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Po majówkowym odpoczynku zapraszamy do sięgnięcia po nowy numer

Kuriera, w którym m. in. mogą Państwo znaleźć informacje o ostatniej

aktywności Członków i Biura KIB na seminarium branżowym, spotkaniu w

Jachrance oraz konferencji POPiHN, a także poznać najnowsze dane o

wytwórcach biokomponentów i ich produkcji w ubiegłym roku.
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Przyjemnej lektury!

Walne Zebranie Członków KIB

5 kwietnia w gmachu Ministerstwa

Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się Walne

Zebranie Członków Krajowej Izby

Biopaliw. Otwarcia spotkania i powitania

zebranych dokonał Prezes Zarządu Zygmunt

Gzyra, który został również wybrany

Przewodniczącym Walnego Zebrania. W

imieniu Zarządu Dyrektor Generalny Izby,

Adam Stępień, przedstawił sprawozdania

finansowe i merytoryczne za 2016 rok.

Obydwa dokumenty zyskały akceptację

zebranych, co miało swój wyraz w

udzieleniu Zarządowi absolutorium za

ubiegły rok.

Prowizorium budżetowe i plan pracy Izby

na bieżący rok również zostały

zaakceptowane przez Członków.

Program działania Stowarzyszenia na 2017

rok obejmuje w szczególności:

1. Działania zmierzające do ustanowienia

najlepszych dla sektora wytwórczego

biokomponentów i biopaliw ciekłych w

Polsce rozwiązań prawnych w

kontekście konieczności

przeprowadzenia nowelizacji przepisów

krajowych w związku ze zmianami w

dyrektywach unijnych 2008/29/WE w

sprawie promowania stosowania energii

ze źródeł odnawialnych oraz

2009/30/WE w sprawie jakości paliw;

2. Działania ukierunkowane na formalne zatwierdzenie przez Komisję Europejską

analizy zrealizowanej w 2016 roku przez Instytut Nafty i Gazu na zlecenie Krajowej

Izby Biopaliw pt. „Weryfikacja średnich wartości emisji gazów cieplarnianych (CO2,

N2O i CH4) dla poszczególnych upraw surowców rolnych przeznaczonych do wytwarzania

biokomponentów na obszarach NUTS” w kontekście konieczności spełnienia przez

krajowy łańcuch wytwórczy biokomponentów od dnia 1 stycznia 20018 roku wymogów w

zakresie co najmniej 50% poziomu minimalnej redukcji gazów cieplarnianych;



3. Działania, zarówno na poziomie krajowym (Ministerstwo Energii,

Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi), jak i ogólnoeuropejskim (Komisja

Europejska, Parlament Europejski, ogólnoeuropejskie organizacje branżowe)

dotyczące kształtu polityki energetycznej

i klimatycznej Unii Europejskiej i Polski w perspektywie do 2030 r. ze

szczególnym uwzględnieniem konieczności ustanowienia wiążących celów dla

odnawialnej energii

w transporcie oraz służących temu narzędzi praktycznych w postaci wyższych

blendów w paliwach normatywnych (B10, B30, E20, E85, ED95);

4. Kontynuacja współpracy z administracją rządową oraz innymi

interesariuszami w zakresie:

a) wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie wysokości

współczynników redukcyjnych na lata 2018-2019;

b) zwalczania oszustw i nadużyć występujących na poszczególnych etapach

łańcucha wytwórczego biokomponentów;

c) rozporządzenia w sprawie obligatoryjnego blendingu;

5. Działania zmierzające do zmiany przepisów ustawy o systemie monitorowania

i kontrolowania jakości paliw w zakresie promowania i stosowania wyższego

niż dotychczasowy udziału bioetanolu w rynku benzyn silnikowych;

6. Budowanie pozytywnego wizerunku biopaliw:

a) działalność informacyjno-promocyjna na forum mediów oraz organów władz

państwowych i administracji publicznej;

b) organizacja konferencji, seminariów i aktywny udział w imprezach

branżowych;

c) organizacja szkoleń i spotkań tematycznych Członków Zwyczajnych

Stowarzyszenia zgodnie ze zgłaszanymi Zarządowi potrzebami w tym

zakresie;

7. Realizacja projektu pt. „Inteligentne systemy hodowli i uprawy pszenicy,

kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji biomasy, biopaliw oraz

zmodyfikowanego drewna” akronim CROPTECH, w ramach programu BIOSTRATEG2

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także wspieranie pozostałych inicjatyw

naukowych i badawczych ukierunkowanych na rozwój i wdrażanie nowych

generacji biopaliw oraz bazy surowcowej dla sektora biopaliw;

