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Komisja Zarządzająca Funduszem Promocji Roślin Oleistych
4 października 2009 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Jan Krzysztof Ardanowski wręczył uroczyście
nominacje
członkom
Komisji
Zarządzającej
Funduszem Promocji Roślin Oleistych.
Wydarzeniu towarzyszyła konferencja prasowa, a
następnie odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji.
Celem utworzonego funduszu jest wspieranie
marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji
roślin oleistych, tj.: rzepaku, rzepiku, soi, lnu i konopi
oraz przetworów pochodzących z ich przetworzenia,
lub produktów pszczelich tj.: miodu, pyłku
kwiatowego, propolisu oraz mleczka pszczelego.
Z Funduszu Promocji Roślin Oleistych skorzystają
również pszczelarze, którzy dostaną 15 proc.
środków gromadzonych przez fundusz na wsparcie
pszczelarstwa.
Do zadań powołanej dziś Komisji należeć będzie
reprezentowanie interesów branż, ustalanie zasad
gospodarowania środkami finansowymi funduszu,
opracowanie strategii promocji, a także ustalenie
planu finansowego funduszu na dany rok. Środki,
którymi będzie dysponował Fundusz Promocji Roślin
Oleistych będą pochodziły z wpłat, do których

zobowiązany jest przedsiębiorca prowadzący
działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa
roślin oleistych (rzepak, rzepik, soja, len i konopie),
bez względu na ich przeznaczenie. Wysokość wpłaty
na Fundusz Promocji Roślin Oleistych będzie wynosiła
0,2 proc. wartości netto od roślin oleistych (będących
przedmiotem
czynności
podlegających
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług).
Skład Komisji FPRO:
-3
przedstawicieli
Polskiego
Stowarzyszenia
Producentów Oleju – Agnieszka Jastrzębska, Ewa
Myśliwiec i Radosław Stasiuk
-3
przedstawicieli
Krajowego
Zrzeszenia
Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych – Agata
Kuczyńska, Mariusz Olejnik, Marek Kałużyński
-1 przedstawiciel Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych
"Solidarność" - Tomasz Obszański
-1
przedstawiciela
pszczelarzy
z
ramienia
Stowarzyszenia Polska Ekologia – Marek Barzyk)
-1 przedstawiciel Izb Rolniczych – Wiktor Szmulewicz

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Komisja Zarządzająca Funduszem Promocji Roślin Oleistych
W trakcie swojego pierwszego posiedzenia Komisja
uchwaliła regulamin prac, zasady gospodarowania
funduszem oraz wybrała prezydium i uchwaliła
strategię na 2020 r.
W wyniku głosowania Prezydium Komisji stanowią:
· Mariusz Olejnik (KZPRiRB) – Przewodniczący Komisji
· Ewa Myśliwiec (PSPO) –Wiceprzewodnicząca Komisji
· Marek Barzyk (pszczelarz) – Sekretarz
Istotnym dokumentem jest Strategia dla branży roślin
oleistych na rok 2020 jednogłośnie uchwalona przez
Komisję, w oparciu o którą Komisja będzie

rozpatrywać wnioski o dofinansowanie działań
http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/fundusze/fpro/
strategia_fpro_2020_uchw4_2019.pdf
Obszary, do których można ubiegać
finansowanie w 2020 r. to:
- obszar rolny
- obszar konsumencki
- obszar białkowy
- obszar biopaliwowy
- obszar pszczelarski
- obszar działalności organizacji branżowych

się

Źródło: PSPO
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Konferencja paszowa we Włoszakowicach - zaproszenie
Serdecznie zapraszamy do udziału w III
Ogólnokrajowej konferencji na temat śruty
rzepakowej pod hasłem: „Śruta rzepakowa jako
realna alternatywa dla importu śruty sojowej.
Możliwości
zwiększenia
wykorzystania
pasz
rzepakowych w żywieniu drobiu oraz bydła
mięsnego” rzepakowej, która odbędzie się w dniu 19
listopada 2019 r. we Włoszakowicach (woj.
wielkopolskie). Polskie Stowarzyszenie Producentów
Oleju tym razem we współpracy z Wielkopolską Izbą

Rolniczą,
a
także
Krajowym
Zrzeszeniem
Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych już po raz
III organizuje konferencję promującą krajowe pasze
rzepakowe.
Tegoroczna
edycja
konferencji
poświęcona będzie możliwościom zastąpienia
modyfikowanej genetycznie śruty sojowej w żywieniu
drobiu oraz bydła mięsnego i będzie mieć miejsce w
Hotelu Toscania we Włoszakowice. Szczegóły
dotyczące konferencji oraz rejestracji na poniższym
plakacie.
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„Malaysian Palm Oil Roundtable Dialogue”

