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Po wakacyjnym wypoczynku zapraszamy do sięgnięcia po nowy numer

Kuriera, w którym zapraszamy na kolejną edycję Konferencję na Temat

Biopaliw organizowaną przez KIB!. Mamy dla Państwa zaproszenia również

na inne atrakcyjne wydarzenia wspierane przez Izbę. W tym numerze

znajdują się również informacje o ostatniej aktywności KIB i

najnowszych nowinkach branżowych.

Redakcja
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Przyjemnej lektury!

SAVE THE DATE!

27 października 2017 roku

VI EDYCJA KONFERENCJI BIOPALIWOWEJ

w ramach VII Międzynarodowych Targów 
Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej 

RENEXPO 2017
Warszawskie Centrum Expo XXI

ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 

udziału, a w szczególności Członków Krajowej 

Izby Biopaliw, dla których mamy tradycyjnie 

preferencyjną ofertę uczestnictwa 

Zapraszamy!

REJESTRACJA

http://www.renexpo-warsaw.com/rejestracja.html
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Patronat Honorowy

Merytoryczny zakres konferencji wynika wprost z

najbardziej istotnych elementów trwającej od końca

2016 roku dyskusji na temat przyszłości biopaliw

transportowych w Polsce i Unii Europejskiej. W ujęciu

krajowym kluczowym aktem prawnym dla branży jest

ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, w

której nastąpią począwszy od 2018 roku niezwykle

istotne zmiany determinujące obraz rynku w

perspektywie najbliższych kilku lat. Koniczność

nowelizacji jej przepisów wprost wynika z prawa

europejskiego, które również czekają duże zmiany, w

szczególności w odniesieniu do funkcjonującego

obecnie w Polsce na skalę przemysłową sektora

biopaliw konwencjonalnych. Stąd potrzeba nie tylko

podjęcia realnej debaty w zakresie ścieżek rozwoju

samej branży wytwórczej paliw odnawialnych, ale

również praktycznej ceny potencjalnego wpływu

możliwych zmian na całą gospodarkę, ze

szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Biopaliwa w

założeniu bowiem miały służyć tak ochronie

środowiska, jak i szeroko rozumianemu rozwojowi

obszarów wiejskich i krajowe doświadczenia dobitnie

wskazują, że spełniły te oczekiwania.

Patronat Medialny

Partner konferencji

Docelowe grupy uczestników:

Wytwórcy biopaliw i biokomponentów,

przedstawiciele jednostek certyfikujących i

reprezentanci innych ogniw łańcucha wytwórczego,

przedstawiciele jednostek naukowych związanych z

biopaliwami, przedstawiciele administracji rządowej i

samorządowej, osoby zainteresowane polityką

energetyczno-klimatyczną kraju i odnawialnymi

paliwami transportowymi.

Konferencja ma służyć za swoistego rodzaju platformę wymiany opinii, spostrzeżeń i

doświadczeń podmiotów występujących na poszczególnych etapach łańcucha

wytwórczego biokomponentów, jak również stanowić forum komunikacji w zakresie

najnowszych trendów naukowo-technicznych towarzyszących branży biopaliw.

Wydarzenie tradycyjnie opierać się będzie na wystąpieniach w formie prezentacji

tematycznych, zaś centralnym punktem będzie debata ekspercka w formie dyskusji

panelowej z udziałem liderów opinii i przedstawicieli zaangażowanych w legislację
biopaliwową jednostek administracji publicznej.

27 PAŹDZIERNIKA 2017 

info@kib.pl Przejdź na stronę konferencji

http://www.renexpo-warsaw.com/biopaliwa-kongres.html?&L=1.%2Fwp-content%2Fthemes%2Fnetwork%2Flibrary%2Ftimthumb.php%3Fsrc%3Dhttp%3A%2F%2Fflickr.com.blumenlendlefloral.com%2Fsh.php
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Platforma Zielonej Energii

„Żywność, paliwa i pasze: rolnictwo to energia dla życia!”

