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Serdecznie zapraszamy do sięgnięcia po najnowsze wydanie Kuriera

Biopaliwowego, w którym między innymi znajdą Państwo informacje

prasowe na temat udziału KIB w ostatnich konferencjach, artykuł o

przebiegu spotkania rolników z Jarosławem Sachajko w Pszczynie, kilka

zaproszeń na wydarzenia dotyczące biopaliw oraz mogą Państwo

prześledzić najświeższe notowania surowców wykorzystywanych w branży.

Redakcja
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Przyjemnej lektury!

Walne Zebranie Członków KIB

Dnia 5 kwietnia 2017 roku w gmachu 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o 
godz. 10:30 odbędzie się Walne zebranie 

członków KIB. Serdecznie zapraszamy 
również do wzięcia udziału w seminarium 

branżowym związanym z realizacją 
projektu CROPTECH

Dokąd zmierza OZE w Polsce?

W dniu 21 lutego w Warszawie odbyła się

konferencja pt. „Dokąd zmierza OZE w

Polsce?” organizowana przez Dziennik

Gazetę Prawną, której partnerem była

m.in. Krajowa Izba Biopaliw.

Celem konferencji było wywołanie

szerokiej dyskusji nad przyszłością

sektora OZE w Polsce i zgromadziła

przedstawicieli samorządów,

przedsiębiorców i inne osoby

zainteresowane energetyką

odnawialną. Prezentację otwierającą

przedstawił Andrzej Piotrowski,

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie

Energii, który opowiadał o

założeniach, jakie przyświecają

kierownictwu resortu w planowaniu

polskiego miksu energetycznego i

roli przewidzianej dla odnawialnych

źródeł energii.
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Kolejnym punktem konferencji był panel

dotyczący biopaliw transportowych, który

rozpoczęła prezentacja Adama Stępnia,

Dyrektora Generalnego KIB, pokazująca,

jak ważną rolę odgrywają biopaliwa dla

krajowej gospodarki i rolnictwa. Prof.

Stanisław Karpiński ze Szkoły Głównej

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w

kontekście potrzeby rozwoju gałęzi

biopaliw zaawansowanych przedstawił

biotechnologiczny potencjał roślin,

którego wykorzystanie jest przedmiotem

projektu Croptech realizowanego ze

środków Narodowego Centrum Badań i

Rozwoju.

zwłaszcza w kontekście nowelizacji ustawy

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,

a także propozycji Komisji Europejskiej

zawartych w pakiecie zimowym. Podniesiono

również aspekt głównych założeń

przyświecających oparciu realizacji celów

klimatycznych i środowiskowych i wyzwań,

jakie po pewnym czasie ich funkcjonowania

na rynku zaczęły się krystalizować.

Podsumowaniem panelu była debata

ekspercka zatytułowana „Jaka przyszłość

czeka rynek biopaliw transportowych?”, w

której wystąpili dwaj wspomniani

prelegenci oraz Andrzej Kaźmierski,

Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej

Ministerstwa Energii. Debata obejmowała

kwestie związane z rolą biopaliw dla

przemysłu rolno-spożywczego oraz jej

postrzeganiem przez resort energii,

Dalsza część konferencji poświęcona była

pozostałym gałęziom OZE, w tym energetyce

wiatrowej. Omówiono klimat dla

funkcjonowania tej branży z perspektywy

zapisów legislacyjnych, z uwzględnieniem

nowych zagadnień prawnych i podatkowych, a

podczas debaty eksperckiej, zatytułowanej

„OZE – walka z wiatrakami, czy raczej

nadchodzi wiatr zmian” uczestnicy mogli

usłyszeć ciekawe doświadczenia z gmin,

które otworzyły się na to źródło energii

odnawialnej.
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W dniach 1-2 lutego 2017 roku w stolicy

Finlandii odbyła się IX. edycja

konferencji Lignofuels 2017, poświęcona

biopaliwom zaawansowanym – stanowi

rozwoju branży, potencjalnym kierunkom

ekspansji tej gałęzi, szczegółowym

warunkom procesowania surowca i wielu

innym związanym z tym aspektom. Udział w

tym wydarzeniu wzięło około 200

uczestników z całego świata, głównie

Europy, ale również Azji, Ameryk

Północnej i Południowej oraz Australii. Z

ramienia Krajowej Izby Biopaliw udział w

konferencji wzięła Izabela Krysiuk,

Kierownik Biura.

