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Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych:
wprowadzanie mechanizmu ceny referencyjnej nie
przysłuży się do rozwoju sektora biopaliwowego ani
paszowego, a może wprowadzid zakłócenia na
rynku zbóż i rzepaku sprzyjając importerom
zarówno surowców rolnych, jak i gotowych
produktów w postaci biokomponentów czy pasz
nieopartych na krajowych surowcach nie objętych
tego typu regulacjami.
W związku z propozycją ujęcia surowców rolnych
służących do wytwarzania biopaliw i pasz białkowych
tj. zbóż i rzepaku w projekcie ustawy o zmianie
ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz
ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu
wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie
produktami rolnymi i spożywczymi, która miała
w założeniu służyd stabilizacji rynku owoców

miękkich, Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych
ocenia, że ustanowienie ceny referencyjnej na
surowce rolne może byd zbyt daleko idącą regulacją
rynku. Zgodnie z projektem ustawy cena
referencyjna byłaby ustalana na surowce rolne, ale
już nie byłaby określona dla produktów ich przerobu,
jakimi są np. olej rzepakowy, estry, bioetanol, śruta,
makuch czy DDGS wytwarzane z tych surowców.
Takie podejście może zagrozid konkurencyjności
polskiego łaocucha wytwórczego rozumianego jako
całośd.
„Ostatnie działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi były bardzo dobrze odbierane przez nasz sektor,
ponieważ były ukierunkowane na wzmacnianie
bezpieczeostwa paszowego i rozwijanie możliwości
wykorzystywania krajowych źródeł białka. Dotyczy to
również całego łaocucha dostaw biokomponentów
do realizacji NCW, dlatego wszelkie działania mogące
zaszkodzid dotychczasowym osiągnięciom branży
musimy poddad negatywnej ocenie. Firmy
podejmujące się przerobu surowców rolnych będą
postawione w niekorzystnej sytuacji, gdyż na nasz

Ciąg dalszy na następnej stronie

http://www.pspo.com.pl/


Oil Express
nr 93(II)/2019

31 lipca 2019

Komunikat prasowy Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych

2Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

rynek będą mogły wpłynąd biokomponenty i pasze
białkowe nie podlegające podobnym mechanizmom.
Należy dodad, że w obecnych czasach cena
referencyjna zawsze będzie oderwana od
praktycznych realiów rynkowych, czego doskonałym
przykładem jest rzepak i olej. Ich notowania są
bardzo dynamiczne” - powiedział Mariusz Szeliga,
Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Oleju.

„Do sprzedaży surowców rolnych dochodzi często
dopiero, gdy rolnik ma perspektywę osiągnięcia
satysfakcjonującej go ceny. Nie bez znaczenia jest też
obecnośd na rynku firm skupowych, które również
oferują rolnikom zarówno zakup rzepaku czy zbóż, jak

i ich przechowywanie. Niezależnie od tego rolnicy
mają możliwośd podpisania kontraktów terminowych
z przetwórcami z określoną ceną w oparciu
o notowania na światowych giełdach. Dlatego
producenci surowców rolnych dysponują szeregiem
narzędzi, które należy potencjalnie rozwijad
i udoskonalad, lecz nie ścieżką wyznaczania cen za
dany surowiec, w szczególności w żaden sposób
nieskorelowany z produktami jego przetworzenia. To
może dad bowiem jedynie pozorne i krótkotrwałe
korzyści” - powiedział Juliusz Młodecki, Prezes
Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin
Białkowych.

Źródło: Adam Stępieo, PKBiPB

W dniu 4 lipca Krajowa Federacja Producentów Zbóż
i Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin
Białkowych zorganizowały debatę przedżniwną
poświęconą tematyce oceny obecnej sytuacji oraz
prognozy zbiorów zbóż i rzepaku w roku 2019.
Gościem specjalnym Debaty był Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi p. Jan Krzysztof Ardanowski.