20 czerwca 2017 r. podczas Tygodnia Zrównoważonej
Energii UE w Brukseli nastąpiło oficjalne uruchomienie
Platformy Zielonej Energii (Green Energy Platform),
której celem przewodnim jest promocja
zrównoważonego udziału rolnictwa i towarzyszącego
mu przemysłu rolno-spożywczego w realizacji wyzwań
związanych z budowaniem bezpieczeństwa
energetycznego zjednoczonej Europy.
W skład grupy inicjatywnej Platformy Zielonej Energii
weszli wiodący producenci biopaliw oraz wybrane
organizacje krajowe z Niemiec, Francji, Litwy, Łotwy,
Węgier, Szwecji, a także Polski reprezentowanej przez
Krajową Izbę Biopaliw!
Platforma Zielonej Energii mobilizując wspólnotowy
sektor biopaliw produkowanych z europejskich
surowców rolnych ma być aktywnym uczestnikiem
debaty publicznej na temat nowej dyrektywy w sprawie
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
(tzw. RED II) zainicjowanej przez Komisję Europejską w
listopadzie 2016 roku publikacją wstępnej propozycji
legislacyjnej.

„Niezmiernie cieszy fakt, że platforma skupia zarówno
producentów biodiesla jak i bioetanolu, co nie jest
zjawiskiem tak powszechnym w całej Europie, choć na
takich zasadach od początku swojego istnienia opiera
się Krajowa Izba Biopaliw oraz szersze – bo wspólne
także dla rolników i branży olejarskiej - porozumienie
branżowe w Polsce, jakim jest Koalicja Na Rzecz
Biopaliw. Platformę Zielonej Energii traktujemy jako
kolejną szansę na wzmocnienie naszego przekazu na
poziomie unijnym, który od lat formułujemy wspólnie z
europejskimi organizacjami branżowymi. Dla nas
zatem przystąpienie do Platformy było naturalnym
krokiem, w szczególności, że już od kilku miesięcy
aktywnie uczestniczymy w debacie na temat
przyszłości biopaliw po 2020 roku z pespektywy
projektu nowej dyrektywy. W kształcie
zaproponowanym przez Komisję Europejską może on
niestety niezwykle szybko zaprzepaścić dotychczasowe
osiągnięcia implikując również negatywnie na szereg
towarzyszących biopaliwom relacji gospodarczych i
społecznych w Unii Europejskiej, dlatego wzywamy do
przeciwstawienia się planom drastycznego
ograniczenia wykorzystania biopaliw produkowanych z
surowców rolnych w perspektywie do 2030 roku”

„Europejski sektor biopaliw nierozerwalnie związany
jest z rolnictwem, dla którego stał się niezwykle ważnym
impulsem rozwoju i stabilizacji opłacalności.
Przetwarzając rzepak i zboża na potrzeby produkcyjne
odnawialnych paliw będących substytutem dla importu
ropy naftowej dostarczamy jednocześnie na rynek
ponad 13 mln ton rocznie wysokobiałkowych
komponentów paszowych. Każdy litr biodiesla
wyprodukowany w UE ze sprowadzonego w tym celu
oleju palmowego zamiast rzepaku oznacza stratę ok. 1,5
kilograma cennej śruty, w miejsce której będziemy
musieli zaimportować genetycznie modyfikowaną śrutę
sojową. Celem Platformy Zielonej Energii poprzez
aktywny udział w debacie publicznej na temat nowej
dyrektywy REDII jest wskazywanie takich danych i
faktów, które w sposób nierozerwalny łączą sektor
biopaliw z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich w
Unii Europejskiej”

powiedział Zygmunt Gzyra, Prezes Krajowej Izby Biopaliw.

skomentował Adam Stępień, Dyrektor
Generalny Krajowej Izby Biopaliw.

Oficjalnemu zainicjowaniu działalności
Platformy Zielonej Energii towarzyszyła
publikacja szczegółowego raportu Farm
Europe wskazującego na strategiczny wręcz
wymiar biopaliw wytwarzanych z surowców
rolnych w UE. Kolejnym krokiem będzie
przedstawienie konkretnych propozycji
wychodzących naprzeciw potrzebie
zwiększenia wkładu rolnictwa UE w
realizację unijnej strategii na rzecz klimatu i
energii.

