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KOMUNIKAT PRASOWY KZPRiRB i PSPO : „Oczekujemy dobrych zbiorów rzepaku 
w Polsce”

Według Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku
i Roślin Białkowych oraz Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Oleju tegoroczne zbiory rzepaku
w Polsce zostały wstępnie oszacowane na ok. 3,2 mln
ton. Na ostateczny wynik zbiorów wpływ będą miały
oczywiście jeszcze warunki pogodowe w najbliższych
tygodniach oraz przebieg żniw. Tym niemniej,
rekordowa w zgodnych ocenach ekspertów
przedstawia się projekcja powierzchni uprawy
rzepaku, która z dużym prawdopodobieństwem
przekroczyła 1 mln ha. Oznaczałoby to, że Polska staje
się liderem pod tym względem w całej Unii
Europejskiej.

„Krajowy przemysł olejarski od lat daje wyraźny
impuls rolnikom do rozwoju uprawy rzepaku
i tegoroczne zbiory, które zapowiadają się bardzo
dobrze, a na pewno szacowany areał, pokazują, że
nasi producenci są w stanie wykorzystać dobre
warunki do zwiększenia podaży nasion. Mówiąc
o warunkach towarzyszących uprawie rzepaku nie
sposób pominąć dobrych cen, a nic tak nie przekonuje

rolników do danego kierunku produkcji jak
opłacalność” – powiedział Mariusz Szeliga, Prezes
Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów
Oleju.
„Nasza ocena sytuacji w Polsce przed zbiorami
wskazuje, że możemy oczekiwać lepszych zbiorów
niż te ubiegłoroczne, ale jednocześnie obecna
koniunktura na rynku pozostanie raczej niezakłócona
w związku z popytem na olej zgłaszanym przez
sektor biopaliw. Szacunki oscylujące wokół 3,2 mln
ton to nasz wspólny sukces branżowy. Aby jednak
móc utrzymać taki wynik w przyszłości podkreślić
należy, że producenci muszą w kolejnych latach
dysponować odpowiednimi narzędziami do
prowadzenia efektywnej uprawy. Mówimy tu
szczególnie w kontekście ryzyk związanych
z przeszłością ochrony rzepaku, które mogą już
w kolejnym sezonie uwydatnić się w związku

Ciąg dalszy na następnej stronie

http://www.pspo.com.pl/
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z brakiem alternatyw dla zapraw neonikotynoidowych,
a których zabraknie już przy okazji tegorocznych
zasiewów rzepaku ozimego” – ocenił Juliusz Młodecki,
Prezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych.

„Zarówno Członkowie PSPO, jak i środowisko rolnicze
skupione w KZPRiRB doskonale zdaje sobie sprawę
z zależności sektora olejarskiego od biopaliw, dlatego
tak ważna jest stabilna perspektywa dla biodiesla z

rzepaku i maksymalne wykorzystanie opcji dla
biopaliw z surowców rolnych w ramach krajowych
rozstrzygnięć prawnych, jakie będą się ważyć przy
okazji implementacji nowej dyrektywy RED2” –
podsumował Adam Stępień, Dyrektor Generalny
Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

Źródło: PSPO

Wybieraj lepiej - wybieraj zdrowie!

W pierwszym półroczu tego roku prowadziliśmy
kampanię informacyjną dotyczącą oleju rzepakowego
w diecie dzieci.

W ramach projektu ukazywały się artykuły na temat
wykorzystania oleju rzepakowego w diecie dziecka
oraz wpływu oleju na jego organizm. Pojawiły się one
w czasopismach Świat Przedszkolaka,

Świat Pierwszoklasisty, Mój Przedszkolak oraz Zdrowe
dziecko.

Dodatkowo do 11 tysięcy przedszkoli oraz 5 tysięcy
szkół zostały przekazane barwne plakaty informujące o
właściwościach oleju rzepakowego.

Źródło: PSPO
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Gotowi na niższe emisje

Po raz pierwszy od utworzenia funduszu
innowacyjnego Unia Europejska inwestuje 118 mln
euro w 32 małe projekty zlokalizowane w 14
państwach członkowskich oraz Islandii i Norwegii.
Wsparcie uzyskają projekty mające na celu
wprowadzenie na rynek technologii niskoemisyjnych
w sektorach energochłonnych, sektorach wodoru,
magazynowania energii i energii odnawialnej.