Fot. 1 – Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

Szef resortu rolnictwa przedstawił działania rządu
i ministerstwa, które mają służyd poprawie
funkcjonowania rynków rolnych. Wśród nich zwrócił
uwagę na:

projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji
niektórych rynków rolnych oraz ustawy
o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu
przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi
i spożywczym (obecną sytuację Minister określił jako
„dziki rynek który nie liczy się z producentami”
a oferowanie cen zakupu produktów rolnych poniżej
kosztów produkcji musi się skooczyd);

budowę Platformy Żywnościowej, która umożliwi
bezpieczny handel produktami rolnymi, w tym
ziarnem zbóż (pszenica jako pierwszy produkt;
pierwsza transakcja 02 stycznia 2020!!),

budowę paostwowego nabrzeża do przeładunku
zbóż na bazie już istniejącej i rozbudowanej
infrastruktury (ma obsługiwad b. dużuch
producentów rolnych, zorganizowane grupy
producenckie czy eksporterów; możliwośd obsługi
dużych statków typu PANAMAX; operatorem będzie
KOWR);

Ciąg dalszy na następnej stronie
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nowelizację ustawy „Prawo energetyczne”,
dotyczącą m.in. biokomponentów w celu zwiększenia
ich zużycia,

plan rozwoju krajowej produkcji białka (zarówno
rośliny bobowate jak i śruta rzepakowa),

podjęcie decyzji odnośnie do czasowego
zezwolenia stosowania neonikotynoidów (mniejsza
szkodliwośd w zaprawach przedwschodowych niż
kilkukrotne opryski pestycydami powschodowo);

pilotażowe badania upraw na podstawie danych
satelitarnych.
Adam Stępieo – Dyrektor Generalny PSPO
przedstawił długoterminowe perspektywy uprawy
rzepaku w świetle dyrektywy RED II.

Fot. 2 – Adam Stępieo, Dyrektor Generalny Polskiego 
Stowarzyszenia Producentów Oleju

Pan Wiesław Łopaciuk (IERiGŻ) przedstawił ocenę
sytuacji i prognozę zbiorów zbóż w 2019 roku.
Szacowany w bieżącym roku areał upraw wynosi ok.
7,8 mln hektarów (oziminy – wzrost o 0,8%; jare –
spadek o 0,6%); szacowane plony – 3,82 t/ha (wzrost
o ~11% w stosunku do roku poprzedniego).
IERiGŻ szacuje zbiory na 28,7 mln ton (wersja
pesymistyczna) / 29,9 mln ton (wersja
optymistyczna).

Fot. 3 – zbiory i zapasy zbóż wg IERiGŻ

Pan Prezes Juliusz Modecki poinformował, iż KZPRiRB
ocenia powierzchnię uprawy rzepaku w sezonie 2019
na ok. 850 tys. ha; stan plantacji jest dużo lepszy niż
w poprzednim roku: jesienne warunki były
sprzyjające, niestety brak było opadów wiosną;
KZPRiRB szacuje zbiory w bieżącym roku na ok 2,6
mln ton, zaznaczając iż występuje duże
zróżnicowanie plonu w zależności od rejonu kraju.

