
Krajowa Izba Biopaliw: 
wierzymy w branżę, której bronimy

Krajowa Izba Biopaliw to największa ogólnokrajowa 
organizacja branżowa zrzeszająca podmioty zajmujące się 
wytwarzaniem biokomponentów w rozumieniu zapisów 
ustawy z 26 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopa-
liwach ciekłych. Stowarzyszenie, zgodnie z zapisami sta-
tutowymi, zajmuje się zarówno tematyką związaną z pro-
mocją wykorzystania odnawialnych paliw w transporcie 
i innowacyjnych rozwiązań w przemyśle biopaliwowym, 
jak i obroną interesów zrzeszonych podmiotów gospodar-
czych. Jednym z przewodnich priorytetów naszej działalności jest efek-
tywne wykorzystanie potencjału polskiego rolnictwa w zakresie produk-
cji biomasy na cele energetyczne z korzyścią dla całego łańcucha 
wytwórczego biopaliw, rozwoju obszarów wiejskich i całej gospodarki 
krajowej.

Tak moglibyśmy w największym skrócie przedstawić Krajową Izbę 
Biopaliw, której historia powstania sięga 2003 r. Tamten czas możemy 
zdefiniować jako absolutny początek nowego wówczas dla polskiej 
rzeczywistości gospodarczej sektora produkcji. Rok 2003, a dokładnie 
2 października, to również data uchwalenia pierwszej ustawy o biokom-
ponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, 
nad którą zawisł wyrok Trybunału Konstytucyjnego z kwietnia 2004 r. 
orzekający o niekonstytucyjności kluczowych jej przepisów. To z kolei 
spowodowało, że branża rozpoczęła swój efektywny rozwój nieco póź-
niej, a kluczowym normatywem, który po wielu modyfikacjach i nowe-
lizacjach obowiązuje po dzień dzisiejszy, jest wymieniona już na wstępie 
ustawa z 2006 r. Początki biopaliw w Polsce to jednocześnie intensyw-
ny okres rozwoju i profesjonalizacji Krajowej Izby Biopaliw - warto w tym 
kontekście wspomnieć szczególną rolę takich osób jak śp. Prezes 
Henryk Zamojski, Tadeusz Zakrzewski oraz Tomasz Pańczyszyn, ale 
również podkreślić rolę Stanisława Rosnowskiego czy Prezesa Zygmunta 
Gzyry piastującego to stanowisko od 2010 r. Dziś KIB tworzy kilkanaście 
przedsiębiorstw zarówno bezpośrednio zaangażowanych w działalność 
wytwórczą biokomponentów – estrów metylowych oraz bioetanolu, jak 
i dostawcy surowców, technologii oraz jednostki certyfikujące. Znamienne 
miejsce wśród Członków Wspierających Stowarzyszenia zajmuje również 
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. Jednak Krajowa 

Izba Biopaliw to przede wszystkim ludzie, którzy w branży 
biopaliw realizują swoją ścieżkę zawodową.

Reprezentując sektor biopaliw wierzymy, że przykłada-
my się swoją działalnością do nie tylko rozwoju gospodar-
czego kraju oraz rodzimego rolnictwa, ale jednocześnie 
promujemy rozwiązania istotnie przyczyniające się do 
ochrony środowiska i klimatu. Redukcja emisji gazów cie-
plarnianych to bowiem kluczowy przyczynek stawiania na 
odnawialne źródła energii, a sektor transportu jest wciąż 

najbardziej uzależniony od paliw kopalnych pośród wszystkich segmen-
tów gospodarki europejskiej i jako jej „układ krwionośny” najbardziej 
też wydaje się trudny do, nomen omen płynnej, konwersji na paliwa 
niskoemisyjne. Biopaliwa są w tym kontekście o tyle bowiem istotne, że 
umożliwiają efektywną dekarbonizację ropopochodnych paliw ciekłych, 
czemu służyć powinien coraz większy dodatek biokomponentów, a za-
tem ich zastosowanie jest możliwe tu i teraz bez konieczności oczeki-
wania na zmianę technologiczną na rynku pojazdów. Tu wciąż przecież, 
i tak będzie jeszcze przez najbliższe dekady, dominuje silnik spalinowy. 
Dlatego koronnym rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw coraz wyż-
szym ambicjom klimatyczno-energetycznym UE zapisywanym w kolej-
nych wersjach dyrektyw OZE jest wprowadzanie coraz wyższych limitów 
blendowania paliw normatywnych. Przykład? E10, czyli benzyna z udzia-
łem do 10% bioetanolu – to nie mrzonka jego wytwórców, ale realne 
rozwiązanie stosowane już w większości krajów członkowskich UE. Czas 
wreszcie wprowadzić E10 także w Polsce!

Reasumując, działalność KIB skoncentrowana jest wokół hasła 
„Polskie biopaliwa: rolnictwo, gospodarka, ochrona środowiska”, w ra-
mach którego definiujemy, ponad wspominane już ograniczanie nega-
tywnego wpływu działalności człowieka na środowisko, kilka zasadni-
czych elementów wskazujących jednoznacznie na istotę krajowej pro-
dukcji biokomponentów takich jak bezpieczeństwo energetyczne i żyw-
nościowe, stabilizacja przychodów krajowych gospodarstw rolnych czy 
wreszcie miejsca pracy i rozwój przedsiębiorczości. Serdecznie zapra-
szamy do współpracy!
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