Oprócz wspomnianych dotacji 15 projektów
zlokalizowanych w 10 państwach członkowskich UE
i Norwegii skorzysta z pomocy o wartości do 4,4 mln
euro w zakresie opracowywania projektów – w celu
przyspieszenia dojrzałości tych projektów.

Wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans
powiedział: - Dzięki inwestycjom UE udziela
konkretnego wsparcia poświęconym czystym
technologiom projektom w całej Europie w celu
zwiększenia skali rozwiązań technologicznych, które
mogą pomóc osiągnąć neutralność pod względem
emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. Zwiększenie
środków z funduszu innowacyjnego zaproponowane
w pakiecie „Gotowi na 55”, umożliwi UE wspieranie
w przyszłości jeszcze większej liczby projektów,
przyspieszenie ich realizacji i jak najszybsze
wprowadzenie ich na rynek.

Wspomniane 32 projekty wybrane do finansowania
zostały ocenione przez niezależnych ekspertów pod
kątem ich zdolności do ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych, w porównaniu z technologiami
konwencjonalnymi, oraz zdolności do innowacji
wykraczających poza stan najnowszej wiedzy
naukowej i technicznej, a także tego, czy
zaawansowanie tych projektów pozwala na ich szybkie
wdrożenie. Inne kryteria obejmowały potencjał
projektów w zakresie skalowalności i opłacalności.
Wybrane projekty obejmują szeroki wachlarz
odpowiednich sektorów, co umożliwia obniżenie
emisyjności w różnych częściach europejskiego
przemysłu i sektora energetycznego. Wskaźnik
powodzenia wniosków kwalifikujących się w ramach
niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi
18 proc.

W przypadku 15 projektów, które mogą skorzystać
z pomocy w zakresie opracowywania projektów,
oceniono, że są one wystarczająco innowacyjne
i obiecujące pod względem zdolności do redukcji
emisji gazów cieplarnianych, ale nie są jeszcze
wystarczająco dojrzałe, aby można je było uwzględnić
przy przyznawaniu dotacji. Celem wsparcia, które ma
zostać udzielone przez Europejski Bank Inwestycyjny w
formie dostosowanej pomocy technicznej, jest
przyspieszenie dojrzałości finansowej lub technicznej
tych projektów z myślą o ewentualnym ponownym
składaniu wniosków w odpowiedzi na przyszłe
zaproszenia do składania wniosków w ramach
funduszu innowacyjnego.

Dalsze kroki

W odniesieniu do projektów wybranych w ramach
zaproszenia do składania wniosków na małe projekty –
rozpoczyna się sporządzanie indywidualnych umów
o udzielenie dotacji. Umowy te powinny zostać
sfinalizowane w czwartym kwartale 2021 r., co
umożliwi Komisji przyjęcie odpowiedniej decyzji o
udzieleniu dotacji i rozpoczęcie wypłacania dotacji.
Dokonanie zamknięcia finansowego projektów
powinno nastąpić w ciągu czterech lat.

Europejski Bank Inwestycyjny skontaktuje się
w sprawie projektów, które skorzystały z pomocy
w zakresie opracowywania projektów w ramach
zaproszenia do składania wniosków dotyczącego
dużych projektów, w celu zawarcia indywidualnych
umów i umożliwienia rozpoczęcia świadczenia usług
w czwartym kwartale 2021 r.

Źródło: KE

https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/innovation-fund/202107_if-ssc_list_of_pre-selected_projects_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/innovation-fund/202107_if-lsc_list_of_projects_awarded_pda_en.pdf
https://ec.europa.eu/poland/news/210727_innov_pl
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Komunikat dotyczący pakietu Fit for 55

Publikacja pakietu jest kluczowym etapem prac nad
architekturą wdrażania celów redukcyjnych UE na
2030 r., gdyż otwiera dyskusję nad konkretnymi
elementami pakietu z udziałem wszystkich państw
członkowskich. Dokumenty, które zostały dzisiaj
opublikowane, są wypadkową wielu dyskusji i powinny
być zgodne z wytycznymi jakie zostały przyjęte przez
Radę Europejską.