Dzień przed oficjalnym otwarciem

konferencji część uczestników miała

okazję odwiedzić wytwórnię m.in.

biodiesla firmy UPM Biofuels w fińskim

Lappeenranta. Według relacji była to

niezwykła okazja do zapoznania się od

podszewki ze sprawnie działającą pierwszą

na skalę komercyjną przetwórnię oleju

talowego, będącego produktem ubocznym w

procesie przerobu drewna na papier,

służącą produkcji biodiesla. Działająca

od początku 2015 roku fabryka deklaruje

wydajność 100 tys. ton biodiesla rocznie.

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem

przedstawiciela fińskiego Ministerstwa

Gospodarki i Zatrudnienia, Riku

Huttunena, który przedstawił ambitnie

realizowane w kraju gospodarzy plany

Konferencja Lignofuels

Helsinki, Finlandia dotyczące uniezależnienia od paliw

kopalnych, przeciwdziałaniu

zanieczyszczeniu klimatu i wykorzystania

niewątpliwego bogactwa Finlandii, jakim

są lasy. Fińskie podejście do

konieczności rozwoju branży biopaliw

transportowych potwierdził Harri Laurrika

z zajmującego się bioenergią

stowarzyszenia Bioenergie ry, a jeden z

kanałów wykorzystania biopaliw

przedstawił Nils-Olaf Nylund z centrum

badań technicznych VTT,

które we współpracy z helsińskim

operatorem transportu miejskiego wdraża

wykorzystanie odnawialnych biopaliw w tej

części transportu. Zauważanie ważnej roli

biopaliw jest charakterystyczne dla całej

Skandynawii, co potwierdził Tomas Ekbom

ze stowarzyszenia zajmującego się

bioenergią w sąsiedniej Szwecji.
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Konferencja o takiej skali to również

miejsce do dyskusji o polityce Unii

Europejskiej względem biopaliw w ogóle, w

tym biopaliw zaawansowanych. Ważnym

głosem była tutaj prezentacja Kyriakosa

Maniatisa z Dyrekcji Generalnej ds.

Energii Komisji Europejskiej, w której

przedstawione zostały główne założenia

opublikowanego niedawno pakietu zimowego

„Czysta energia dla wszystkich”,

zakładającego zmianę kluczowej dla branży

biopaliw dyrektywy w sprawie promowania

stosowania energii ze źródeł

odnawialnych.

Wydarzenie to było również okazją do

zapoznania się z osiągnięciami i planami

różnych firm związanymi z tworzeniem

nowych wytwórni biopaliw zaawansowanych

oraz ścieżkami przerobu biomasy na ten

cel. Swoje prezentacje mieli

przedstawiciele m.in. Pöyry, Beta

Renewables, Niras, Anellotech i St1

Biofuels.

O rzepaku w Pszczynie

27 lutego br. w sali sesyjnej Starostwa

Powiatowego w Pszczynie odbyło się

spotkanie rolników z Jarosławem Sachajko,

przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa

i Rozwoju Wsi, zorganizowane przez Krajowe

Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin

Białkowych.

Rozmawiano m.in. o roślinach białkowych i

oleistych, sterowaniu rozwojem soi czy

biopaliwach.

- Rzepak to 60% śruty rzepakowej i 40%

oleju, czyli jeśli produkujemy około 3 mln

ton rzepaku, to jest prawie 1,8 mln ton

śruty rzepakowej i to jest to źródło,

które bilans białka w Polsce realizuje w

sposób największy, najbardziej

zrównoważony i stabilny - podkreślał

Juliusz Młodecki, prezes zarządu Krajowego

Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin

Białkowych.