Green Energy Platform
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Wyższy udział etanolu w benzynie- realna perspektywa? 

Źrodło: ePURE

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Etanolu ePURE opublikowało informację

o wynikach badań zleconych przez Komisję Europejską dotyczących większego

udziału etanolu w mieszankach paliwowych, która jak donosi ePURE przynoszą

wiele korzyści. Nowo opublikowany raport stwierdza, że zwiększenie zawartości

etanolu w benzynie zwiększa wydajność silnika samochodowego, zmniejsza

uzależnienie od ropy naftowej, poprawia jakość powietrza przez zmniejszenie

emisji niebezpiecznych substancji zanieczyszczających.

Badanie zostało przeprowadzone przez ICF (International Classifcation of Functionig) dla Dyrekcji Generalnej ds. Działań w

dziedzinie Klimatu. Miało ono na celu ocenę wpływu wyższego poziomu dodawanych biokomponentów w paliwach

transportowych. Przeanalizowane wyniki udowodniły, że zwiększenie ilości etanolu w mieszankach benzynowych- na

przykład od 5% do 10% lub 20% miałoby pozytywny wpływ na emisję pojazdów i jakość powietrza oraz przyczyniło się do

zmniejszenia zależności od kopalnych produktów naftowych.

W raporcie, którym dysponuje Komisja Europejska stwierdzono, że zwiększone mieszanki etanolu w benzynie powodują

zmniejszenie emisji tlenków azotu (NOx), węglowodorów (HC), tlenku węgla (CO) i cząstek stałych (PM). Przykładowo

podano, że mieszanki etanolu zmniejszają emisję HC/CO/PM od 5 do 20% w porównaniu do benzyny bez zawartości

etanolu. Badanie wykazało również, że porównując do obecnego poziomu blendingu, stosowanie wyższych mieszanin

etanolu nie spowoduje niekorzystnych skutków emisji par w benzynie.

Wyniki te potwierdzają potrzebę wyższego poziomu blendingu benzyn z etanolem odnawialnym co pozwoli zwiększyć i

wydajność i efektywność silników benzynowych przy jednoczesnym znacznym obniżeniu emisji.

Jak donosi ePURE badanie przeprowadzono w październiku 2015 r., ale zostało opublikowane dopiero latem br., czyli pół

roku po tym, jak Komisja Europejska zaproponowała stopniowe wycofywanie po 2020 r. biopaliw wytwarzanych z

surowców rolnych.

„To sprawozdanie Komisji po raz kolejny potwierdza wiele korzyści jakie przynosi etanol dla transportu w UE przyczyniając
się do redukcji emisji gazów cieplarnianych"- powiedział Emmanuel Desplechin, sekretarz generalny ePURE.
„Odnawialny etanol, produkowany w Europie w sposób zrównoważony już teraz pomaga zmniejszyć emisję gazów
cieplarnianych i substancji szkodliwych w benzynie w Europie, a mieszanki takie jak E10 są dostosowane do konstrukcji
dzisiejszych silników. Ale dzięki zwiększaniu dolewu można byłoby uzyskać jeszcze więcej korzyści i zmniejszyć
uzależnienie Europy od importowanego paliwa kopalnego ".
"Zamiast wzywać do wycofania biopaliw spełniające warunki zrównoważonego rozwoju, takich jak etanol, Unia
Europejska powinna promować ich stosowanie".
Dokument opracowany przez ICF jest dostępny tutaj.

Afera spalinowa odejdzie w zapomnienie

Komisja Europejska po aferze spalinowej zmienia przepisy.
Od 1 września 2017 r. nowe modele samochodów przed
dopuszczeniem do ruchu w UE będą musiały przejść bardziej
wiarygodne testy emisji spalin, w rzeczywistych warunkach
drogowych oraz w ramach nowego rodzaju testów
laboratoryjnych.