8. Dalsza integracja środowiska wytwórczego biokomponentów w ramach

członkostwa wspierającego i zwyczajnego w Krajowej Izbie Biopaliw i doraźne

wsparcie działalności poszczególnych członków Stowarzyszenia;

9. Kontynuacja i dalszy rozwój współpracy z krajowymi organizacjami

branżowymi reprezentującymi łańcuch wytwórczy biokomponentów i biopaliw

ciekłych w ramach Koalicji Na Rzecz Biopaliw;

10. Kontynuacja i dalszy rozwój współpracy z krajowymi organizacjami i

podmiotami działającymi na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii ze

szczególnym uwzględnieniem Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE;

11. Kontynuacja współpracy międzynarodowej:

a) Platforma etanolowa ePURE;

b) European Biodiesel Board;

c) Komitety Copa-Cogeca;

d) organizacje reprezentujące sektor biopaliw z innych krajów Unii

Europejskiej;

uwzględniająca również na integrację interesów producentów biodiesla i

bioetanolu.
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Seminarium branżowe KIB

Podczas Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia wiele pytań odnosiło się

do projektu pt. „Inteligentne systemy

hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i

topoli dla zoptymalizowanej produkcji,

biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego

drewna” kryptonim CROPTECH

realizowanego między innymi przez KIB.

Wszelkie wątki tego dotyczące zostały

wyjaśnione, gdyż w tym samym dniu w

ramach Walnego Zebrania odbyło się

seminarium branżowe pt. „Działania

Krajowej Izby Biopaliw ukierunkowane na

rozwój w Polsce biopaliw

zaawansowanych. Realizacja projektu

CROPTECH”.

Podczas dyskusji poruszono temat

planowanego uruchomienia mechanizmu

podwójnego naliczania w ramach

realizacji NCW i jego wpływ na rynek

biopaliw wytwarzanych z surowców

odpadowych wykorzystywanych w

transporcie. Wspomniano także o

rozpoczętych pracach w zakresie tzw.

dyrektywy RED II, która po 2020 roku ma

zastąpić dotychczas obowiązującą.

Podniesiono również kwestię emisyjności

towarzyszącej działalności wytwórczej

biokomponentów. W tym miejscu Stępień

złożył podziękowania przedstawicielom

Instytutu Nafty i Gazu za pomyślną

współpracę w ramach tzw. NUTS2.

W ramach innych kwestii formalnych,

uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej

oraz Zarządu Stowarzyszenia oraz

zaktualizowano treść Statutu.

Ponadto, w dyskusji po części

statutowej Walnego Zebrania odbyła się

debata merytoryczna z przedstawicielami

administracji publicznej, w której

udział wzięli zaproszeni przez Izbę

goście: Zastępca Dyrektora Departamentu

Gospodarki Ziemią – Pan Jarosław

Wiśniewski, Naczelnik Wydziału

Biokomponentów, Biopaliw Ciekłych i

innych

Pan Pańczyszyn podkreślił, że

oficjalnie wielkość produkcji w zeszłym

roku przekroczyła 1 mln ton, gdzie

wytworzenie estrów metylowych

zwiększyło się o 14%, natomiast

bioetanolu o ponad 21%.

Paliw Odnawialnych- Pan Tomasz

Pańczyszyn i Kierownik Działu Biopaliw

Agencji Rynku Rolnego – Pan Wojciech

Rylski.

Debata dotyczyła zmian i wyzwań na

rynku biopaliw i biokomponentów.

Nową informacją, którą podzielił się

Pan Rylski jest fakt, iż Agencja

przestaje działać, natomiast obowiązki

ARR zostają podzielone pomiędzy Krajowy

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Agencję

Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa.
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Konferencja „Przemysł i Handel Naftowy 2016”

30 marca br. w Warszawie miała

miejsce konferencja pt. „Przemysł i

Handel Naftowy 2016” organizowana

przez Polską Organizację Przemysłu i

Handlu Naftowego, w której udział

wzięli również przedstawiciele

Stowarzyszenia Krajowej Izby

Biopaliw. Podczas spotkania został

przedstawiony dziesiąty już raport

roczny POPiHN. W roli prelegenta

m.in. wystąpił Dyrektor Generalny

FuelsEurope- John Cooper, który

omówił tematykę wyzwań branży

rafineryjnej i podkreślił rolę

zrównoważonych biopaliw jako jednego

z elementów wspierającego sektor

paliwowy. Część merytoryczną

spotkania zakończono debatą

Oficjalna konsumpcja widocznie wzrosła,

zwłaszcza w drugiej połowie 2016 roku.