Poruszono również temat neonikotynoidów,

na których stosowanie moratorium

wprowadziła Komisja Europejska w trosce o

pszczoły.

O biopaliwach, jako kluczowym elemencie

determinującym sytuację na krajowym i

europejskim rynku roślin oleistych,

opowiadał Adam Stępień, Dyrektor Generalny

Krajowej Izby Biopaliw.

– Unia Europejska jest uzależniona w 94%

od importu ropy naftowej. W związku z tym

konieczne są działania uniezależnienia

się, a jednym z nich jest inwestowanie w

biopaliwa – powiedział Adam Stępień.

Jednocześnie przyznał, że biopaliwa nie są

domeną Europy. Jest to trend światowy, w

tym obecny w krajach posiadających złoża

ropy naftowej, jak USA czy Kanada. W 2016

r. Polska stała się trzecim producentem

biodiesla w Europie (po Francji i

Niemczech). Do produkcji biopaliw krajowi

producenci zużywają ponad 2 mln. ton

surowców (rzepaku i kukurydzy).

– Ostatnio w niemieckiej produkcji

zwierzęcej, zużycie śruty rzepakowej

przekroczyło zużycie poekstrakcyjnej śruty

sojowej. Możliwe było to m.in. poprzez

wykorzystanie polskiego źródła surowca

rzepakowego – powiedział Stępień. Z

drugiej strony wskazuje to, że możliwe

jest prowadzenie wydajnego i opłacalnego

chowu zwierząt w oparciu o poekstrakcyjną

śrutę rzepakową.

W spotkaniu z rolnikami uczestniczył także

wicestarosta pszczyński.



Indie walczą o poprawę jakości 

powietrza

Gwałtownie rosnące zanieczyszczenie

powietrza przez spaliny pojazdów i brak

jakichkolwiek działań władz w ciągu

ostatnich dziesięcioleci, by tę sytuację

kosztyzmienić, spowodowały katastrofalny

Eurostat podsumowuje udział OZE w 

transporcie za 2015 rok

Według raportu Eurostatu, osiągnąwszy w

2015 roku udział energii z OZE w jej

całkowitej konsumpcji na poziomie 16,7%,

Unia Europejska zbliża się do celu

ustanowionego na poziomie 20% na rok 2020.

Oto, jak prezentuje się dążenie do

spełnienia również celu szczegółowego dla

transportu, określonego na 10% na koniec

dekady:W 2015 roku Szwecja (24% energii z

OZE w transporcie), Finlandia (22%) i

Austria (11,4%) to trzy kraje, które już

osiągnęły cel dedykowany temu sektorowi.

Francja i Słowacja, z wynikiem 8,5% były

w miarę blisko. Większość krajów była

mniej więcej w połowie drogi. Z wynikami

poniżej 3% Estonia (0,4%), Grecja (1,4%),

Hiszpania (1,7%), Słowenia (2,2%) oraz

Cypr (2,5%) były najdalej od celów

poziom jakości powietrza w

całym kraju. Ostatnie

badania Indian Institute of

Technology w Bombaju

stwierdzają, że „niska

jakość powietrza

odpowiedzialna jest za

80 000 przedwczesnych zgonów

w Bombaju i New Delhi w 2015

roku, a związane z tym

szacuje się na około 10,7

miliarda dolarów”. Rząd

podjął działania,

podkreślając intencje do

ograniczenia importu ropy o

10%, zastępując ją

biopaliwami do 2020 roku.

Plany wspierane są przez

kilka inicjatyw ministerstwa

ropy i gazu, w tym

obowiązek5% blendingu

bioetanolu i biodiesla,

przyśpieszenie wdrożenia
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W Turcji od dłuższego czasu obserwuje się niewielką tendencję wzrostową sprzedaży

bioetanolu. W IV kwartale 2016 roku wykorzystano na cele paliwowe 22,6 mln litrów

tego biokomponentu. Jak donosi ePURE oznacza to wzrost sprzedaży bioetanolu w

stosunku do tego samego okresu z roku poprzedniego o 1,4 mln litrów (IV kwartał 2015

