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Wspaniałych i pełnych radości 
Świąt Bożego Narodzenia, 
a w Nowym Roku pasma 
sukcesu i spełnienia wszystkich 
marzeń i planów

Serdecznie zachęcamy do sięgnięcia po ostatni w tym roku, świąteczny

numer Kuriera, w którym znajdą Państwo informacje o zmianach jakie

wprowadza nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

podpisana przez Prezydenta RP, relacje z wydarzeń wzbogaconych

aktywne uczestnictwo przedstawicieli Izby, jak również najnowsze

nowinki branżowe.

Redakcja

Przyjemnej lektury!
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Najważniejsze z wprowadzanych zmian obejmują:

• zmiany w zakresie obowiązkowego blendingu:

- blending liczony w ujęciu kwartalnym, wg wartości opałowej biokomponentów

- ustalenie poziomów blendingu na najbliższe lata:

➢ benzyny silnikowe: 3,20% (w każdym kwartale)

➢ olej napędowy: 3,22% (I kwartał), 5,03% (II kwartał i III kwartał), 3,68% (IV kwartał)

➢ benzyny silnikowe: 3,20% (w każdym kwartale)

➢ olej napędowy: 3,22% (I kwartał), 5,53% (II kwartał i III kwartał), 3,68% (IV kwartał)

• wprowadzenie opłaty zastępczej – fakultatywnej daniny uiszczanej w zamian za

zmniejszenie zakresu obowiązku realizacji NCW:

- dotyczy jedynie niepełnej realizacji NCW – nie zwalnia z obowiązkowego blendingu ani nie

zmniejsza jego zakresu

- w 2018 i 2019 r.: ustalenie w ustawie sztywnego poziomu realizacji NCW (85%), powyżej

którego NCW może być „uzupełnione” uiszczeniem opłaty zastępczej – opłata zastępcza

będzie mogła zatem zwolnić z realizacji max. 15% z całości wymaganego NCW

• zmiany w zakresie obrotu biokomponentami zawartymi w paliwach i biopaliwach

ciekłych: zakaz wystawiania poświadczeń (PoS) dla wolumenu paliw / biopaliw, który

jest wykorzystywany przez przedsiębiorcę do realizacji jego własnego NCW

Poziom NCW na najbliższe lata pozostał bez zmian i wynosi 7,50% w 2018 roku i 8,00% w

2019 roku.
Źródło: cabajkotala.com

Nowelizacja przyjęta bez poprawek

2018

2019

Miło jest nam poinformować,

że w dniu 8 Prezydent RP

Andrzej Duda podpisał

ustawę z dnia 24 listopada

2017 r. o zmianie ustawy o

biokomponentach i

biopaliwach ciekłych oraz

niektórych innych ustaw

(tzw. dużą nowelizację NCW),

w istotny sposób wpływającą

na realizację Narodowego

Celu Wskaźnikowego (NCW)

począwszy od 2018 r.

Informacja skrótowa 

Prezydenta RP dot. 

ustawy

Źródło: prezydent.pl

biokomponenty_i_biopaliwa-1973-skrot (002).pdf
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Wspólnie o Konstytucji

W dniu 22 listopada w spotkaniu „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polskiej wsi”, gdzie

wystąpił Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, uczestniczyli Prezes Zarządu KIB

Zygmunt Gzyra oraz Dyrektor Generalny Izby Adam Stępień. Konferencja, która miała

miejsce w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie to kolejne wydarzenie w ramach

kampanii społeczno-informacyjnej przed referendum dotyczącym nowej ustawy zasadniczej.

Pan Prezydent w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na problemy

polskiej wsi, które zostały zawarte w Konstytucji jak i na te, które z

różnych powodów pominięto lub wraz z upływem czasu

zyskały/straciły na znaczeniu. Wskazał m.in. na problematykę

ustroju rolnego oraz kwestie socjalne. Podkreślił, że jednym z celów

powinno być zapewnienie, aby polskie społeczeństwo w całości, a nie

tylko w jego miejskiej części, było „społeczeństwem wykształconym,

społeczeństwem, które ma swoje podstawy kulturowe, (...) które jest

społeczeństwem europejskim i światowym w pełnym tego słowa

znaczeniu”. Wyzwaniem jest też - według głowy państwa - zapisanie

w polskiej konstytucji zrównoważonego rozwoju w taki sposób, żeby

uwzględnić potrzeby rolników oraz ludzi żyjących na terenach

wiejskich dotyczące m.in. dostępu do edukacji, transportu, dóbr

kultury.