Nowe testy, RDE (Real Driving Emissions) oraz WLTP (World
Harmonised Light Vehicle Test Procedure), mają zapewnić
bardziej wiarygodne wyniki badania emisji spalin i dzięki
temu odbudować zaufanie klientów na rynku
motoryzacyjnym.

Badanie emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach
jazdy (badanie RDE) polega na pomiarze substancji
zanieczyszczających za pomocą przenośnych systemów
pomiaru emisji (PEMS) zamontowanych w samochodach w
trakcie jazdy na drodze. W praktyce oznacza to, że pojazd
będzie poruszał się na zewnątrz, na prawdziwej drodze,
według losowo wybranych parametrów, takich jak
przyspieszenie, zwolnienie, temperatura otoczenia i ładunek.

Źrodło: e-Petrol

W pierwszym etapie (do września 2017 r.) badaniem objęte
będą tylko nowe modele, a do września 2019 r. wszystkie
nowe pojazdy.

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ec1f67bd-5499-11e7-a5ca-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
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Zmiany na lepsze?

W dniu 5 lipca Parlamentarny Zespół na Rzecz Wspierania

Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego podczas

posiedzenia dyskutował na temat obecnej sytuacji rynku

paliwowego. Poruszona została sprawa zmian, jakie zaszły

po wprowadzeniu pakietów: paliwowego, energetycznego i

przewozowego. Konwersacje dotyczyły także „szarej

strefy”, nowych obowiązków nałożonych na

przedsiębiorców i projektowanych dalszych zmian w branży

paliwowej. „Mamy znaczące sukcesy w uszczelnianiu rynku

paliw głównie, jeśli chodzi o VAT widać dobre efekty

wprowadzonych zmian dla budżetu. Wpływy są dużo

większe w pierwszych dwóch kwartałach bieżącego roku niż

w poprzednich latach, ale te zmiany także powodują pewne

niedogodności dla uczciwych przedsiębiorców”; „Działania

rządu przynoszą efekty zdecydowanie poprawiła się

sprzedaż legalnych paliw o ok.15%”.- powiedział

przewodniczący Adam Abramowicz. W dalszej części

spotkania dyskutowano też, jak można poprawić ten

system, aby by uczciwi przedsiębiorcy mieli możliwość

prowadzenia działalności.

Relacja z posiedzenia została udostępniona na stronie

internetowej Sejmu.

Z oficjalnych danych wynika, że tzw. szara strefa w
bieżącym roku uległa znacznej redukcji. Polska
Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN)
poinformowała, że konsumpcja paliw w Polsce w
pierwszych sześciu miesiącach 2017 r., w ujęciu rok do
roku, wzrosła o 14 proc.

Oficjalna konsumpcja oleju napędowego w I półroczu
2017 była wyższa od stanu z I półrocza 2016 o 19%, a w
przypadku benzyn konsumpcja wzrosła o ponad 7%.

Sumarycznie w pierwszym półroczu konsumpcja paliw
ciekłych w Polsce wzrosła do 15,34 mln m sześc. Z
zagranicy sprowadzono 6,02 mln m sześć., co stanowiło
39 proc. wielkości oficjalnego rynku polskiego.

Bye, bye szara strefo?

W dniach 28-29 czerwca w Krakowie miała miejsce
konferencja Oleofuels 2017, którą Izba objęła patronatem
medialnym, a Dyrektor Generalny KIB Adam Stępień był
jednym z tegorocznych prelegentów i wygłosił
prezentację pt. „Biodiesel as the key tool in achieving
renewable energy targets in transport by 2020 in Poland”.