Fit for 55 stanowi bazę dla wdrożenia
zaktualizowanego celu unijnego odnośnie redukcji
emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. Nowy
cel stanowi wyzwanie, lecz też szansę na
przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji
gospodarki w Polsce, w tym przy wsparciu ze środków
unijnych. Przedstawione rozwiązania będą miały
znaczący wpływ na naszą gospodarkę i dlatego też
analizujemy obecnie szczegóły zawarte w pakiecie
oraz ich potencjalne implikacje.

Już teraz możemy powiedzieć, iż w zestawie 13 aktów
legislacyjnych jest wiele wartościowych elementów,
które wychodzą naprzeciw polskim postulatom
przedstawionym na forum unijnym w ostatnich
miesiącach m.in.:

zachowanie elementów redystrybucyjnych w ETS
w postaci puli solidarnościowej oraz zwiększenie
Funduszu Modernizacyjnego,

zachowanie darmowych uprawnień w ETSie,

zachowanie kryteriów dla podziału zobowiązań państw
członkowskich w zakresie sektorów nie objętych
system handlu emisjami;

utworzenie nowego funduszu mitygującego ryzyko
wzrostu ubóstwa energetycznego,

wprowadzenie podatku granicznego dla emisji.

Wszystkie te elementy stanowią solidną podstawę do
wdrożenie nowego celu w UE. Niemniej jednak, jest
jeszcze kilka elementów, które wymagają wnikliwej
dyskusji. Przede wszystkim potrzeba głębszego
zaadresowania kwestii braku równowagi w ETS dla
beneficjentów Funduszu Modernizacyjnego. Jest to
jeden z elementów, co do którego Rada Europejska

przedstawiła bardzo jasne wytyczne i dała mandat dla
Komisji Europejskiej, aby znalazła rozwiązanie dla tej
kwestii w legislacji. Obecnie proponowane
rozwiązania w tym zakresie nie są wystarczające
i dlatego będziemy kontynuowali rozmowy w tej
sprawie z KE oraz innymi państwami członkowskimi.

Ponadto, należy bardzo ostrożnie podejść do zmian,
które mogą prowadzić do zwiększenia obciążeń dla
społeczeństwa i już na tym etapie odpowiednio
zaadresować ryzyko wzrostu ubóstwa energetycznego.
Mając to na względzie mamy bardzo poważne
wątpliwości wobec zasadności i skuteczności
wprowadzenia systemu handlu uprawnieniami dla
transportu i budynków. Takie rozwiązanie, bez
wprowadzenia odpowiednich mechanizmów
zabezpieczających może uderzyć w najbiedniejsze
grupy społeczne dotknięte ubóstwem energetycznym.
Polska nie zgodzi się na żadne rozwiązanie, które
będzie odbywało się kosztem najsłabszych grup
społecznych. Od wielu lat konsekwentnie
podkreślamy, iż transformacja klimatyczna musi być
sprawiedliwa i nie może pogarszać warunków
ekonomicznych w określonych regionach lub grupach
społecznych. Ponadto, transformacja taka nie może
być skutecznie realizowana bez poparcia społecznego.
Z tego względu Polska będzie szukać alternatywnych
rozwiązań dla takiego systemu lub środków
łagodzących skutki jego wprowadzenia.

Brakuje również uznania roli gazu jako paliwa
przejściowego w zaproponowanych przez KE
funduszach. Dla Polski to kluczowe paliwo przejściowe
stanowiące niezbędną część sprawiedliwej
transformacji energetycznej. Specyficzna rola gazu
powinna być uznana w szczególności w Taksonomii.
Polska nie widzi możliwości wdrożenia celu bez
uznania roli gazu na tym etapie przejściowym.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Komunikat dotyczący pakietu Fit for 55

Z tych względów Polska pozostanie aktywnym
partnerem do rozmów dla KE i innych państw
członkowskich. Przedstawiono jedynie projekt
propozycji wdrożenia celu, więc wiele pracy jeszcze
przed nami, aby go udoskonalić. Popieramy realizację
celów klimatycznych i zdajemy sobie sprawę, że
konieczna jest transformacja polskiej gospodarki w
kierunku niskoemisyjnym, gdyż brak działań będzie
kosztować więcej niż wprowadzenie niezbędnych
zmian. Modernizacja krajowego systemu
energetycznego i redukcja jego śladu węglowego jest
najlepszym sposobem na zapewnienie
konkurencyjności naszej gospodarki oraz na
złagodzenie konsekwencji polityki klimatycznej dla cen
energii. Niższe emisje oznaczają mniejsze opłaty z tego
tytułu dla sektora wytwarzania energii. Transformacja

energetyczna Polski jest także szansą dla dalszego
rozwoju naszej gospodarki oraz stworzenia nowych
miejsc pracy. Dlatego też, podobnie jak do tej pory,
będziemy aktywnie uczestniczyli w negocjacjach,
proponując rozwiązania, które będą optymalne
zarówno dla Polski, jak i dla całej UE oraz realizacji
celów klimatycznych.

