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Konferencja biopaliwowa już za nami! 

21 października 2016 roku na terenie Centrum Wystawienniczego 

EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie 

Stowarzyszenie Krajowa Izba Biopaliw zorganizowało konferencję 

branżową pt. „Biopaliwa na drodze ku dekarbonizacji transportu. 

Najnowsze trendy i wyzwania stojące przed branżą”. Konferencja 

stanowiła wydarzenie towarzyszące VI edycji Międzynarodowych 

Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO 

Poland 2016, a jej celem była wielowymiarowa analiza potrzeby i 

roli wykorzystania biopaliw ciekłych w dekarbonizacji sektora 

transportu. 

W trakcie pierwszej części konferencji, którą oficjalnie 

otworzył Dyrektor Generalny Izby, Adam Stępień, podjęto temat 

generalnej potrzeby zadbania o ograniczenie globalnej emisji 

gazów cieplarnianych i zrównoważone zużycie surowców 

naturalnych, który to temat bardzo obrazowo przedstawił Marcin 

Popkiewicz, dziennikarz, naukowiec, analityk megatrendów. 

Następnie Marta Czopek z Departamentu Energii Odnawialnej 

Ministerstwa Energii podsumowała zmiany planowane 

w procedowanej właśnie nowelizacji ustawy o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych. 
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Punktem kulminacyjnym pierwszej części konferencji była debata 

ekspercka zatytułowana „Biopaliwa na drodze ku dekarbonizacji 

transportu”, którą to kwestię analizowali: prof. dr hab. Stanisław 

Karpiński ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 

Tomasz Pańczyszyn z Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa 

Energii, Leszek Wieciech – Prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i 

Handlu Naftowego, wspomniany już Marcin Popkiewicz i 

reprezentujący KIB Adam Stępień. Zgodzono się, że biopaliwa są 

kluczowym, dostępnym teraz mechanizmem dekarbonizacji transportu, 

a rozwój bardziej zrównoważonych biopaliw zaawansowanych jest 

możliwy jedynie przy stabilnej i spójnej polityce tworzonej na 

szczeblu unijnym i krajowym. Uznano, że to element istotny zarówno 

dla wytwórców biopaliw, jak i koncernów paliwowych zobowiązanych 

do ich wykorzystania. 

  Po przerwie obiadowej podjęto temat  

obecnych technologii u progu zmian – trendy optymalizacyjne w sektorze biopaliw 

przedstawił Dawid Berny z Orlenu Południe S.A. Kwestię wpływu produkcji biopaliw na 

bezpieczeństwo żywnościowe i paszowe kraju jednoznacznie pozytywnie ocenił w swoim 

wystąpieniu Jarosław Wiśniewski z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
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Następna prezentacja, autorstwa prof. dr hab. Stanisława 

Karpińskiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie, dotyczyła roli, jaką w rewolucji energetycznej mogą 

spełnić zmodyfikowane genetycznie rośliny i dopracowane systemy 

ich upraw, co jest przedmiotem badań finansowanego ze środków 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju projektu pt. „Inteligentne 

systemy hodowli i uprawy pszenicy, kukurydzy i topoli dla 

zoptymalizowanej produkcji biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego 

drewna”. Kolejnym zagadnieniem poruszonym podczas konferencji była 

certyfikacja biokomponentów pod kątem zrównoważonego rozwoju w 

kontekście wyzwań związanych z wymaganym poziomem redukcji emisji 

gazów cieplarnianych względem paliw kopalnych. Temat ten 

przedstawiła Barbara Smerkowska z Dekra Certification. W ostatniej 

prezentacji Delfina Rogowska z Instytutu Nafty i Gazu podsumowała 

projekt służący weryfikacji rzeczywistych wartości emisji upraw 

surowców przeznaczonych na cel produkcji biopaliw na obszarach 

NUTS2, których zatwierdzenie i stosowanie znacznie poprawiłoby 

pozycję polskich biokomponentów w zakresie zrównoważenia. 

 

Na zakończenie Adam Stępień podziękował uczestnikom i prelegen-

tom i zamknął konferencję. 