Fot. 4 – Juliusz Młodecki, Prezes KZPRiRB

Źródło: Izba Zbożowo – Paszowa
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Od 1 sierpnia 2019 r. wchodzi w życie ustawa
powołująca Fundusz Promocji Roślin Oleistych
Ustawa zobowiązuje podmioty prowadzące
działalnośd gospodarczą w zakresie przetwórstwa
roślin oleistych do naliczania, pobierania
i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Roślin
Oleistych w wysokości 0,2% wartości netto.
Dnia 13 czerwca 2019 r. Sejm RP przyjął Ustawę o
zmianie ustawy o funduszach promocji produktów
rolnospożywczych, którą 11 lipca 2019 r. podpisał
Prezydent RP Andrzej Duda.
Celem ustawy jest utworzenie nowego funduszu
promocji produktów rolno‒spożywczych ‒ Funduszu
Promocji Roślin Oleistych. Celem Funduszu będzie
wspieranie w szczególności:
1) działao mających na celu informowanie o jakości
i zaletach roślin oleistych ‒ rzepaku, rzepiku, soi, lnu
oraz konopi, przetworów pochodzących z
przetworzenia tych roślin, a także miodu i innych
produktów pszczelich,
2) działao mających na celu promocję spożycia
przetworów nasion oleistych lub produktów
pszczelich,
3) badao rynkowych dotyczących spożycia
przetworów nasion oleistych lub produktów
pszczelich,
4) badao naukowych i prac rozwojowych mających
na celu poprawę jakości roślin oleistych, przetworów
nasion oleistych lub produktów pszczelich.
Nowelizowana ustawa z dnia 22 maja 2009 r.
o funduszach promocji produktów
rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2160)
reguluje tworzenie, zadania, zasady finansowania,
organizację i funkcjonowanie funduszy promocji
produktów rolno-spożywczych. Na jej podstawie w
obecnym stanie prawnym funkcjonuje 9 funduszy,
dedykowanych poszczególnym branżom w rolnictwie
(w tym m.in. zbożom, mleku czy mięsom). Dodanie
do ustawy dodatkowego funduszu stanowi
konsekwencję stwierdzonej konieczności podjęcia
działao stymulujących rynek roślin oleistych.

Dodatkowo przewidziano wsparcie ze środków
tworzonego Funduszu produktów pszczelich, co jest
uzasadnione z uwagi na wpływ aktywności pszczół na
plony rzepaku (obecnośd pszczół na plantacji rzepaku
jest niezbędna do prawidłowego zapylenia roślin),
którego udział w krajowym areale uprawy roślin
oleistych stanowi 95–97%.
W celu umożliwienia funkcjonowania nowego
Funduszu, ustawa zobowiązuje do naliczania,
pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz
Promocji Roślin Oleistych podmioty prowadzące
działalnośd gospodarczą w zakresie przetwórstwa
roślin oleistych, bez względu na ich przeznaczenie.
Podmioty te będą naliczały i pobierały wpłaty na
fundusz od podmiotów, które zbywają na ich rzecz
wyżej wymienione towary. Wysokośd wpłaty na
Fundusz Promocji Roślin Oleistych będzie wynosiła
0,2% wartości netto od roślin oleistych, będących
przedmiotem czynności podlegających
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Analogicznie jak w przypadku pozostałych funduszy,
środkami Funduszu Promocji Roślin Oleistych
zarządzad będą wyłącznie przedstawiciele organizacji
branżowych reprezentujący producentów rolnych
oraz przetwórców działających w sektorze roślin
oleistych, którzy tworzą odrębną komisję
zarządzającą. W jej skład wchodzid będzie:
4 przedstawicieli producentów z branży roślin
oleistych, 1 przedstawiciel producentów produktów
pszczelich, 3 przedstawicieli przetwórców oraz
1 przedstawiciel izb rolniczych.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Zobacz pełen tekst ustawy

Źródło: Ewa Myśliwiec, PSPO

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3455_u/$file/3455_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3455_u/$file/3455_u.pdf
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Za nami wzrostowy tydzieo na giełdowym rynku
rzepaku, ale spadkowy dla unijnych zbóż.
Notowania najbliższej serii rzepaku wzrosły w Paryżu
o ponad 5 euro (1,4%) w skali minionego tygodnia
(19-26.07.2019). Piątkową sesję rzepak zamknął
nieco poniżej 380 eur/t, ale dzieo wcześniej jego
wyceny sięgały nawet 382 eur/t (historyczny szczyt
serii sierpniowej). Unijny rzepak drożeje pod
wpływem malejących oczekiwao produkcji. Ostatnia
prognoza KE opiewa na tylko 18 mln ton, w
porównaniu do 18,7 mln ton jeszcze miesiąc
wcześniej. W ostatnim tygodniu rzepak wspierany był
dodatkowo odbiciem notowao ma rynku kanadyjskiej
canoli i soi oraz osłabieniem euro (droższy import).
Tymczasem presja żniwna i lepsze prognozy zbiorów
we Francji doprowadziły do lekkiego spadku
notowao pszenicy w Paryżu (w skali
tygodnia). Zanotowane zmiany mieszczą się jednak w
trendzie bocznym wokół poziomu 175 eur/t.
Wprawdzie KE obniżyła ostatnio swoje oczekiwania
co do zbiorów pszenicy miękkiej w całej UE, to
jednak podniosła szacunki produkcji tego zboża we
Francji (z 36,53 do 36,96 mln ton).
Unijny kontrakt na kukurydzę zaliczał swoje
wielomiesięczne minima na początku tygodnia, ale
w koocówce tracił, podążając w dół za notowaniami
kukurydzy w Chicago. Rynek kukurydzy jest bardzo
niepewny z dużym potencjałem do wzrostów, gdy
zasiewy na półkuli północnej znajdują się w
kluczowym okresie rozwoju. Stąd w Chicago
notowania kukurydzy przebiegają w rytm
zmieniających się prognoz pogody w oczekiwaniu na