Źródło: www.prezydent.pl

Na dniach przedstawiciele państw

członkowskich UE zdecydują o stosowaniu w

rolnictwie neonikotynoidów. Preparaty te są

niebezpieczne dla pszczół.

Kilka lat temu UE ograniczyła stosowanie

neonikotynoidów na wiosnę i na kwitnące
uprawy. Prawdopodobne jest, że stały Komitet

Będzie zakaz stosowania zapraw 

neonikotynoidowych?

ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (PAFF) po

głosowaniu wprowadzi całkowity zakaz dla

preparatów z tej grupy. Komisja Europejska

jako jedną z przyczyn propozycji zakazu

wskazała ryzyko dla pszczół. Jeżeli propozycje

zostaną zatwierdzone przez większość państw

członkowskich UE, od 2018 r. może

obowiązywać całkowity zakaz neonikotynoidów

w uprawach polowych.
Źródło: opinie.news
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Ceny surowego oleju rzepakowego na początku tego tygodnia zanotowały dalszy

spadek i znalazły się na poziomie ostatni raz obserwowanym pod koniec

października tego roku.

Aktualna średnia cena oleju 300ppm w notowaniu przygotowanym przez e-petrol.pl

wynosi 2797,00 PLN/t. To 28 złotych poniżej ceny z poprzedniego poniedziałku.

Olej z mniejszą zawartością fosforu potaniał o 16 złotych. Tona oleju 30ppm

kosztuje aktualnie 2952,00 PLN/t.

Źródło: e-petrol.pl

Najnowsza grudniowa prognoza amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA)

światowej produkcji nasion oleistych w sezonie 2017/2018 jest wyższa o 0,7 mln

ton od listopadowej i wynosi 579,5 mln ton. Większa ma być produkcja rzepaku o

0,8 mln ton niż prognozowana przed miesiącem i ma wynosić 72,9 mln ton.

Mniejsza produkcja ma być w Australii i Indiach, a o 1,6 mln ton większa w

Kanadzie.

Prognoza produkcji nasion słonecznika jest mniejsza dla Argentyny i Rosji, a

większa dla UE. Światowa produkcja soi w sezonie 2017/2018 prognozowana jest

na 348,5 mln ton (w listopadzie 349 mln ton), a w sezonie 2016/2017 wynosiła

351,4 mln ton.

Światowy eksport nasion roślin oleistych szacowany jest na 176,3 mln ton (o 0,5

mln ton więcej niż w listopadzie).

Mniejszy eksport soi spodziewany jest dla USA i Kanady, a nasion słonecznika dla

Argentyny

Światowe zapasy końcowe nasion roślin oleistych w sezonie 2017/2018 szacowane

są na 98,3 mln ton.

Walka z szarą strefą przynosi efekty. Jak podaje Polska Organizacja Przemysłu i

Handlu Naftowego (POPiHN) po trzech kwartałach bieżącego roku konsumpcja

paliw w Polsce była o 12 proc. wyższa niż w trzech kwartałach 2016 r . Zdaniem

POPiHN rynek krajowy trzech głównych paliw transportowych: benzyn, oleju

napędowego oraz autogazu wykazał wynik lepszy o 12 proc. od tego notowanego dla

9 miesięcy 2016 r., przy czym udział importu w tym segmencie rynku paliw

ciekłych wzrósł z 31 proc. do 37 proc. W okresie od stycznia do września 2017 r. na

rynek trafiło prawie 2,6 mln m3 paliwwięcej, niż w tym samym okresie 2016 r.