 

Była to już V edycja konferencji na temat biopaliw transporto- 

wych organizowanej przez Krajową Izbę Biopaliw w ramach warszawskich Targów RENEXPO. Na 

konferencji obecni byli m.in. przedstawiciele firm wytwórczych biokomponentów i 

biopaliw ciekłych, producentów paliw, przemysłu rolno-spożywczego i chemicznego, 

jednostek badawczo-naukowych, uczelni wyższych i administracji publicznej, jak również 
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przedstawiciele organizacji branżowych związanych z rolnictwem, 

ochroną środowisk i odnawialnymi źródłami energii. Tradycyjnie i 

zgodnie z założeniami organizatorów liczną grupę uczestników 

stanowili również  sami członkowie KIB. 

 

Patronat honorowy nad tegoroczną konferencją sprawowali Minister 

Energii Krzysztof Tchórzewski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Krzysztof Jurgiel, a także Instytut Nafty i Gazu – Państwowy 

Instytut Badawczy oraz Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Partnerami 

konferencji była Dekra Certification Sp. z o.o., ORLEN Południe 

S.A., KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i 

Witalis sp. z o.o. oraz REECO Poland Sp. z o.o. Z kolei patronat 

medialny sprawował Magazyn „Biomasa”, miesięcznik „Czysta Energia” 

oraz magazyn „Oil Express”. 
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Wyborczy wtorek w USA 

Hillary Clinton 

Kandydatka Demokratów przedstawiła 

najbardziej rozbudowaną i spójną wizję 

polityki klimatycznej i energetycznej, 

generalnie kontynuując lub rozbudowując 

dotychczasową aktywność w tym zakresie 

Prezydenta Obamy. Hillary Clinton chce, 

by Stany Zjednoczone stały się 

superpotęgą czystej energii XXI wieku. 

Podstawą jest stwierdzenie, że zmiany 

klimatu to realne zagrożenie, któremu 

ludzkość powinna zacząć przeciwdziałać 

najszybciej jak to możliwe. W kontekście 

USA oznacza to poszerzenie opcji 

niskoemisyjnych, włączając do pewnego 

stopnia energię jądrową oraz ściślejszą 

kontrolę paliw kopalnych (i ich stopniowe 

wycofywanie). Hillary Clinton jest za 

traktowaniem gazu ziemnego jako pomostu 

do popularyzacji innych źródeł energii, 

zapowiadając np. zaostrzenie regulacji 

względem szczelinowania hydraulicznego. 

Kandydatka ta uważa również, że zużycie 

paliw kopalnych powinno być ograniczane w 

najbliższych latach, a plany rozpoczęcia 

nowych odwiertów w Arktyce czy na 

Atlantyku – porzucone.  

„Jakiś kraj będzie superpotęgą energii 

odnawialnej XXI wieku i stworzy miliony miejsc 

pracy i biznesów. Prawdopodobnie będą to 

Chiny, Niemcy albo Ameryka. Chcę, żebyśmy to 

byli my. Wynajdujemy technologie, powinniśmy 

ich używać i eksportować, co pomoże wzmocnić 

naszą gospodarkę.” 

Opracowano na podstawie: 

https://ballotpedia.org/2016_presidential_candidates_on_energy_and_environmental_policy, 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2016/06/09/the-presidential-candidates-views-on-energy-

and-climate/,  

http://www.lcv.org/assets/docs/presidential-candidates-on-renewable.pdf, 

http://www.desmoinesregister.com/story/money/agriculture/2016/09/21/poet-ceo-says-clinton-trump-know-

importance-ethanol/90787038/ 

Wobec jednych z ważniejszych wyborów prezydenckich, przed jakimi stanął 8 listopada 

naród amerykański, wydaje się, że np. przyszłość Standardu dla Paliw Odnawialnych 

(Renewable Fuel Standard – federalna obligacja do zawarcia minimalnej puli paliw 

odnawialnych w paliwach wprowadzanych do obrotu) jest niezagrożona. Takie stanowisko 

wyraził rzecznik bioetanolowego giganta POET, stwierdzając, że firma poświęciła dużo 

czasu na pokazanie obydwojgu głównych kandydatów walorów tej branży. Jednak bliższe 

przyjrzenie się stanowiskom Hillary Clinton i Donalda Trumpa pokazuje rozbieżności 

względem podejścia do zmian klimatu, wykorzystania surowców naturalnych i działań na 

rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

 Donald Trump 

Reprezentant Republikanów wyraża 

przekonanie, że zmiany klimatu nie są 

spowodowane działalnością człowieka i 

tym samym optuje za zniesieniem 

klimatycznego porozumienia z Paryża. 

