rzeczywistego. Łącznie skutek będzie 

taki, że matematyczne działania wprowadzane ustawą doprowadzić mogą do obniżenia 

rzeczywistej wartości NCW o 1/3 w stosunku do praktycznej wartości wskaźnika w 

ostatnich latach, dlatego Koalicja Na Rzecz Biopaliw ocenia te rozwiązania jako 

zamach na rynek rolny. Jak bowiem inaczej nazwać propozycję zmierzającą do utraty 

rynku dla nawet 1 mln ton rzepaku?” – ocenia Juliusz Młodecki, Prezes Zarządu 

Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. 

  

„Producenci rolni w ostatnich latach wiele zainwestowali w uprawę rzepaku, która 

prowadzona jest przez ok. 100 tysięcy gospodarstw w kraju. Zgodnie z oficjalnymi 

danymi ARiMR powierzchnia uprawy rzepaku w Polsce jedynie w przypadku gospodarstw 

powyżej 10 ha użytków rolnych wynosi 810 tys. hektarów i z naszych obserwacji 

wynika, że to zainteresowanie rośnie. Zasiewy rzepaku ozimego, które będą decydować 

o podaży nasion w 2017 roku za nami, więc propozycja obniżenia popytu na biodiesel 

wynikająca z projektu ustawy to krok do załamania opłacalności kolejnej branży 

rolniczej w Polsce. Jeśli te rozwiązania zostałyby przyjęte wówczas będziemy musieli 

znacznie obniżyć poziom zasiewów rzepakiem, a w jego miejsce powrócą zapewne zboża 

pogłębiając zapaść ekonomiczną w tym segmencie dodatkową podażą ziarna” – zaznaczył 

Szymon Kuczyński, Wiceprezes Zarządu KZPRiRB. 

  

„Przemysł olejarski w Polsce obecnie w ponad 60% pracuje na potrzeby sektora 

wytwórczego biokomponentów dostarczając na rynek dodatkowo duże ilości cennych 

komponentów paszowych w postaci śruty i makuchu. Zatrudniamy łącznie tysiące ludzi, 

lokalnie nasze fabryki są często największymi pracodawcami, współpracujemy na 

poziomie pojedynczych tłoczni często z kilkoma tysiącami producentów rolnych, 

przychody budżetowe z tytułu naszej działalności liczne są w dziesiątkach milionów 

złotych. To efekt rozwoju branży biopaliw w Polsce, który nie został uwzględniony w 

obecnym projekcie ustawy. Z perspektywy dołączonej do niego Oceny Skutków Regulacji 

mówi się jedynie o tym jak biopaliwa obniżają konkurencyjność polskich koncernów 

paliwowych, co jest tym bardziej dziwne, że te same regulacje dotyczą wszystkich, a 

więc również podmioty zagraniczne operujące na rynku krajowym. Tym bardziej dziwi 

więc fakt, że miałoby się to odbyć kosztem jakże ważnej dla rolnictwa i obszarów 

wiejskich branży” – powiedział Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego 

Stowarzyszenia Producentów Oleju 

  

„Projekt ustawy, z uwagi na jego obecny kształt, nie traktujemy inaczej jak 

swoistego rodzaju punkt wyjścia do dalszej debaty merytorycznej toczącej się również 

na forum Parlamentu RP, do czego obecnie nawołujemy. Jako branża rozpoczynająca się 

przecież od producentów rolnych nie wyobrażamy sobie, aby w prace na tym poziomie 
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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. 

 

odbywały się bez udziału sejmowej i 

senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, w związku z czym wystąpiliśmy już 

oficjalnie w tej sprawie tak, aby 

decyzje dotyczące ostatecznego kształtu 

ustawy poprzedzone były rzetelną oceną 

wszystkich aspektów, ze szczególnym 

rzecz jasna uwzględnieniem problematyki 

rolnej. Liczymy również na pragmatyzm i 

efektywną obronę łańcucha wytwórczego 

biokomponentów przez Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, w szczególności, że 

kwestia biopaliw i zgubnych skutków 

nowelizacji ustawy biopaliwowej stała 

się przedmiotem niedawnych obrad oraz 

oficjalnego stanowiska Rady Dialogu 

Społecznego w Rolnictwie, ciała 

doradczego dla resortu złożonego z 

przedstawicieli ponad 100 organizacji 

branżowych” – podsumował Adam Stępień, 

Dyrektor Generalny Polskiego 

Stowarzyszenia Producentów Oleju oraz 

Krajowej Izby Biopaliw. 