Jest jeszcze za wcześnie, by

mówić o tym, że jest to sukces.

Zagrożenia dalej istnieją, co

pokazuje rynek. Zmieniła się

taktyka działania podmiotów,

które chcą tu lokować

nieopodatkowane paliwa.

Przerzucono się na bezpośrednie

kontakty”. Eksperci przyznali,

że uszczelnianie sektora

paliwowego wymaga konsekwentnej

pracy nad wdrażaniem i

rygorystycznym pilnowaniem

regulacji oraz ścisłej

współpracy zaangażowanych stron.

Źrodło: www.energetyka24.com

na temat przyszłości branży,

w której brali udział

przedstawiciele

administracji i eksperci

rynku. Uznano, że sytuacja

na rynku uległa znacznej

poprawie w ostatnim czasie,

a branża paliwowa ma powody

do zadowolenia, gdyż dzięki

niższym cenom sprzedaż na

stacjach utrzymuje się na

wysokim poziomie, jednakże

prezes Polskich Paliw

Płynnych Halina Pupacz

zaleca nabrać dystansu do

sukcesów odnoszonych w

walce z nieuczciwym obrotem

paliwami:
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Posiedzenie Rady Systemu KZR INiG

Dnia 21 marca w Instytucie Nafty i Gazu

w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady

Systemu KZR INiG, w którym Dyrektor

Generalny Adam Stępień brał udział jako

reprezentant Krajowej Izby Biopaliw.

podczas spotkania rozmawiano m.in. na

temat procesu aktualizacji analizy

emisyjności surowców rolnych na poziomie

NUTS2 i rozbieżności. Pani Delfina

Rogowska poruszyła również problem

potwierdzenia statusu gruntów na dzień 1

stycznia 2008 r. Dotknięto także kwestii

certyfikacji biokomponentów, jakie

uzyskuje się przeprowadzając proces

współuwodornienia oraz debatowano na

kilka innych istotnych spraw rynku

biopaliw.

X Spotkanie Branży Paliwowej

W dniach 5-6 kwietnia w Centrum

Kongresowym Warszawianka w Jachrance

odbyło się dziesiąte już z kolei

Spotkanie Branży Paliwowej Polski Rynek

Biopaliw, które Krajowa Izba Biopaliw

objęła patronatem merytorycznym. Główne

tematy, jakie były omawiane podczas

konferencji, oscylowały wokół treści

nowych przepisów wdrażanych na poziomie

krajowym i europejskim, które w istotny

sposób zmienią zasady funkcjonowania

rynku biopaliw i biokomponentów.

Zgromadzenie rozpoczęto panelem prawno-

podatkowym, podczas którego reprezentant

Ministerstwa Energii -Tomasz Pańczyszyn

omówił zmiany, jakie są planowane w

ustawie o biokomponentach i biopaliwach

ciekłych i przeanalizował ich wpływ na

rynek rafineryjny. Pańczyszyn wymienił

trzy obszary zmian w zakresie

dotychczasowej ustawy, w szczególności

skupiając uwagę słuchaczy na ustaleniu

poziomu NCW na lata 2017-2020 i karach,

jakie będą obowiązywać za brak realizacji

wskaźnika, określenie nowych zasad, które

mają obowiązywać podczas ustalania

poziomów NCW do roku 2020 oraz na zmianach

po wdrożeniu tzw. dyrektywy ILUC w

zakresie poziomu ograniczenia emisyjności

biokomponentów zaliczanych do realizacji

Narodowego Celu Wskaźnikowego. Aktualny

projekt ustawy obejmuje regulacje w

zakresie zmian związanych z implementacją

wspomnianej dyrektywy, modyfikacji w

zakresie stosowanych w ustawie definicji i

pojęć, a także aktualizacji w temacie

funkcjonowania rynku i monitorowania

jakości biopaliw. Prelegent zaznaczył, że

obecnie ze zmian z wdrożenia dyrektywy

ILUC wynika, iż poziom subtargetu dla

biopaliw zaawansowanych wynosi 0,1%,

jednakże zostaną podjęte kroki ku jego

zmniejszeniu. Podkreślił również, że od

przyszłego roku będzie obowiązywał

blending kwartalny, ale sprawozdawczość

roczna będzie obowiązywać z NCW.