Stawia za to na użycie paliw kopalnych 

będących w zasobach Stanów 

Zjednoczonych, pozwalające dążyć do 

uniezależnienia się od importu tychże. W 

ciągu pierwszych 100 dni urzędowania 

Donald Trump planuje m.in. procedowanie 

czwartej fazy budowy rurociągu Keystone 

łączącego USA i Kanadę oraz dążenie do 

udostępnienia terenów federalnych i 

podmorskich dla wydobycia surowców 

kopalnych. W przeciwieństwie do Hillary 

Clinton, Donald Trump zamierza wesprzeć 

przemysł wydobywczy węgla kamiennego, 

obiecując obniżenie kosztów energii dla 

Amerykanów. Kluczową dla przyszłych 

zmian w regulacjach środowiskowych i 

energetycznych ma być odpowiedź na 

pytanie, jak wpłyną one na przeciętnego 

amerykańskiego robotnika. 

„Ameryka siedzi na skarbnicy nietkniętej 

energii – ok. 50 bilionów dolarów w łupkach, 

rezerwach ropy naftowej i gazu ziemnego, w 

połączeniu z kilkusetletnim zaopatrzeniem w 

węgiel. To korzyść dla kraju – więcej miejsc 

pracy, przychodów, dobrobyt, większe płace i 

niższe ceny energii. Zamierzam znieść 

restrykcje dla amerykańskiej energii, by 

pozwolić temu bogactwu wlać się do naszych 

społeczności.” 
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                      W marcowym numerze KurierA Biopaliwowego informowaliśmy o 

miasteczku Watertown w Dakocie Południowej, które w ramach Wyzwania E30 postanowiło 

potwierdzić, że 30%-owy dolew bioetanolu do benzyny sprawdza się również w starszych 

silnikach innych niż flex-fuel i rozpropagować zalety tego biopaliwa.  

 

Po ponad roku analiz firma Glacial Lake Energy, producent bioetanolu, która 

zainicjowała całą akcję, przedstawia pierwsze podsumowania. W międzyczasie bowiem np. 

BMW wydało rekomendację dla E25 w swoim Mini Cooperze, Nissan ogłosił wprowadzenie 

silnika o zmiennym stopniu sprężania, który może być przełomem dostosowując się do 

różnych poziomów blendingu, a Departament Energii nie ustaje w promowaniu swoich prac 

nad paliwami wysokooktanowymi, w tym 25-40%-owych blendów bioetanolu, jako 

optymalnych paliw służących redukcji emisji gazów cieplarnianych i wzrostowi 

efektywności.  

 

Jakie wnioski można wyciągnąć z wprowadzenia na rynek Watertown benzyny E30? Po 

pierwsze, że wytoczone przez koncerny paliwowe argumenty o szkodliwości bioetanolu 

dla silników są nieprawdziwie. Po roku monitoringu stosowania E30 nie zgłoszono ani 

jednego problemu związanego z silnikiem, nie zanotowano także wzrostu spalania 

paliwa. Jednocześnie udokumentowano wyższy moment obrotowy i większą moc silników 

napędzanych E30. 

 

Nowe propozycje KE w ramach nowelizacji dyrektywy RED 

30 listopada Komisja Europejska opublikowała tzw. 

pakiet zimowy, zawierający szereg dokumentów pod 

wspólnym hasłem „Czysta energia”. Celem 

planowanych działań jest uzyskanie przez Unię 

Europejską pozycji lidera zmian w zakresie 

transformacji ku czystszej energii, a nie tylko 

dostosowywanie się do nich, w powiązaniu z dbaniem 

o efektywność energetyczną oraz szeroki dostęp do 

informacji dla konsumentów. 