Oprócz rynku benzyn i diesla rósł rynek gazu płynnego LPG o 5%. Organizacja

zaznaczyła, że bardzo dobre wyniki sprzedaży osiągają legalnie działające

przedsiębiorstwa naftowe.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów od początku roku sprawdził jakość

paliwa na 1376 stacjach. Próbki były niezgodne z normami jedynie na około

trzydziestu z nich.

Jakość paliwa systematycznie się poprawia. Jak pokazują wyniki badań, liczba

stacji, na których pojawia się paliwo niespełniające norm zmniejsza się z każdym

rokiem.

Doniesienia e-petrol.pl

Konsumpcja wzrasta, czy dzięki lepszej jakości paliw w Polsce? 

Prognoza- wzrost światowej produkcji nasion oleistych

Rynek oleju rzepakowego w Polsce



„Obecnie trwa certyfikacja klastrów energii, a

takich zgłoszeń jest wiele. Na bazie tego

będziemy planować przyszłe finansowanie,

ale certyfikacja jest przydatna, żeby ocenić

hierarchię klastrów”

powiedział Andrzej Kaźmierski
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W dniu 21 listopada 2017 r. w Warszawie w

konferencji pt. ”Co dalej z rozwojem

biogazowni w Polsce? Model niemieckich

spółdzielni energetycznych a klastry?”

zorganizowanej przez Polsko-Niemiecką Izbę

Przemysłowo-Handlowa we współpracy z

firmą energiewächter GmbH udział wziął

przedstawiciel KIB. Celem konferencji było

zaprezentowanie niemieckiego rynku biogazu

i stosowanych tam technologii oraz

rozważenie możliwości współpracy w tym

obszarze firm polskich i

niemieckich. Wykłady w trakcie konferencji

były wygłaszane przez specjalistów z Polski i

z Niemiec.

Polskie biogazownie na niemieckich 

zasadach?

W ramach wydarzenia odbyła się również

dyskusja panelowa „Czy spółdzielnie i klastry

energetyczne będą motorem rozwoju

biogazowni w Polsce?”, w której uczestniczyli

m. in. Andrzej Kaźmierski, Dyrektor

Departamentu Energii Odnawialnej

Ministerstwa Energii oraz powiedział

Jarosław Wiśniewski, zastępca Dyrektora

Departamentu Gospodarki Ziemią

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Dziękuję, że organizatorzy zajęli się

biogazem. Nie da się rozwijać energii ze

źródeł odnawialnych bez biogazowni. Bardzo

się cieszę, że powstała strategia na rzecz

zrównoważonego rozwoju.; trzeba szukać

synergii. W Polsce może powstać ok. 200

biogazowni rolniczych. (…) Biogazownie są

podstawą odpowiedzialnej energetyki

odnawialnej.”

powiedział Jarosław Wiśniewski, 

„Przez model spółdzielczy wykorzystamy

zasoby, stworzymy kolejne miejsca pracy,

będziemy rozwijać energetykę w sposób

odpowiedzialny, a przede wszystkim

przewidywalny. Spółdzielnie w Polsce są,

funkcjonowanie ich mamy opanowane, a

klastrów musimy się uczyć

dodał Wiśniewski

Listopadowa konferencja śrutowa

W dniu 28 listopada w Przysieku odbyła się

Ogólnopolska konferencja śrutowa

organizowana przez Polskie Stowarzyszenie

Producentów Oleju, Kujawsko- Pomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Krajowe

Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin

Białkowych pt. „Śruta rzepakowa jako

realna alternatywa dla importu soi.

Możliwości zwiększenia wykorzystania pasz

rzepakowych w produkcji mleka, bydła

mięsnego i trzody chlewnej”.

W wydarzeniu wzięło udział około 200

uczestników przybyłych z całego kraju, w

tym wielu producentów rolnych. Konferencję

otworzyli organizatorzy - Ryszard Kamiński,

dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka

Doradztwa Rolniczego oraz Adam Stępień,

dyrektor generalny PSPO. Następnie głos

zabrał zaproszony do udziału poseł Jan

Krzysztof Ardanowski - zastępca

przewodniczącego sejmowej Komisji

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który podkreślił

konieczność systemowego podejścia do

rolnictwa polegającego na większym

powiązaniu polskiej hodowli z krajową

uprawą na cele paszowe.
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Pierwsze wystąpienie dotyczyło wyzwań i

perspektyw stojących przed krajową i

europejską produkcją rzepaku. Zagadnienie

omówił Juliusz Młodecki, prezes Krajowego

Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin

Białkowych. Kolejną prelegentką była prof.