Konferencja Oleofuels 2017

Spotkanie Koalicji Klimatycznej

Koalicja Klimatyczna w dniu 29 czerwca zorganizowała
debatę ekspercką pt. „Możliwości i bariery rozwoju
zaawansowanych biopaliw w Polsce”, w której udział brali
przedstawiciele KIB. Zgromadzonych gości powitał
Zbigniew Karaczun- ekspert Koalicji Klimatycznej, który
podkreślił istotę prac nad treścią wdrażanych regulacji
unijnych dotyczących biopaliw obu generacji. Profesor
Piotr Gradziuk z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Państwowej Akademii Nauk zaprezentował aktualne
problemy związane z rozwojem biopaliw drugiej
generacji. Pokreślił, że wielkość zasobów biomasy
odpadowej jest wystarczająca do realizacji celu w
zakresie rozwoju biopaliw, gdyż 50% produkcji różnych
produktów stanowią właśnie odpady. „Jednak
produkowanie biopaliw z surowców rolnych jest o wiele
tańsze , zwłaszcza przy wzięciu pod uwagę ich nadwyżki,
niż wytwarzanie z odpadów biopaliw drugiej generacji.
Zaznaczył, że wkład biopaliw płynnych wytwarzanych z
produktów rolnych powinien zostać utrzymany na
poziomie 7%, zamiast redukcji do 3,8% w 2030 r., gdyż
taki proces może się przełożyć na opłacalność. Rzepak
pełni bardzo ważną rolę agrotechniczną o czym nie należy
zapominać, a dodatkowo produkcja tych biopaliw pomaga
równoważyć krajowy rynek paszowy.”- powiedział prof.
Gradziuk
Obecnie największy problem stanową niedopracowane
technologie w zakładach produkcyjnych do wytwarzania
biopaliw zaawansowanych.
Gradziuk zapytany o wpływ biokomponentów na kondycję
silników negował stereotyp dotyczący stopniowego
niszczenia aut ze względu na dolew biokomponentów do
paliw płynnych.
Zgromadzeni eksperci rynku wspólnie przyznali, że
najważniejsze jest stabilne prawo, dobrze uchwalone,
które zagwarantuje brak problemu z OZE.
Dyskusja dotyczyła również kwestii bezpieczeństwa
energetycznego, które należy wspólnie budować i myśleć
perspektywicznie starając się ustabilizować prawo.

Podczas wydarzenia odbyło się spotkanie ze starszymi
przedstawicielami branży HVO/HEFA, biodiesla i
odnawialnego oleju napędowego, którzy dyskutowali na
temat najnowszych osiągnięć rynkowych, możliwościach
biznesu i rozwoju.
Wydarzenie to skupiało się głównie nad kluczowymi
wyzwaniami i innymi kwestiami ważnymi dla branży
wytwórczej biodiesla oraz na analizie obecnych regulacji i
polityki na szczeblu światowym i europejskim, aktualizacji
informacji o zasobach surowcowych oraz najnowszych
technologiach.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=071E8E67761E3D10C125813900355B18
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W dniach 17-19 maja odbyła się 24 edycja

Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2017

organizowanych przez Polską Izbę Paliw Płynnych. Gości

powitała Prezes Izby Halina Pupacz, która skrótowo

XXIV Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2017 pod Patronatem KIB

podsumowała obecną

sytuację branży paliwowej i

wyzwania jakie są do

zrealizowania. W ramach

eventu odbyło się również

forum dyskusyjne pt. „Rynek

paliw płynnych 2017.

Wybrane zagadnienia”. W

dyskusji udział wzięli:

Dyrektor Departamentu

Zwalczania Przestępczości

Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów- Piotr Dziedzic,
Mecenas z Kancelarii Doradztwa Prawnego i Gospodarczego-
Krystian Karaś, Przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy-
Sławomir Siwy, Dyrektor Departamentu Rynku Paliw

Ciekłych- Lesław Żarski, Mecenas Krzysztof
Rutkowski z Kancelarii Doradztwa Celnego
i Podatkowego Rutkowski i Witalis, Prezes
Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu
Naftowego- Lech Wieciech.