Jednym z elementów jest nowelizacja dyrektywy o 

promocji energii ze źródeł odnawialnych, a oto 

najważniejsze proponowane zapisy: 

Wyzwanie E30 – pierwsze podsumowania 

• Wymóg wykorzystania paliw niskoemisyjnych (w tym: zaawansowanych 

biopaliw pochodzących z surowców wymienionych w Aneksie IX oraz 

odnawialnych płynnych i gazowych paliw transportowych pochodzenia 

niebiologicznego i odnawialnej energii elektrycznej) – w 2021 r. w min. 

1,5%, do min. 6,8% w roku 2030. 

 

• W tym wymóg wykorzystanie biopaliw zaawansowanych z surowców opisanych 

Aneksem IX A – w 2021 r. – 0,5% do 3,6% w 2030 r. 

 

• Ograniczenie dla wykorzystania biopaliw z surowców Aneksu IX B (czyli 

UCO, tłuszczu zwierzęcego i melasy)do maks. 1,7%. 

 

• Stopniowe ograniczenie wykorzystania biopaliw konwencjonalnych od 7% w 

roku 2021 do 3,8% w roku 2030.  

http://www.kib.pl/index.php/aktualnosci/635-nowy-numer-kuriera-biopaliwowego
http://www.kib.pl/index.php/aktualnosci/635-nowy-numer-kuriera-biopaliwowego
http://www.kib.pl/index.php/aktualnosci/635-nowy-numer-kuriera-biopaliwowego
http://www.ethanolproducer.com/articles/13784/value-of-e30-proven-in-real-time
http://www.ethanolproducer.com/articles/13784/value-of-e30-proven-in-real-time
http://www.ethanolproducer.com/articles/13784/value-of-e30-proven-in-real-time
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_annexe_proposition_part1_v6_0.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v7_1.pdf
http://www.ethanolproducer.com/articles/13109/are-you-ready-for-the-e30-challenge
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• Brak wielokrotnego naliczania biopaliw z konkretnych surowców, poza 

tymi, które zostaną wykorzystane w awiacji i transporcie morskim – ich 

udział liczy się jako 120%. 

 

• Biopaliwa zaawansowane wyprodukowane z surowców opisanych w Aneksie IXA 

od 1 stycznia 2021 roku muszą odpowiadać za co najmniej 70% redukcję 

emisji w stosunku do wykorzystania paliw kopalnych. 

 

• Kraje członkowskie stworzą zunifikowane i połączone bazy danych 

dotyczące emisji w cyklu życia i przepływów handlowych paliw 

niskoemisyjnych. 

 

• Wymagane poziomy redukcji emisji wynoszą: 

min. 50% dla wytwórni, które rozpoczęły działalność najpóźniej 

5.10.2015 

min. 60% dla wytwórni, które rozpoczęły działalność po 5.10.2015 

min. 70% dla wytwórni, które rozpoczęły działalność po 1.01.2021 

   

 

Art. 26 (7) 

 

 

 

 

Unijne wycofywanie się z biopaliw niesie 

ryzyko zaprzepaszczenia osiągnięć 

paryskiego szczytu klimatycznego, 

poważnie zagraża unijnemu rolnictwu i 

będzie skutkować zwiększonym importem 

paliw kopalnych do Europy. 

Dzisiaj Komisja Europejska opublikowała 

projekt dyrektywy o promocji energii ze 

źródeł odnawialnych na okres po roku 

2020. Projekt zawiera niepokojące 

osłabienie ambicji Unii w zakresie 

przeciwdziałania zmianom klimatu, dbania 

o bezpieczeństwo energetyczne i 

dekarbonizacji europejskiego sektora 

transportowego. Co więcej, zaproponowane 

stopniowe wycofywanie z użycia biopaliw 

konwencjonalnych poprzez zmniejszenie 

istniejącego limitu 7% o 50% w 2030 roku, 

dramatycznie zredukuje poziom produkcji 

wysokobiałkowych pasz dla zwierząt i tym 

samym pogłębi i tak ogromny deficyt Unii 

w tym zakresie. Zniszczy to także branżę 

stworzoną legislacją UE, która teraz daje 

ponad 220 000 miejsc pracy, szczególnie w 

obszarach wiejskich. Zaproponowane 

wyłączenie biopaliw konwencjonalnych z 

obligacji w transporcie (zastosowanej dla 

biopaliw zaawansowanych) jest podejściem 

błędnym. Biopaliwa konwencjonalne 

odgrywają kluczową rolę w dekarbonizacji 

 