Iwona Bartkowiak- Broda z Instytutu Hodowli

i Aklimatyzacji Roślin w Poznaniu, która

przedstawiła zebranym rzepak jako roślinę

nie tylko oleistą, ale również białkową.

Po części wspólnej, uczestnicy według swoich

zainteresowań podzielili się na seminaria

tematyczne dotyczące żywienia zwierząt:

trzody chlewnej, bydła mlecznego oraz bydła

mięsnego. Seminaria prowadzili eksperci z

danej dziedziny. Warsztaty poświęcone

stosowaniu śruty rzepakowej w żywieniu

trzody chlewnej poprowadził Mirosław

Makowski z firmy Sano Sp. z o.o., bydła

mlecznego- dr Zbigniew Lach z Ośrodka

Hodowli Zarodowej Osięciny, zaś ostatnie

seminarium poświęcone żywieniu bydła

mięsnego dr Marcin Gołębiewski ze Szkoły

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w

Warszawie. Na zakończenie konferencji

odbyła się debata z udziałem wiceprezesa

Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju

- Radosława Stasiuka, prezydenta Izby

Zbożowo-Paszowej – Adama Tańskiego,

dyrektora Kujawsko Pomorskiego Ośrodka

Doradztwa Rolniczego - Ryszarda

Kamińskiego, prezesa Polskiego Zrzeszenia

Producentów Bydła Mlecznego - Jerzego

Wierzbickiego, a także eksperta ds. żywienia

bydła mlecznego - dr Zbigniewa Lacha z OHZ

Osięciny. Wszyscy paneliści zgodzili się co do

konieczności promocji polskiego źródła białka

jakim jest śruta rzepakowa i konieczności

zwiększenia jej absorpcji na rodzimym rynku.

Wymownym podsumowaniem dyskusji może

być wypowiedź prezydenta IZP Adama

Tańskiego, że „wszyscy mamy coś do

zrobienia”, mówiąc to miał na myśli: przemysł

olejarski, paszowy, ale także doradztwo

rolnicze, media branżowe i administrację.
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W dniach 21-23 listopada 2017 r. w Opolu

odbyła IX już edycja Festiwalu

Ekoenergetyki. Festiwal jest kontynuacją

pięciu edycji Forum Ekoenergetyki w

Polkowicach, które w ubiegłych latach, po

przeniesieniu do Opola i rozszerzeniu o „Eko-

Moto-Forum”, przyjęło formułę rzeczonego

festiwalu – w końcu takie miasto

zobowiązuje! Od 3 lat Festiwal obejmuje

problematykę OZE, efektywności

energetycznej, budownictwa

energooszczędnego, ale także właśnie szeroko

pojętego zrównoważonego transportu. I to

właśnie ta kwestia zadecydowała o aktywnym

włączeniu się w promocję festiwalu przez

Krajową Izbę Biopaliw, która nie tylko była

Relacja z Festiwalu Ekoenergetyki 

Podczas warsztatów wspólnie z

przedstawicielem firmy Bioagra SA

przedstawiliśmy prezentację pt.

„Zastosowanie bioetanolu w motoryzacji”,

która była okazją do przybliżenia nie tylko

samego zagadnienia stosowania biopaliw w

Polsce i na świecie, ale również działalności

Zakładu Produkcyjnego Etanolu

„Goświniowice” oraz wspólnej inicjatywy KIB i

oficjalnym partnerem

tego rocznej edycji

wydarzenia, ale istotnie

zaznaczyła swoją

obecność w programie

merytorycznym. W

szczególności, swoją

wizualizację w Opolu

skoncentrowaliśmy na

włączeniu sektora biopaliw w rozważania „Do

jakich paliw należy przyszłość motoryzacji”.