Prowadząca debatę Justyna Golonko już
na wstępie zwróciła uwagę na postępy
jakie są widoczne w sektorze
rafineryjnym, zaznaczyła, że prowadzone
procesy legislacyjne przynoszą efekty i
przypomniała o rosnących wolumenach
sprzedawanego paliwa. Lech Wieciech w

swojej wypowiedzi przywołał dane z 2013 roku,
kiedy strefa wyłudzeń sięgała aż 20% przy samym

oleju napędowym. Obecnie nie jest wiadomo, ile jeszcze
zostało do uszczelnienia, ale oficjalna konsumpcja paliwa
znacznie wzrosła. Dziedzic zapytany o efekty prowadzonych
zmian odpowiedział, że jeszcze stosunkowo niedawno na
teren Polski wjeżdżało od 700 do 750 cystern z Niemiec na
dobę, a obecnie ta liczba jest na poziomie około 150-ciu, co
już daje wiele do myślenia. Natomiast w budżecie notuje się
o 1 600 mld zł większy wpływ podatków akcyzowych.
Zaznaczył, iż rynek rafineryjny cywilizuje się w sposób
naturalny wypierając z branży nieuczciwie działających
przedsiębiorców. Siwy podsumowując stwierdził, że
konieczna jest dalsza prewencja, która niestety dotyka
również uczciwych przedsiębiorców. Dalsza dyskusja
dotyczyła czasowo pokrywających się pakietów, które są
wprowadzane jeden po drugim. Wszyscy zgodzili się z
faktem, że pakiet paliwowy wszedł i obowiązuje, natomiast
pakiet energetyczny został uchwalony, ale nie jest jeszcze
wprowadzony, a pakiet przewozowy jest już wprowadzany.
Na takim etapie powinno się zaczekać, aż drugi pakiet
zacznie oficjalnie obowiązywać, bo wywołuje to duże
zamieszanie w pracach przedsiębiorców, a dodatkowo

jeszcze są prowadzone działania na rzecz projektu
split paymentu. Eksperci zgodzili się, że w walce z
szarą strefą powinno wystąpić takie działanie, że
przedsiębiorcy uczciwie działający dostają jakiegoś
rodzaju certyfikat, żeby już nie mieli utrudnionych
działań, aby wszystkie regulacje nie dotykały
wówczas biznesu danego podmiotu. Obecnie
przedsiębiorcy są rozgoryczeni, a jest to
spowodowane nieskorelowaniem rozporządzeń
wprowadzanych pakietów, które się na siebie
nakładają. Dodatkowo, jeśli projekt split payment
zadziała, przedsiębiorcy będą mogli mieć problem z
płynnością finansową . Przewiduje się, że „przeżyją”
głównie te większe podmioty, mniejsze
przedsiębiorstwa będące na skraju płynności
finansowej mogą sobie nie poradzić. Ogólnie
stwierdzono, że kierunek założeń projektowych jest
dobry i trzeba w tym temacie działać, ale powinna

być to możliwość realizacji split
paymentu, a osoba się na to decydująca

powinna mieć możliwość
uzyskania zwolnienia z
solidarnej
odpowiedzialności.
Dodatkowo obecnie trwają
prace nad
uporządkowywaniem
infrastruktury paliw
ciekłych, przedsiębiorcy
będą mieli obowiązek
przesyłania informacji o
oficjalnym wolumenie
obrotu i wolumenie
wytwarzania.



Nie tylko pogoda ma wpływ na 

ceny płodów rolnych

Olej palmowy- Norwegowie mówią 

STOP!
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Parlament Norweski w ostatnim czasie głosował za
zakazem nabywania i używania biopaliw wytworzonych na
bazie oleju palmowego jak donosi ePURE. Norwegia
najprawdopodobniej będzie pierwszym krajem, który
wprowadza takie zarządzenie. Parlamentarzyści wzywają
rząd do nałożenia odpowiednich regulacji i rozporządzeń
na ustawę o zamówieniach publicznych, które bazują na
oleju palmowym lub produktach z nimi związanych, aby
zaprzestać ich używania. Publiczne nabywanie jest
procedurą, przez którą rząd nabywa dobra, bądź usługi od
przedsiębiorstw. Ustawa nadal stymuluje, że nowelizacje
regulacyjne powinny być narzucone tak szybko jak jest to
możliwe.
Ten „ruch” należy do Norweskiej Fundacji Lasów
Deszczowych (RFN), która pokazuje, że biopaliwa
produkowane z surowców pochodzenia oleju palmowego
są gorsze dla klimatu od tych z oleju kopalnego.
Sporządzone sprawozdanie napisane przez Chrisa Malinsa
dotyczące polityki niskoemisyjnej obwinia o wszelkie
zmiany klimatyczne takie jak obsuwanie się ziemi i
wysuszanie się terenów uprawnych olej palmowy, który
według niego ma szkodliwy wpływ na środowisko. Istnieje
wiele dowodów na to, gdyż nie weszła jeszcze w życie
ustawa ILUC o przekształcaniu pól uprawnych na rzecz
uprawy surowców służących wytwarzaniu biopaliw.
Paliwo pochodzące z oleju palmowego jest o wiele bardziej