 

 

Europejscy Producenci bioetanolu 

zrzeszeni w ePURE  z żalem przyjmują 

intencje Komisji Europejskiej by wycofać 

lub zdecydowanie zredukować wykorzystanie 

biopaliw konwencjonalnych, co zawarto w 

zaproponowanej dyrektywie o promocji 

energii ze źródeł odnawialnych na okres 

po roku 2020. Komisja proponuje 

zredukowanie maksymalnego udziału 

biopaliw z surowców rolnych z 7% do 3,8% 

w 2030 r. Komisja proponuje także 

minimalny wymóg dla zastosowania „paliw 

niskoemisyjnych”, jak odnawialne energia 

elektryczna i biopaliwa zaawansowane, w 

wysokości 6,8%. 

Propozycja stoi w konflikcie z regułą 

proporcjonalności i pomocniczości krajów 

członkowskich Unii Europejskiej, jak 

stanowi Traktat o Funkcjonowaniu UE, jako 

że podważa prawo krajów członkowskich do 

indywidulanego decydowania o miksie 

energii odnawialnej.  

Redukcja limitu zużycia biopaliw 

konwencjonalnych do poziomu 3,8%, stawia 

pod znakiem zapytania 16 miliardów euro 

zainwestowanych w stworzenie wytwórni 

biopaliw jako skutek unijnej polityki 

biopaliwowej od 2003 r. Zaproponowane 

wycofywanie biopaliw konwencjonalnych 

oznacza, że Komisji zaproponowała już 4 

różne zmiany celów dla użycia energii 
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transportu, odpowiadając za uniknięcie 

emisji ok. 35 Mt CO2, ekwiwalent np. 

całej emisji Słowacji. Dodatkowo, 

przysłużyły się ograniczeniu o ok. 116 

Mtoe zapotrzebowania na importowane 

paliwa kopalne, co oznacza oszczędności 

rzędu 30 miliardów euro rocznie. 

Biopaliwa zaawansowane nie będą w stanie 

szybko zastąpić konwencjonalnych 

odpowiedników w transporcie, jak to 

błędnie zakłada Komisja. Zatem, 

proponowane ograniczenie pozbawi rolników 

dodatkowych zdywersyfikowanych przycho-

dów, niosąc realne zagrożenie utraty 

110 000 miejsc pracy w Europie  i 

zwiększy import paliw kopalnych, 

podważając możliwość spełnienia założeń 

COP21.  

 

odnawialnej w transporcie od pierwszej 

legislacji w 2003 r. Propozycja podważa 

również kompromis osiągnięty przez 

instytucje europejskie podczas rewizji 

Dyrektywy RED w 2015, którego ustalenia 

kraje członkowskie dopiero zaczynają 

wprowadzać. Ta permanentna dynamiczność 

polityki jest diametralnie sprzeczna z 

komisyjnym programem lepszego stanowienia 

prawa i stworzyła środowisko polityczne, 

które znacząco zagraża dalszym 

inwestycjom zarówno w konwencjonalne, jak 

i zaawansowane biopaliwa w Europie.  

Propozycja Komisji zdecydowanie nie 

odpowiada mandatowi danemu przez Radę i 

Parlament do rozwoju polityki na okres po 

2020 roku, która będzie promować 

zrównoważone biopaliwa zdolne do 

znaczącej redukcji emisji gazów 

cieplarnianych. Zamiast kontynuować 

promocję odnawialnych paliw 

alternatywnych, takich jak zrównoważone 

biopaliwa wytwarzane w Europie i z 

europejskich surowców, propozycja Komisji 

jest niezwykle korzystana dla ropy 

naftowej. Produkowany w Europie 

konwencjonalny bioetanol ogranicza 

redukcję emisji o 64% w porównaniu do 

benzyny, a zlecone przez Komisję badania 

pokazują, że ma niskie ryzyko negatywnych 

konsekwencji użytkowania gruntów – to 

jest dobre biopaliwo, które powinno być 

wspierane w przyszłej polityce. 