Drugą część panelu prawno-podatkowego poprowadziła Pani Beata Hudziak z firmy 8Tax

Doradztwo Podatkowe, która już od początku przestrzegała zgromadzonych

reprezentantów firm branży rafineryjnej zdaniem: „Kaucja gwarancyjna to fikcja!-

Dotyczy ona podatku należnego, tego który płaci nasz dostawca za nieopłacony podatek

VAT przez dostawcę. Nie można odliczać podatku należnego, tylko podatek VAT
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nieopłacony przez dostawcę, jeśli

posiada on kartę gwarancyjną” . Pani

Hudziak w swoim wystąpieniu omówiła, jak

z punktu widzenia organów skarbowych

przedstawia się sposób postępowania i

egzekwowania instytucji solidarnej

odpowiedzialności wśród przedsiębiorców.

Drugi panel dyskusyjny -

Biznes i Rynek swoją

prezentacją rozpoczął Pan

Jacek Arciszewski –

specjalista ds. akcyzy i

cła, który już na początku

rozwiał wszelkie

wątpliwości odnoszące się

do objęcia olejów

roślinnych pakietem

przewozowym oleje roślinne

będą objęte pakietem

przewozowym, ale system

monitoringu nie obejmuje olejów

przewożonych w opakowaniach

jednostkowych nie większych niż 26 kg

lub 26 litrów-zaznaczył. Prelegent

zwrócił uwagę na kwestię tzw.

przesunięć międzymagazynowych, których

ustawa nie obejmuje podatkiem VAT. Jest

to możliwe, jeśli nie zmienia się

właściciel i zamierza jedynie przesunąć

wyroby pomiędzy własnymi magazynami,

ale nie dotyczy to tranzytu przez

Polskę. Marcin Niemczyk z firmy Solumus

w dalszej części omówił kwestię

realizacji NCW w praktyce. Podkreślił,

że NCW w Polsce zawsze znajdowało się

na najwyższym poziomie, a wyprzedza nas

jedynie Francja, jednak zaznaczył, że

brakuje wsparcia jeśli chodzi o

realizację NCW.

Prelegentem, który dokładnie wprowadził

zgromadzonych w temat perspektyw polskiego

rynku biopaliw po roku 2020 był Dyrektor

Generalny KIB - Adam Stępień.

Przedstawiciel Krajowej Izby Biopaliw

przedstawił główne założenia polityki

unijnej, klarownie zobrazował poziomy

redukcji emisji gazów cieplarnianych,

których wprowadzenie jest planowane do 2030

roku. Dodatkowo Stępień podkreślił kwestię

dyrektywy RED II i jej istotę w odniesieniu

do sektora biopaliw wykorzystywanych w

transporcie. Kończąc zaznaczył, że

przyszłość branży biopaliwowej jest zależna

nie tylko od polityki energetycznej, ale

również handlowej UE. Po wystąpieniu

eksperta część wprowadzająca została

uzupełniona o wypowiedzi prelegentów

reprezentujących firmę Orlen Południe.

Dawid Berny i Magdalena Kołodziej omówili

dostępne technologie nowej generacji do

otrzymywania zaawansowanych biopaliw. Jako

najbardziej

skomercjalizowaną

wymienili produkcję

bioetanolu z surowca

lignocelulozowego, w

których wykorzystuje

się odpady rolnicze,

procesy uwodornienia

olejów czy proces

zgazowania. Eksperci

zaprezentowali również

wyniki symulacji

zapotrzebowania na

biopaliwa na rynku

polskim wg unijnych

założeń, z których

wynika, że w roku 2030 tylko w Polsce

będzie potrzebnych ok. 700 tys. t

biopaliw.



Konferencja zakończyła się

debatą, podczas której

Andrzej Kaźmierski, Adam

Stępień, Dawid Berny, Robert

Gmyrek i Piotr Skubisz

dyskutowali na temat

propozycji Komisji

Europejskiej odnoszącej się

do tzw. „pakietu zimowego”,

perspektyw stojących przed

branżą biopaliw wyższej

generacji oraz zasadności

wykorzystania produktów

rolnych na rzecz produkcji

biopaliw.