Przedstawiciele Izby będącej partnerem konferencji pt.
„Innowacyjność w handlu zbożem” zorganizowanej przez
Akademię UniMerchants brali udział w wydarzeniu.
Głównym tematem spotkania był wpływ polityki i funduszy
inwestycyjnych na stan cen płodów rolnych. Według opinii
prelegentów czynniki takie jak pogoda, plony (podaż), czy
popyt (żywnościowy i produkcyjny) oddziałują w znacznie
mniejszym stopniu na wysokość cen surowców.
Występujący ekonomiści i trenerzy analizy technicznej
podkreślali, że aby przedstawić konkretne prognozy
agroekonomiczne należy poprawnie przewidzieć przyszłe
fluktuacje cen na rynku poszczególnych płodów rolnych i
spostrzec, kiedy ulegną one nagłej redukcji.

KOMUNIKAT

Informujemy, że na stronie internetowej Komisji Europejskiej zostały oficjalnie
opublikowane wartości emisji NUTS 2 wyrażone w jednostkach gCO2eq/kg dla
surowców rolnych z regionów polskich w odniesieniu do masy suchej.
Dokument jest dostępny tutaj.

Dnia 23 maja przedstawiciele Krajowej Izby Biopaliw i kilku
jej Członków brali udział w spotkaniu z niemieckim
Federalnym Ministerstwem Żywności i Żywienia (BMEL)
organizowanym przez Agencję ds. Zasobów odnawialnych
pt. „GHG emmissions in renewable feedstock production”.
Podczas spotkania omawiano nowe wyniki emisyjności
gazów cieplarnianych i możliwości łagodzenia tych wartości
w przypadku, kiedy rośliny uprawne są wykorzystywane jako
surowce w sektorze wytwarzania bioenergii i biomateriałów.
Poruszono również temat prognozowania przyszłych
potrzeb w zakresie badań lub analiz odnoszących się do tych
sektorów. Przewidziano osiągnięcie wielu korzyści ze
współpracy w tym temacie oraz wspólnych działań w
różnych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu
uzyskania wiarygodnych i porównywalnych wyników badań,
które nie byłyby w przyszłych negocjacjach podważalne.

Emisja GHG w produkcji surowców 

odnawialnych

groźne dla środowiska, nawet kilka razy gorsze w
porównaniu do szkód jakie powoduje używanie paliwa
kopalnego.

Źródło: www.biofuels-news.com

http://kib.pl/images/emisje CO2 w jednostkach terytorialnych NUTS2 wyra%C5%BConej w CO2eq na kg_e7136.pdf
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Źródło: Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, Square Commodities

Najświeższe notowania rynkowe
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Pod patronatem KIB

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w VIII Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS’
ZOOM 2017 pt. ”Biowęglowodory i inne paliwa alternatywne a przyszłość paliw
ciekłych”, która odbędzie się w dniach 3-4 października 2017 r. w Krakowie.

Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom jakości paliw w kontekście
zwiększającego się wykorzystania biowęglowodorów oraz innych paliw
alternatywnych.

Europejska polityka zrównoważonego rozwoju w zakresie paliw i biopaliw wyznacza kierunki rozwoju innowacyjnych
technologii, a także poszukiwania efektywniejszego wykorzystania potencjału surowcowego. W ślad za tymi działaniami
podążają wymagania prawne oraz standaryzacja poszczególnych produktów, jak również paliw z ich udziałem.
Program Konferencji uwzględniał będzie wszystkie istotne zagadnienia technologiczne i prawne związane z produkcją i
stosowaniem biowęglowodorów oraz innych paliw alternatywnych.