Copa & Cogeca odrzuca plany, by 

zmniejszyć o prawie połowę cele dla 

biopaliw konwencjonalnych do 2030 roku, 

ostrzegając, że zagrozi to realizacji 

unijnych celów klimatycznych i 

energetycznych. Przewodniczący Copa & 

Cogeca, Klein powiedział: „Komisja 

Europejska planuje znacząco zredukować 

udział biopaliw konwencjonalnych w 

transporcie, z poziomu 7% w 2021 r. do 

3,8% w 2030 i pozwolić krajom członkow- 

skim na obniżenie tego limitu, co jest nie do zaakceptowania. Plany zawarte w 

propozycji promowania energii ze źródeł odnawialnych są nierealne, ponieważ 

biopaliwa konwencjonalne to na razie jedyna realna długoterminowa alternatywa dla 

paliw kopalnych, które są gorsze dla środowiska niż biopaliwa 1. generacji. Bez 

nich, Unia nie będzie ws tanie osiągnąć celów dotyczących klimatu i energii”. 

„Będzie to miało również negatywny wpływ na unijne rynki rolne, głownie w sektorze 

roślin oleistych, i na podaż wysokobiałkowych pasz. Tak będzie, ponieważ jedynie 

część nasion rzepaku, pszenicy, kukurydzy czy buraka cukrowego jest wykorzystywana 

do produkcji biodiesla lub bioetanolu, reszta jest wykorzystywana jako pasza. 

Biopaliwa dają rolnikom rynek zbytu dla ich produkcji i dodatkowe źródło dochodu, co 

jest szczególnie istotne dziś w sytuacji nadwyżek na rynkach zbóż” – dodał Sekretarz 

Generalny Copa & Cogeca, Pekka Pesonen. „Z zadowoleniem przyjmujemy plany 

stopniowego wprowadzania biopaliw zaawansowanych, które są nadal na wczesnym 

poziomie rozwoju. Muszą być promowane, by zastępować paliwa kopalne. Ale 

sprzeciwiamy się planom Komisji, by zamienić biopaliwa konwencjonalne na 

zaawansowane. Obydwie generacje są częścią rozwiązania dla zapewnienia bardziej 

przyjaznego środowisku transportu, zrównoważonego rolnictwa, rozwoju i wzrostu 

zatrudnienia na terenach wiejskich”.  
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XIII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw 

W dniu 12 grudnia odbyła się 13. już 

edycja organizowanego przez Urząd m.st. 

Warszawy Forum Operatorów Systemów i 

Odbiorców Energii i Paliw pt. 

„Elektromobilność i paliwa gazowe szansą 

dla Warszawy w walce o czyste 

powietrze”. Podstawą organizacji 

spotkania o takiej tematyce były plany 

Ministerstw Energii i Rozwoju dotyczące 

dążenia do rejestracji co najmniej 

miliona aut elektrycznych do 2025 r. 

Realizacja tych zamierzeń, zgodnie z 

„Krajowymi ramami polityki rozwoju 

infrastruktury paliw alternatywnych”, 

będzie wymuszać powstanie do 2020 roku, 

na terenie aglomeracji warszawskiej, 

1367 punktów ładowania i budowy sześciu 

punktów tankowania cng. 

Obrady XIII Forum podzielone zostały na 

dwie części. Rozpoczął Pan Leszek 

Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury 

Urzędu m.st. Warszawy, który wyjaśnił, 

że wykonanie ministerialnego planu 

będzie wymagało ścisłej współpracy 

warszawskiego samorządu i jego spółek 

infrastrukturalnych i transportowych, a 

także operatorów energii elektrycznej i 

sieci gazowniczej oraz organizacji 

społecznych ze sfery transportowej i 

ochrony środowiska. 

W kolejnych prezentacjach prof. dr hab. 

inż. Lech Grzesiak przedstawił 

techniczne aspekty funkcjonowania 

pojazdów elektrycznych, ich układy 

napędowe i magazyny energii oraz systemy 

do ładowania baterii, przedstawiciele 

Innogy poruszyli aspekt rozwoju 

elektromobilności z perspektywy  

miejskiej sieci dystrybucyjnej, zaś 

przedstawicielka PGNiG Obrót Detaliczny 

przedstawiła wykorzystanie gazu CNG w 

komunikacji miejskiej. Z kolei 

reprezentant Nissana, który ma połowę 

udziałów w polskim rynku aut 

elektrycznych, przedstawił ofertę firmy 

w zakresie zeroemisyjnych pojazdów, a 

także techniczne kwestie i koszty ich 

eksploatacji. Auto Nissan Leaf było 

również udostępnione do obejrzenia 

uczestnikom forum. 