Warszawa, dnia 30.09.2016 

 Więcej informacji: 

Krajowa Izba Biopaliw, Adam Stępień, Dyrektor Generalny 

tel. 22 436-11-06, adam.stepien@kib.pl 

 

 

Szanowni Państwo, 

ze względu na potencjał pozytywnego wpływu na innowacje w biznesie i kompetencje, 

jak również zaangażowanie szkół wyższych i zatrudnienie dla absolwentów, Komisja 

Europejska zleciła wykonanie obszernego badania na temat współpracy pomiędzy 

instytucjami szkolnictwa wyższego a organizacjami publicznymi i prywatnymi w 

Europie. 

Niezależnie od tego, czy mają Państwo tego typu doświadczenia, uprzejmie prosimy o 

wzięcie udziału w badaniu, by zwiększyć jego potencjał i umożliwić stworzenie 

strategii na rzecz inicjowania i wspierania takiej współpracy. 

Aby wziąć udział w badaniu, należy uzupełnić ankietę (dostępną w 25 językach, w tym 

polskim) pod adresem: 

http://www.survey.ub-cooperation.eu/   

Jej wypełnienie zajmuje ok. 10 min., a zebrane odpowiedzi są anonimowe. Uprzejmie 

prosimy o wypełnienie ankiety do 11 listopada br.  

W ramach podziękowania za udział w ankiecie, można poprosić o raport na temat 

gotowości jednostki, której odpowiedzi dotyczą, do podjęcia takiej współpracy.  

Z góry dziękując w imieniu Komisji Europejskiej za Państwa wkład, 

Denis Crowley 

Szef Zespołu Innowacje w Edukacji, Dyrekcja Generalna KE ds. Edukacji i Kultury 

Ankieta KE na temat współpracy prywatnych i publicznych organizacji  

ze szkolnictwem wyższym 

mailto:a.stepien@pspo.com.pl
http://www.survey.ub-cooperation.eu/
http://www.survey.ub-cooperation.eu/
http://www.survey.ub-cooperation.eu/
http://www.survey.ub-cooperation.eu/
http://www.survey.ub-cooperation.eu/
http://www.survey.ub-cooperation.eu/
http://www.survey.ub-cooperation.eu/
http://www.survey.ub-cooperation.eu/
http://www.survey.ub-cooperation.eu/
http://www.survey.ub-cooperation.eu/
http://www.survey.ub-cooperation.eu/
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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

2016 694 680 666 658 670 704 720
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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

2016 710 680 719 710 687 704 740 755 763
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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

2016 3279 3231 3210 3277 3322 3338 3298 3309 3319
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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 1612 1664
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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 

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej 

IRENA opublikowała krótki raport dotyczący 

realnych kosztów korzystania z paliw 

kopalnych, które mogłyby być zmniejszone 

poprzez większy udział OZE – analizowano 

scenariusz obejmujący aktualne lub planowane 

do 2030 r. wykorzystanie źródeł odnawialnych 

oraz hipotetyczny scenariusz globalnego 

podwojenia udziału OZE w miksie energetycznym 

w ciągu najbliższych 15 lat.  

 

Kluczowe wnioski są następujące:  

 

Koszty zewnętrzne paliw kopalnych możliwe do redukcji przez OZE wg IRENA 

 Koszty zewnętrzne związane z wykorzystaniem paliw kopalnych wynikają z kilku 

aspektów: zanieczyszczenie i degradacji środowiska związanej z wydobyciem, 

zanieczyszczenie powietrza wynikające z bezpośredniego spalania paliw oraz 

procesów przemysłowych; 

 Podwojenie udziału OZE do 46% zapotrzebowania na energię pierwotną, pozwoliłoby 

zredukować zapotrzebowanie na 22% węgla, 11% ropy naftowej i 11% gazu ziemnego; 

 Zredukowane zużycie paliw kopalnych pozwala zredukować emisje CO2 i innych 

związków – przy podwojeniu udziału OZE, emisja pyłów PM2,5 spadłaby o 33%, 

zmniejszyłyby się również emisje tlenków azotu, dwutlenku siarki i amoniaku; 

 Szacowana redukcja w kosztach zewnętrznych spalania paliw kopalnych zastąpionych 

OZE mogłaby być wyceniona na 1,2 do 4,2 mld USD rocznie do 2030 r., z czego 

większość dotyczy zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza; 

 Podwojenie wykorzystania energii odnawialnej mogłoby uratować 4 mln istnień 

ludzkich do 2030 r. 

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_REmap_externality_brief_2016.pdf