Te rozpoczęły warsztaty dobrych praktyk,

które z uwagi na miejsce odbywania festiwalu

tj. siedzibę Politechniki Opolskiej zgromadziły

całkiem pokaźną liczbę studentów.

Bioagry, jakim jest projekt

badawczo-rozwojowy

współfinansowany ze środków

Narodowego Centrum Badań i

Rozwoju w ramach

strategicznego programu badań

naukowych i prac rozwojowych

„Środowisko naturalne,

rolnictwo i leśnictwo”
BIOSTRATEG 2 pt. „Inteligentne systemy

hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli

dla zoptymalizowanej produkcji biomasy,

biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna”,

akronim CROPTECH. Bioagra SA jest

największym producentem

bioetanolu w Polsce i

jednocześnie aktywnym

członkiem wspierającym naszej

organizacji. Od początku 2017

roku aktywnie realizowany jest

kompleks poddziałań „Biopaliwa

– ryzyka, wyniki, doświadczenia”,

którego celem jest m.in.

promowanie wyników projektu

uzyskiwanych w części

doświadczalno-wdrożeniowej oraz

samej idei potrzeby rozwoju

biopaliw zaawansowanych w

Polsce. Wśród zadań Krajowej



Izby Biopaliw znajduje się ponadto

przeprowadzenie wieloaspektowej analizy

oceny ryzyka inwestycyjnego i możliwości

rozwoju działalności wytwórczej biopaliw

zaawansowanych w Polsce, która wobec

szeregu wciąż pojawiających się w tym

zakresie wątpliwości – tak stricte prawnych,

jak i typowo technologicznych oraz

biznesowych – niechybnie powinna

towarzyszyć każdej dużej inwestycji w

innowacyjny kierunek gospodarczy.

Niezwykle wyraźnego akcentu projektu

CROPTECH, którego liderem z perspektywy

naukowej jest Szkoła Główna Gospodarstwa

Wiejskiego w Warszawie, nie zabrakło

również na EkoMotoForum „Paliwa

alternatywne i ich wpływ na środowisko”,

podczas którego na temat nowych generacji

biopaliw swoją prezentację wygłosił

przewodniczący konsorcjum projektowego

prof. Stanisław Karpiński. Jego wystąpienie

spotkało się z ogromnym entuzjazmem i

zainteresowaniem uczestników i było szeroko

komentowane także podczas kolejnej części

festiwalu, jaką był zorganizowany pod tym

samym hasłem przewodnim co warsztaty

dobrych praktyk tj. „Do jakich paliw należy

przyszłość motoryzacji” panel dyskusyjny. I w

tym przypadku nie zabrakło obecności

Krajowe Izby Biopaliw, gdyż przypadł mi

zaszczyt udziału w tym wydarzeniu wspólnie

z uznanymi ekspertami w dziedzinie paliw

alternatywnych i odnawialnych m.in.

Bogusławem Pijanowskim, Zastępcą

Dyrektora Przemysłowego Instytutu

Motoryzacji oraz prof. Krzysztofem Biernatem

kierującym Polską Platformową

Technologiczną Biopaliw.
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Niezwykle miłym akcentem Festiwalu jest

wieńcząca ostatni dzień wydarzenia uroczysta

gala wręczenia statuetek i wyróżnień Zielonego

Feniksa, które to od 2014 roku przyznawane

są w również kategorii ekomotoryzacji. Można

powiedzieć, że było to niezwykle udane

podsumowanie udziału Festiwalu również dla

konsorcjum realizującego projekt CROPTECH,

jako że na wniosek Krajowej Izby Biopaliw

kapituła Zielonego Feniksa przyznała statuetkę

za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie

ekomotoryzacji prof. Stanisławowi

Karpińskiemu, natomiast Bioagra SA

otrzymała wyróżnienie za osiągnięcia we

wdrażaniu rozwiązań i technologii

ekomotoryzacji. W tym miejscu raz jeszcze

serdecznie gratuluję naszym partnerom i

miejmy nadzieję, że jest to świetny prognostyk

na przyszłość i inspiracja do dalszej pracy i

wysiłków na rzecz rozwoju produkcji i

wykorzystania zrównoważonych biopaliw w

Polsce.