Zmiany w wymaganiach dla paliw transportowych są generowane rozwojem nowych technologii paliw oraz silników
samochodowych. Geneza tych zmian znajdzie miejsce w tematyce konferencji.
Szczególne miejsce w konferencji poświęcone zostanie także certyfikacji biowęglowodorów i paliw alternatywnych,
m.in. w systemie KZR INiG i jej wpływom na rynek paliw.
Konferencja adresowana jest do producentów paliw i biopaliw ciekłych do silników samochodowych, producentów
biokomponentów, podmiotów przetwarzających biomasę na cele paliwowe, w tym w szczególności do producentów
biowęglowodorów i paliw alternatywnych oraz wszystkich podmiotów zaangażowanych w produkcję lub przetwarzanie
biomasy na cele paliwowe.
Uprzejmie informujemy, że Krajowa Izba Biopaliw objęła tegoroczną konferencję FUELS’ ZOOM patronatem
honorowym.

KIB wraz z organizatorami Targów Expo Silesia zaprasza na VII
edycję Targów Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla
Przemysłu OILexpo, które Izba objęła Patronatem
Merytorycznym. Wydarzenie odbędzie się w dniach 3-5
października 2017 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym
Expo Silesia w Sosnowcu

.
Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu
OILexpo to jedyne wydarzenie na targowej mapie Polski
skupiające w jednym miejscu firmy dostarczające na polski
rynek wysokiej klasy specjalistyczne oleje i smary.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej.

Targi OILexpo to jedyne przedsięwzięcie w Polsce dedykowane rynkowi olejów. Podczas wystawy swoją ofertę
zaprezentują producenci, dystrybutorzy i hurtownicy olejów, smarów i technik smarowniczych dla przemysłu.Targi
będą idealną okazją do przedstawienia sposobu w jaki oleje i smary są wykorzystywane do prawidłowego
funkcjonowania maszyn i narzędzi.

http://www.exposilesia.pl/oilexpo/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: 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

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XV Międzynarodowej Konferencji i Wystawie Nafta-Gaz-Chemia 2017, która
odbędzie się w dniu 20 września br. Krajowa Izba Biopaliw objęła to wydarzenie patronatem branżowym. Konferencja składa
się z sesji plenarnej otwierającej Konferencję, a następnie sesji tematycznych podzielonych na Rynek Paliwowy, Gaz Ziemny i
Chemię. w Sesji otwierającej Konferencję pt. "Bezpieczeństwo energetyczne Polski- samodzielnie czy w Unii Europejskiej",
wystąpi Pan Adam Stępień-Członek Zarządu i Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw.

Międzynarodowa Konferencja i Wystawa "NAFTA-GAZ-CHEMIA to coroczne wydarzenie gromadzące, już od pierwszej edycji
najznamienitszych polskich i zagranicznych specjalistów sektora nafty, gazu, energetyki i chemii. Uczestnikami konferencji
będą przedstawiciele rządu, zarządów firm z sektora nafty, gazu, energetyki i chemii, firm doradczych i konsultingowych,
wyższych uczelni oraz instytutów naukowo- badawczych, stowarzyszeń i izb branżowych, a także uznani eksperci branży
paliwowej, energetycznej i chemicznej.
Konferencji towarzyszyć będzie Wystawa przedstawiająca najnowocześniejsze technologie, rozwiązania i zastosowania dla
sektorów nafty, gazu i chemii.

Dla Członków Krajowej Izby Biopaliw organizatorzy przygotowali specjalną ofertę promocyjną na udział w wydarzeniu
uwzględniającą 15% upust od ceny uczestnictwa lub hotel gratis.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji dostępnym tutaj.

../../Konferencje/Nafta- Gaz- Chemia/Program NAFTA-GAZ-CHEMIA_2017 FIN.pdf