Źródło: spotkaniapaliwowe.pl

Na przełomie 2017/18 może wyjść o wiele

więcej rzepaku w UE-28, jak wskazuje

raport Komisji Europejskiej liczba może

przekraczać produkcję

zeszłoroczną. Zwłaszcza szacunkowo

uprawy rzepaku i słonecznika przewiduje

się na większe. Copa i Cogeca zgadzaja

się z prognozą Komisji Europejskiej. Po

zsumowaniu przez KE notowań z 2017 roku

produkcja nasion rzepaku, soi i

słonecznika razem przekracza wartości z

ubiegłego roku liczbę 8,3%. Zgodnie z

tej perspektywy, uprawa słonecznika w

2017 może wzrosnąć do 6%

więcej. Oczekuje się, że produkcja soi

pozostanie na podobnym poziomie 2,5

mln. t, tylko mniej niż 1% powyżej

ubiegłorocznego poziomu. Rzepak

prognozowany jest na 22,6 mln. t, do

około 13%, z 2016 r. Według Agrarmarkt

Informations-GmbH, jest zbyt wcześnie,

by dokonać ostatecznej oceny. Sucha

pogoda i okolicznościowe szkodniki

takie jak słodyszka nadal mogą

prowadzić do znacznych zmian w

równowadze. Jeśli prognoza upraw się

spełni, produkcja w roku 2017 rzepaku

może być drugim co do wielkości w ciągu

dziesięciu lat rekordem.

Źródło: UFOP

Więcej rzepaku?

Naukowcy z University of Illinois

udowodnili, że liście i łodygi trzciny

cukrowej mogą być genetycznie

zmodyfikowane do produkcji

biodiesla. Modyfikowane rośliny cukrowe

wytwarzają ponoć więcej cukru, który może

być stosowany do wytwarzania

etanolu. Profesor Stephen Long

powiedział: „Około 10-15 lat zajmie

pozyskanie pól i rolników dla

wprowadzenia tej technologii, musimy

opracować te rozwiązania w celu

zapewnienia naszego bezpieczeństwa

paliwowego” Korzystając z sokowirówki,

badacze wyekstrahowali około 90% cukru i

60% oleju z roślin; sok poddano

fermentacji, aby wytworzyć etanol, który

następnie potraktowano rozpuszczalnikami

organicznymi, w celu uzyskania

oleju. Zespół opatentował metodę

separacji. Odzyskał 0,5 i 0,8% oleju z

dwóch linii zmodyfikowanej trzciny

cukrowej, co stanowi 67% do 167% więcej

oleju niż z odzysk z niemodyfikowanej

trzciny cukrowej. „Skład oleju jest

porównywalny do uzyskanego z innych

źródeł, takich jak wodorosty i algi,

które są zmodyfikowane w celu wytworzenia

oleju”- powiedział współautor badań Vijay

Singh

Źródło: PETROSS

Produkcja biodiesela z trzciny 

cukrowej
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Zaproszenie na Konferencję IBPRS
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Źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, Square Commodities

Najświeższe notowania rynkowe
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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: Oliwia Dominikowska

oliwia.dominikowska@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

2016 rekordowym rokiem dla biopaliw w Szwecji

Według danych SVEBIO, szwedzkiej organizacji działającej na rzecz bioenergii,

biopaliwa stanowiły w tym kraju aż 18,6% (w ujęciu energetycznym) całego rynku

paliw transportowych w 2016 roku.

Wprowadzone na rynek dzięki biopaliwom 17,2 Twh odnawialnej energii transportowej

stanowi niemal ¼ sprzedaży paliw ciekłych w Szwecji. Komentując ten wynik Gustav

Melin, dyrektor zarządzający SVEBIO, powiedział: Dane te sugerują, że Szwecja

jest najlepsza w Europie jeśli chodzi o przejście z paliw kopalnych na biopaliwa

i inne źródła odnawialne. Globalnie wyprzedza nas chyba tylko Brazylia.

W ostatnich latach następuje w Szwecji szybki rozwój wykorzystania biopaliw,

wśród których dużą popularnością cieszy się m.in. biodiesel produkowany z oleju

rzepakowego (RME). Wzrósł też odsetek wykorzystania biometanu w mieszance paliwa

pojazdów zasilanych NGV osiągając rekordowy poziom aż 83% w 2016 roku.

Prognozowany jest również dalszy wzrost wykorzystania biopaliw w Szwecji. Pomimo

bardzo wysokiego odsetka biopaliw Szwecja nie wykorzystała wciąż wszystkich

swoich możliwości w tym zakresie. Jedną z opcji jest zwiększenie mieszanki

etanolu w benzynie z 5 do 10%, czyli wprowadzenie standardu E10. Tak więc

istnieją dogodne warunki do dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych

pochodzących z sektora transportu.

Źrodło: advancedbiofuelsconference.org

https://advancedbiofuelsconference.org/wp-content/uploads/2017/02/Supplies-of-biofuels-to-the-Swedish-transportation-market-2016.jpg