wiarygodne dane na temat areału zasiewów tego 
zboża w USA (dane będą znane dopiero 12 
sierpnia). Unijna kukurydza pozostaje droga w 
obawie o poziom tegorocznej produkcji. KE podniosła 
nieco swoje prognozy zbiorów kukurydzy w UE, to 
jednak analitycy podchodzą do tego sceptycznie.

Euronext-Paryż (Matif):
Kukurydza (sierpieo-19): 179,25 eur/t / -0,25 eur/t (-
0,14%) / w tygodniu: -1,50 eur/t (-0,83%);
Pszenica (wrzesieo-19): 175,25 eur/t / -0,50 eur/t (-
0,28%) / w tygodniu: -1,75 eur/t (-0,99%);
Rzepak (sierpieo-19): 379,75 eur/t / -0,25 eur/t (-
0,07%) / w tygodniu: +5,25 eur (+1,40%).

Winnipeg - Canola (listopad-19): 450,5 cad/t / +1,6 
cad/t (+0,36%) / w tygodniu: +5,1 cad/t (+1,15%).

Chicago Board of Trade (CBoT):
Kukurydza (wrzesieo -19): 163,2 usd/t / -0,96% / w 
tygodniu: -2,31%;
Pszenica (wrzesieo-19): 182,4 usd/t / -0,68% / w 
tygodniu: +0,53%;
Soja (sierpieo-19): 324,7 usd/t / +0,09% / w 
tygodniu: +0,23%;
Śruta sojowa (sierpieo-19): 334,1 usd/t / -0,26%) / w 
tygodniu: -1,27%;
Olej sojowy (sierpieo-19): 28,47 usd/funt / +0,71% / 
w tygodniu: +1,32%.

Źródło: Andrzej Bąk – WGT S.A./cenyrolnicze.pl

Za nami wzrostowy tydzieo na giełdowym rynku rzepaku

http://kib.pl/zapraszamy-na-kolejna-edycje-juz-26-wrzesnia-2019/
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Średnie ceny produktów rzepakowych w Polsce  15.VII– 21.VII.2019
Wg MRiRW

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

Nasiona rzepaku 1547 -2,8

Olej rafinowany 3338 2,0

Śruta 861 -3,9

Makuch niewystarczająca liczba danych -

Ceny nasion rzepaku w Polsce [PLN/t]

Ceny oleju rzepakowego w Polsce [PLN/t]
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Notowania MATIF na rzepak (FOB)

z dn. 30.VII.2019

Wg Euronext

Dostawa
Cena

[Euro/t]

Kurs EUR 

[PLN] 

(NBP)

Cena

[PLN/t]

Sierpień’ 19 371,25

4, 2906

1592,89

Listopad’ 19 375,75 1612,19

Luty’ 20 376,00 1613,27

Maj’ 20 375,00 1608,98

SKUP nasion rzepaku 

Wg MRIRW  (tys. ton)

Okres Ilość

Sezon 2016/2017 1838

Sezon 2017/2018 2272

Lipiec 2018-Czerwiec 2019 2158

Czerwiec 2019 95
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