
System Certyfikacji KZR INiG 

Instytutu Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy 



Ustawa o biokomponentach i biopaliwach  ciekłych 

9 maja 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

• implementacja dyrektywy 2009/28/WE 

• od 1 października 2014 r. obowiązek certyfikacji przedsiębiorców 

występujących w łańcuchu   dostaw biopaliw na zgodność z kryteriami 

zrównoważonego rozwoju 

• certyfikacja w oparciu o systemy certyfikacji uznane przez Komisję 

Europejską 

• obowiązek rejestracji jednostek certyfikujących i administratorów  

systemów w Agencji Rynku Rolnego 

 



System KZR INiG decyzja KE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 3 czerwca 2014 r. 

w sprawie zatwierdzenia Systemu KZR INiG w odniesieniu do 

wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju, zgodnie 

z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 

2009/28/WE 

(2014/325/UE) 

 

 

 

 

System KZR INiG jest systemem uznanym przez Komisję 

Europejską - RÓWNOWAŻNY takim systemom  

jak REdCert czy ISCC 



Cel Systemu KZR INiG 

Wdrożenie Systemu KZR INiG zapewnia przedsiębiorcom, szczególnie 

krajowym, działającym w łańcuchu dostaw biopaliw, biopłynów 

i biokomponentów, spełnienie wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju, 

zgodnie z wymaganiami dyrektywy RED oraz znowelizowanej ustawy 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

 

 Certyfikat KZR INiG jest zgodny z wymaganiami ustawy 

o biokomponentach oraz ważny na terenie UE 

- eksport produktów. 



Struktura Systemu KZR INiG 

Właścicielem Systemu KZR INiG jest Instytut Nafty i Gazu - Państwowy 

Instytut Badawczy (INiG-PIB) z siedzibą w Krakowie, reprezentowany przez 

Dyrektora Instytutu. 

Równocześnie INiG-PIB zarządza i administruje Systemem KZR INiG. 

Komórką powołaną do nadzorowania Systemu KZR INiG jest  

Biuro Systemu KZR. 

 



Struktura Systemu KZR INiG 

Zadaniem Administratora jest nadzór nad Systemem -  

certyfikaty na zgodność z Systemem Certyfikacji KZR INiG 

wystawia niezależna jednostka certyfikująca 

(identycznie jak w systemach konkurencyjnych). 



Certyfikacja 

Jednostki certyfikujące uprawnione do certyfikacji w ramach Systemu 
KZR INiG (stan na 14.10.2014 r.): 

 

• Dekra Certification Sp. z o. o.  

  kontakt: p. Sebastian Ciach, tel.: 664 456 448 

 

 

• SGS Polska Sp. z o. o.  

  kontakt: p. Agnieszka Kędziora-Urbanowicz, tel.: 691 767 398 

 

 

• Bureau Veritas Polska Sp. z o. o.  

  kontakt: p. Piotr Kosznik, tel.: 601 998 817 

 

 



Ścieżka uzyskania certyfikatu 

1 • Podjęcie decyzji o certyfikacji 

2 • Wdrożenie systemu 

3 • Rejestracja w systemie KZR INiG 

4 • Podpisanie umowy o uczestnictwie w Systemie 

4 • Kontakt z jednostką certyfikującą 

6 • Postępowanie wg procedur jednostki 

7 • Audyt/Certyfikat 

8 • Uczestnik Systemu KZR INiG 

9 • Informacja o certyfikacie na stronie www.kzr.inig.eu 



Koszty uczestnictwa w Systemie KZR INiG 

  

Źródła obciążeń finansowych związanych z uzyskaniem certyfikatu KZR:  

• koszty związane z procesem pozyskania certyfikatu (koszty audytu - 

podaje jednostka certyfikująca) 

• koszty związane z uczestnictwem w Systemie KZR INiG: jednorazowa  

opłata rejestracyjna oraz opłaty zależne od ilości sprzedanej biomasy 

  

  

 

 



Opłaty na rzecz Systemu 

Jednorazowa opłata rejestracyjna (netto): 

• małe przedsiębiorstwa (do 50 pracowników) - 400 zł  

• średnie przedsiębiorstwa (51-250 pracowników) - 700 zł  

• duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 pracowników) - 1000 zł  

Wniesienie opłaty warunkuje rejestrację w Systemie. 

 

  

 



Opłaty na rzecz Systemu 

 Opłaty zależne od ilości: 

• sprzedanej biomasy/przetworzonej biomasy: 0,06 zł netto za tonę; w tym gorzelnie 

• sprzedanego biokomponentu/biopaliwa/biopłynu: 0,11 zł netto za tonę 

• sprzedanych surowców odpadowych 0,03 zł netto za tonę   

Opłaty wnoszone są w okresach trzymiesięcznych, 

po rozliczeniu bilansu masowego. 

 



Podsumowanie 

• ustawowy obowiązek certyfikacji 

• System KZR INiG oraz uprawnione jednostki 

zarejestrowane w ARR 

• jedyny (do tej pory) system krajowy 

• udział przedstawicieli producentów 

   w Radzie Systemu (głos branży) 

• dokumenty, kontakt, szkolenia w języku polskim 



Podsumowanie 

• współpraca z jednostkami certyfikującymi działającymi na rynku 

biopaliw 

• System uznany przez KE - możliwość eksportu poza granice Polski 

• konkurencyjna cena 

• krótki czas wydania certyfikatu 

(certyfikat wydawany w Polsce) 

• Informacja na stronie www - 

do trzech dni od wystawienia certyfikatu. 



Kontakt: 

Biuro Systemu KZR INiG 

Delfina Rogowska 

ul. Łukasiewicza 1 

31-429 Kraków 

tel.: +48 12 61 77 519 

e-mail: system.kzr@inig.pl 