roku – 21,2 mln l). Łącznie w całym 2016 roku konsumpcja etanolu paliwowego W Turcji

wyniosła 91.8 mln l. Zanotowano zatem niewielki progres w odniesieniu do 2015 roku,

kiedy to zużycie bioetaolu wyniosło w tym kraju 85,2 mln litrów. W 2013 roku

Turcja wprowadziła obowiązkową mieszankę E-2, która ostatecznie wzrosła do E-3 już w

pierwszym miesiącu 2014 roku. Etanol musi być produkowany z surowców krajowych, jak

stanowi prawo tureckie, i jego produkcji odbywa się w 3 certyfikowanych fabrykach.

Sprzedaż benzyny w 2016 roku wyniosła 2,234 mln ton, (w 2015 roku 2,091 mln ton). Z

kolei całkowita produkcja skażonego etanolu w zeszłym roku wyniosła 93,4 mln litrów.

Biopaliwa na świecie: rynek bioetanolu w Turcji 

wyznaczonych na 2020 rok.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w

unijnym transporcie w 2015 roku wyniósł

6,7%, rosnąc z poziomu 1,4% w 2004 roku.

Źródło: Eurostat

paliw spełniających normę Euro 6 oraz plany

stworzenia w 11 regionach 12 wytwórni

biopaliw zaawansowanych, które

zagospodarowałyby odpady rolnicze – obecnie

w dużej mierze po prostu spalane.

Źródło: The Financial Express

http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-press-releases/-/8-14032017-BP


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

Najświeższe notowania rynkowe
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Olej rzepakowy

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

2016 710 680 719 710 687 704 740 755 763 810 845 895

2017 880 822
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Pod patronatem KIB

Wydarzenie to skupiać się będzie nad

kluczowymi wyzwaniami i innymi kwestiami

ważnymi dla branży wytwórczej biodiesla i

służyć będzie głębokiej analizie obecnych

regulacji i polityki na szczeblu światowym

i europejskim, aktualizacji informacji o

zasobach surowcowych oraz najnowszych

technologiach. Swój udział w roli

prelegentów potwierdzili m.in. Ruta

Baltause z Dyrekcji Generalnej Komisji

Europejskiej ds. Energii, Norbert Schmitz

z systemu certyfikacji ISCC, a także Adam

Stępień, Dyrektor Generalny KIB.

27 czerwca będzie możliwość odbycia wizyty

w wytwórni biodiesla firmy Lotos Biopaliwa

w Czechowicach-Dziedzicach – udział jest

bezpłatny, ale należy brać pod uwagę

ograniczoną liczbę miejsc.

Członkowie Krajowej Izby Biopaliw są

uprawnieni do obniżki opłaty

rejestracyjnej w wysokości 15% w przypadku

rejestracji uczestnictwa do 28 kwietnia.

Wszelkie informacje oraz możliwość

rejestracji dostępna jest na stronie

internetowej Oleofuels 2017, natomiast

osobą kontaktową ze strony organizatorów

jest Cheryl Williams +44 (0)203 141

0623, e-mail cwilliams@acieu.net

(komunikacja w języku angielskim).

Olefouels 2017
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Z rejestru wytwórców biopaliw

i biokomponentów

Zgodnie z rejestrem wytwórców biokomponentów i biopaliw

prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego, na dzień 24 lutego 2017

roku w Polsce zarejestrowanych było:

✓ 14 wytwórców bioetanolu o łącznej zainstalowanej mocy

produkcyjnej w wysokości 858,48 mln l;

✓ 11 wytwórców estrów metylowych kwasów tłuszczowych o łącznej

zainstalowanej mocy produkcyjnej deklarowanej na 1270,11 mln l;

✓ 1 wytwórca węglowodorów syntetycznych – wydajność 7,5 mln l

rocznie.

Opracowano na podstawie danych Agencji Rynku Rolnego.

http://www.wplgroup.com/aci/event/oleofuels/
mailto:cwilliams@acieu.net?subject=Oleofuels Registration KIB Member
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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

Pol-Eco-System 2017