Druga część spotkania poświęcona była 

dyskusji, której celem była próba 

odpowiedzi na pytanie, jak Warszawa może 

się przygotować do wprowadzenia w życie 

„Planu rozwoju elektromobilności w 

Polsce”. Uczestniczący w niej eksperci 

dyskutowali o aktualnej sytuacji w 

zakresie wykorzystania aut elektrycznych 

przez użytkowników indywidualnych, 

korporacje taksówkowe, firmy dostawcze 

czy operatorów komunalnych oraz 

możliwości ładowania tego typu pojazdów. 

W stolicy, na koniec czerwca, było 

zarejestrowanych 2747 aut hybrydowych i 

279 samochodów elektrycznych. Te 

ostatnie mają do dyspozycji 30 stacji 

ładowania. Nie pominięto aspektów 

bezpieczeństwa związanych z eksploatacją 

silników elektrycznych, a także przy-

wołano plany innych krajów, w tym np. 

Niemiec, gdzie od 2030 r. będzie 

możliwość zarejestrowania jedynie aut 

zeroemisyjnych. 

W spotkaniu tym z ramienia KIB 

uczestniczyła Izabela Krysiuk. 

Z rejestru wytwórców biopaliw 

 i biokomponentów 

Zgodnie z rejestrem wytwórców biokomponentów 

i biopaliw prowadzonym przez Agencję Rynku 

Rolnego, na dzień 15 listopada 2016 roku w 

Polsce zarejestrowanych było: 

 13 wytwórców bioetanolu o łącznej 

zainstalowanej mocy produkcyjnej w 

wysokości 858,48 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. 

O biopaliwach w Polskim Radio 

http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1684596/


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

Najświeższe notowania rynkowe 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
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2016 710 680 719 710 687 704 740 755 763 860

0

200

400

600

800

1000

EU
R
/t
o
n
ę

 

Olej rzepakowy 

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

Pod patronatem KIB  

VII Konferencja Naukowo-Techniczna FUELS’ ZOOM 2016 pt. Zrównoważony rozwój 

a jakość paliw 

W dniach 16-17 listopada 2016 r. w 

Krakowie odbyła się VII edycja 

Konferencji Naukowo-Technicznej 

poświęconej problematyce paliw 

silnikowych FUELS' ZOOM 2016 pt. 

„Zrównoważony rozwój a jakość 

paliw".  Organizatorem Konferencji był 

Instytut Nafty i gazu oraz CEC Polska – 

Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu 

Naftowego i Samochodowego. Tegoroczne 

spotkanie poświęcone było jakości paliw w 

aspekcie wymagań zrównoważonego rozwoju, 

w tym wypracowanych i przyjętych zasady 

polityki UE, które wyznaczać będą 

kierunki rozwoju polskiego rynku paliwo- 

dukcji paliw 

silnikowych, 

III. Zmiany w 

jakości paliw 

jako wynik 

polityki 

zrównoważonego 

rozwoju, IV. 

Certyfikacja 

KZR: aspekty 

formalno-

prawne, V. 

Certyfikacja 

KZR: aspekty 

praktyczne.  

W ramach sesji 

I referat za-

tytułowany 

wego. Szczególne 

miejsce w konfe-

rencji poświęcone 

zostało także cer-

tyfikacji KZR i 

jej wpływom na 

rynek paliw. 

Program obejmował 

pięć sesji: I. 

Kształtowanie po-

lityki zrównoważo-

nego rozwoju, II. 

Aspekty technolo-

giczne zrównoważo-

nego rozwoju pro- 

„Produkcja, surowce, emisje. Praktyczne 

implikacje nowelizacji krajowego 

prawodawstwa w obszarze wytwórczym 

biokomponentów” wygłosił Adam Stępień. 

Patronat Honorowy nad Konferencją objęło 

Ministerstwo Energii oraz Krajowa Izba 

Biopaliw, a wydarzenie zgromadziło 

łącznie 88 uczestników. 


