KOMUNIKAT PRASOWY
„Krajowa Federacja Producentów Zbóż dołączyła do Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz
Białkowych!”

7 listopada 2019 r. poprzez podpisanie stosownego listu intencyjnego sformalizowano
przystąpienie Krajowej Federacji Producentów Zbóż do Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz
Białkowych, wzmacniając tym samym reprezentację środowiska rolniczego na tym forum.
Celem współpracy jest zwiększenie efektywności podejmowanych działań na rzecz rozwoju
i promocji sektora biopaliw produkowanych z krajowych surowców rolnych oraz
reprezentowanie całego łańcucha wytwórczego biokomponentów na polu krajowych
i europejskich regulacji.
„Widzimy potrzebę aktywniejszego włączenia się w działania Koalicji, nie tylko samej
Federacji, ale całego środowiska rolniczego, biorąc pod uwagę wpływ producentów biopaliw na
stabilizację sytuacji w rolnictwie. Polski sektor bioetanolu zapewnia zbyt 600-700 tys. ton zbóż
rocznie, głównie kukurydzy, co ma ogromne znaczenie dla nas. Dostrzegamy też wciąż szansę na
wzmocnienie roli zbóż w łańcuchu dostaw surowców na cele biopaliwowe poprzez zwiększenie
wykorzystania etanolu w benzynach. Wiele krajów na świecie i w Europie nie dyskutuje na temat
standardu E10, ale coraz efektywniej wdraża go na rynek. To powinien być przykład także dla Polski,
co byłoby również istotną opcją dla krajowych producentów zbóż. Wierzymy, że wspólne,
skoordynowane w ramach Koalicji działanie z producentami rzepaku, oleju i biopaliw przyniesie
korzyści, a z pewnością wzmocni głos branży, na czym powinno nam wszystkim zależeć.” - powiedział
Rafał Mładanowicz, Prezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż.
„Sformalizowanie współpracy z Federacją, która wspiera nas na różnych płaszczyznach od
lat, jest merytorycznym i wizerunkowym wzmocnieniem naszego głosu jako platformy organizacji
rolniczych i branżowych, co pozwoli tym efektywniej działać na rzecz całego łańcucha wytwórczego
biokomponentów. Zboża to bardzo ważna grupa surowców do produkcji biopaliw. Produkcja
bioetanolu z kukurydzy dostarcza nam jednocześnie cennego białka paszowego w postaci DDGS-u,
a tego rodzaju synergia w budowaniu bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego
wykorzystując potencjał krajowego rolnictwa jest fundamentem Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz
Białkowych.” - powiedział Adam Stępień, Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów
Oleju oraz Krajowej Izby Biopaliw.
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