Należy również podkreślić, że Polska już teraz
wprowadza na poziomie krajowym nowe rozwiązania
oraz realizuje programy inwestycyjne (np. w zakresie
OZE oraz efektywności energetycznej), które zbliżają
nas do realizacji założonych celów.

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych 2021 - rzepak

Zbiory rzepaku i rzepiku wstępnie oszacowano na 3,2
mln t, tj. o około 4% więcej od ubiegłorocznych.

Rozpoczęte w drugiej dekadzie sierpnia 2020 r. siewy
rzepaku ozimego zakończono w pierwszej dekadzie
września. Przebieg warunków pogodowych w okresie
jesieni sprzyjał kiełkowaniu ziarna i wschodom roślin
rzepaku. Dodatnia temperatura powietrza
w listopadzie podtrzymywała wegetację i stwarzała
dobre warunki dla wzrostu i rozwoju roślin. Rośliny
przed wejściem w stan zimowego spoczynku były
dobrze wyrośnięte, rozkrzewione i zahartowane.

Zima nie spowodowała większych strat w zasiewach
rzepaku. Łącznie na obszarze całego kraju do zaorania
zakwalifikowano jedynie ok. 0,4% (w 2020 r. – ok.
0,6%) powierzchni zasianej jesienią, a stan plantacji
rzepaku ozimego który pozostawiono pod tegoroczne
zbiory oceniano znacznie lepiej niż przed rokiem.

Wegetacja rzepaku wiosną, pomimo chłodów,
przebiegała na ogół bez zakłóceń. Wiosenne chłody
z przymrozkami nie wyrządziły szkód w zasiewach,
spowodowały jednak opóźnienie kwitnienia.

Występujące w czerwcu i lipcu opady deszczu
korzystnie wpłynęły na stan plantacji. Pomimo
późnowiosennego deficytu opadów, wypełnienie
łuszczyn jest zadowalające. Plony rzepaku mogą być
wyższe od ubiegłorocznych.

Szacuje się, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku
w bieżącym roku zwiększyła się w porównaniu do roku
ubiegłego o około 2% i wynosi około 1 mln ha. Zbiory
rzepaku i rzepiku wstępnie oszacowano na 3,2 mln t,
tj. o około 4% więcej od ubiegłorocznych.

Źródło: GUS

https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-dotyczacy-pakietu-fit-for-55
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/uprawy-rolne-i-ogrodnicze/wstepny-szacunek-glownych-ziemioplodow-rolnych-i-ogrodniczych-w-2021-roku,3,15.html
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Średnie ceny produktów rzepakowych w Polsce 19.VII–25.VII 2021
Wg MRiRW

Produkt Cena netto [PLN/t] Zmiana roczna [%]

Nasiona rzepaku 2 035 20,2

Olej rafinowany 5 251 41,8

Śruta 1 241 37,6

Makuch nld* -

Ceny nasion rzepaku w Polsce [PLN/t]

Ceny oleju rzepakowego w Polsce [PLN/t]

* Niewystarczająca liczba danych
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Notowania MATIF na rzepak (FOB)

z dn. 30.VII.2021

Wg Euronext

Dostawa
Cena

[Euro/t]

Kurs EUR 

[PLN] 

(NBP)

Cena

[PLN/t]

Listopad’21 522,50

4,5731

2 389,44

Luty’22 521,00 2 382,59

Maj’22 516,75 2 363,15

Sierpień’22 457,75 2 093,34

SKUP nasion rzepaku 

Wg MRIRW  (tys. ton)

Okres Ilość

Sezon 2018/2019 2158

Sezon 2019/2020 2584

Sezon 2020/2021 2625

Czerwiec ’2021 68,47

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

REDAKCJA: Dominika Dach

POLSKIE STOWARZYSZENIE PODUCENTÓW OLEJU 
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00-684 Warszawa

Źródło: ZMP.de
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