Adam Stępień

Krajowa Izba Biopaliw
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XVIII forum dyskusyjne PIPP „O monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw, 

biopaliw, LPG i CNG/LNG”

W dniu 7 grudnia 2017 r. odbyło się XVI

Forum Dyskusyjne „O monitorowaniu i

kontrolowaniu jakości paliw, biopaliw, LPG i

CNG/LNG” pod honorowym patronatem

Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

Konferencję otworzyła Prezes Polskiej Izby

Paliw Płynnych Halina Pupacz, która

podkreśliła, że Forum od wielu lat cieszy się

dużym zainteresowaniem branży, co

niewątpliwie świadczy o jego renomie oraz o

tym, że stanowi ważne źródło informacji na

temat zmian w prawie oraz wymagań

stawianym uczestnikom rynku.

Następnie prof. Krzysztof Biernat, któremu

przypadł zaszczyt przewodniczenia Forum. W

tym roku oprócz prelekcji poświęconych

szeroko rozumianej jakości paliw uczestnicy

mogli wysłuchać interesującego wykładu

Bogusława Pijanowskiego z PIMOT-u na temat

perspektyw rozwoju elektromobilności w Polsce

i jej wpływu na konsumpcję paliw płynnych.

Jakość paliw na polskich stacjach stale się

poprawia o czym przypomniała zebranym

Magdalena Rucińska z UOKiK, prezentując

najnowsze wyniki kontroli. Na zdecydowanej

większości stacji kierowcy mogą zatankować

wysokiej jakości paliwa, spełniające wysokie

europejskie normy.

Z kolei Tomasz Pańczyszyn z Ministerstwa

Energii opowiedział, jak przyjęta przez

parlament nowelizacja ustawy o

biokomponentach i biopaliwach ciekłych

wpłynie na rynek paliw. Wyjaśnił, że

proponowane w dokumencie rozwiązania

przewidują m.in. optymalizację kosztów

Narodowego Celu

Wskaźnikowego (NCW),

czyli minimalnego

udziału biokomponentów

i innych paliw

odnawialnych w ogólnej

ilości paliw ciekłych i

biopaliw ciekłych,

zużywanych w ciągu

roku w transporcie.

Będzie to możliwe dzięki

zapewnieniu, że nie

wzrosną obciążenia

związane z realizacją

NCW w latach 2018-

2019 dla podmiotów,

których to dotyczy. Dopełnieniem tej

prelekcji był wykład mec. Maksymiliana

Grasia na temat odpowiedzialności stacji

paliw w perspektywie podwyższania

zawartości biokomponentów w paliwach

ciekłych, wprowadzania benzyny E10 i

sprzedaży biopaliw ciekłych.

Ciekawą prelekcję wygłosiła również

Martynika Pałuchowska z Instytutu Nafty i

Gazu, która omówiła jak unijna dyrektywa

i zmiany w prawie wpłyną na znakowanie

odmierzaczy na stacjach paliw. Ponadto dr

Grzegorz Rosłonek opowiedział zebranym,

w jaki sposób PGNiG zapewnia wysoką

jakość CNG/LNG swoim odbiorcom, a dr

inż. Wojciech Dzięgielewski z Instytutu

Technicznego Wojsk Lotniczych przybliżył

zebranym, jakie standardy muszą spełniać

paliwa lotnicze.

Źródło: www.paliwa.pl
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Konferencja Power Ring na 

Politechnice Warszawskiej

Dnia 8 grudnia na Wydziale Inżynierii

Lądowej Politechniki Warszawskiej odbyła się

XIII Międzynarodowa Konferencja Power Ring

2017. Tematem przewodnim spotkania były

regulacje unijne składające się na tzw. pakiet

zimowy oraz nowe wyzwania i zadania dla

Państw Członkowskich w obszarze poprawy

efektywności energetycznej, rozwoju

odnawialnych źródeł energii, integracji

rynków regionalnych, dynamicznego

wdrażania innowacyjnych technologii.

Wydarzenie otworzył Sekretarz Stanu,

Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej

Paweł Sałek, któremu wstępnie miał

towarzyszyć Jerzy Buzek Przewodniczący

Komisji Przemysłu , jednak z przyczyn

osobistych nie mógł uczestniczyć w

spotkaniu. Transmisję przedmiotowej

konferencji mogą Państwo obejrzeć pod

linkiem.

W dniu 7 grudnia w Olsztynie miały miejsce polsko-

holenderskie warsztaty na temat biogospodarki pt.

Bioeconomy: the potential of sugar beet as a raw

material for the fermentation industry, które były

wzbogacone o wystąpienie w dyskusji panelowej Dyrektora

Generalnego Krajowej Izby Biopaliw Adama Stępnia. Celem

warsztatów była analiza rynku cukrowniczego w kontekście

oryginalnej technologii BetaProcess umożliwiającej

bezpośrednie przetwórstwo buraka cukrowego do etanolu i

innych produktów

Szkolenie CBEO- bioetanol z buraka 

cukrowego

KIB ponownie ze stacją paliw

Zachęcamy do wpisania w Państwa nowych kalendarzach XXV

Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2018 organizowanych

przez Polską Izbę Paliw Płynnych w dniach 9-11 maja w Centrum

EXPO XXI w Warszawie. W nadchodzącym 2018 roku przedmiotowe

Targi będą obchodzić Jubileusz 25-lecia. Wydarzenie zostało objęte przez Krajową Izę

Biopaliw Patronatem Honorowym. Targi stanowią duże znaczenie dla polskiej gospodarki, są

miejscem prezentacji najnowocześniejszych trendów, rozwiązań technicznych dla szeroko

pojętego sektora paliwowego, stacji paliw, infrastruktury przystacyjnej, środków transportu

oraz usług dodatkowych. Wydarzenie od lat przyczynia się do budowania bezpieczeństwa

energetycznego Polski. Targi STACJA PALIW to także szereg spotkań pozwalających na

optymalną wymianę wiedzy i doświadczeń, to platforma wymiany wiedzy biznesowej,

technicznej i prawnej. Dzięki przedstawicieli urzędów i instytucji związanych z branżą

paliwową goście targów mają możliwość uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania oraz pomoc

w rozwiązaniu konkretnych problemów.

http://www.proinwestycje.pl/pl/transmisja-online
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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

W imieniu Active Communications International serdecznie zapraszamy do udziału w

kolejnej, jedenastej już edycji międzynarodowej konferencji Oleofuels 2018, którą tym

razem będzie miał przyjemność w całości poprowadzić i moderować Dyrektor

Generalny KIB Adam Stępień! Wydarzenie zgromadzi przedstawicieli rynku biodiesla,

oleju napędowego, HVO i paliw kopalnych w celu omówienia wszystkich najnowszych

osiągnięć na rynku oraz możliwości rozwoju sektora paliwowego. Wydarzenie

poświęcone będzie bieżącym kluczowym wyzwaniom i problemom, przed którymi stanie

branża, oraz umożliwi przeprowadzenie dyskusji i analizy dzisiejszych europejskich i

światowych regulacji, aktualizacji dotyczących dostępności surowców i strategii

zaopatrzenia oraz najnowszych innowacji technologicznych i chemicznych, dostarczając

informacji dla uczestników z całego łańcucha dostaw.

Zachęcamy zatem do zarezerwowania 6 i 7 czerwca na wyjazd do Helsinek.

Zaproszeni eksperci omówią najbardziej istotne kwestie dla

branży: niepewność regulacyjna związana z kluczową

polityką w Europie (REDII, ILUC, FQD7a), jej wpływ na

ogólne trendy w zakresie podaży i popytu, globalne

aktualizacje rynku, oraz kluczowe możliwości

biznesowe. Dwa dni konferencji dostarczą uczestnikom

obszernych informacji na temat statusu produkcji

uwodornionych olejów roślinnych (HVO) i estrów

metylowych kwasów tłuszczowych (FAME).

EAFe11 Agenda.pdf