W dniu 17 października w Warszawie miało miejsce
wydarzenie pod nazwą „Malaysian Palm Oil
Roundtable
Dialogue”,
którego
głównym
organizatorem był Malaysian Palm Oil Council
(MPOC), a także malezyjskie Ministerstwo Przemysłu,
Ambasada Malezji w Warszawie, a także Korporacji
Rozwoju Handlu Zagranicznego Malezji (MATRADE).
Inicjatywa okrągłego stołu skoncentrowana była na
trudnościach i wyzwaniach jakie towarzyszą rynkowi
olejowi palmowemu w Polsce, ale również w krajach
sąsiedzkich.
W ostatnich latach wokół oleju palmowego narosło
wiele mitów i przekonań: bezpieczeństwo żywności,
oddziaływanie produkcji na środowisko i klimat,
zagrożenie dla gatunków chronionych, a także
wylesianie obszarów Malezji.
Celem głównym konferencji było przywrócenie
równowagi w debacie na temat oleju palmowego,
przekazanie informacji pod kątem ww. wyzwań, a
także pokreślenie zalet i korzyści oleju palmowego.
Okrągły stół był również możliwością wymiany
poglądów i nawiązania kontaktów z wieloma
graczami rynku oleju palmowego w Europie, a także
przedstawicielami rządu Malezji.
Już podczas pierwszych prezentacji przedstawiciela
głównego organizatora MPOC oraz Ministra
Przemysłu można było usłyszeć, że olej palmowy jest
najbardziej dominującym pod względem zasięgu
rynkowego olejem roślinnym, o korzyściach
wynikających z jego stosowania, a także o działaniach
malezyjskiej administracji, aby doprowadzić do jak
najbardziej zrównoważonej uprawy tego surowca,
która przełoży się bezpośrednio na sukces handlowy
tego surowca.

Przedstawiciele Malezji starali się przedstawić swój
kraj jako najbardziej zaufanego dostawcę
certyfikowanego zrównoważonego oleju palmowego.
Dla
lepszego
zrozumienia
problemów
towarzyszących rynkowi oleju palmowego w
poszczególnych krajach Europy do okrągłego stołu
zostali zaproszeni przedstawiciele krajowych
asocjacji, m.in. z Włoch, Hiszpanii czy Polski które
opowiedziały o wyzwaniach i problemach
dotyczących oleju palmowego w ich krajach,
koncentrując się również na wyzwaniach stojących
przed przemysłem olejów i tłuszczów w Europie.
Faktem szczególnie podkreślanym przez uczestników
była informacja że zastąpienie oleju palmowym
jakimkolwiek innym olejem roślinnym będzie
wymagała zagospodarowania ogromnych terenów,
które nie są jednak dostępne.
Przedstawiono statystyki dotyczące produkcji i
handlu
zagranicznego
oleju
palmowego
pochodzącego z Malezji.
Podczas prezentacji wielokrotnie została podniesiona
kwestia ekonomicznego i społecznego
wpływu
uprawy palmy olejowej (m.in. te związane z
miejscami pracy będącymi wynikiem takiej uprawy),
a także wpływu środowiskowego tej uprawy. W tym
aspekcie podkreślano, że w Europie największą
obawą towarzyszącą produkcji oleju palmowego jest
wylesianie, tłumaczono jednak że w porównaniu z
lasami deszczowymi, plantacje palmy oleistej
stanowią schronienia dla mniejszej ilości gatunków
zwierząt, a także mają niższą zdolność pochłaniania
dwutlenku węgla z atmosfery.
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Kwestią podkreślaną najczęściej był jednak fakt, iż
należy zmienić postrzeganie oleju palmowego wśród
konsumentów poprzez walkę z rozpowszechnianymi
fałszywymi informacjami, a także przez budowanie
świadomości odbiorców opartą na faktach. Według
zebranych należy budować lepszy wizerunek oleju
palmowgo, podkreślając jego wszechstronność, a
także zalety wynikające z jego stosowania. Polskę na
spotkaniu reprezentowała Fundacja WWF, która była
inicjatorem stworzenia Polskiej Koalicji ds.
Zrównoważonego Oleju Palmowego. Omówiła ona
misję przyświecającą przy jej założeniu, a także
przedstawiła cele krótko i długoterminowe Koalicji.
Celem strategicznym tej inicjatywy jest sprawienie,

aby w roku 2023 na rynku Polskim 100% oleju
palmowego pochodziło ze zrównoważonych źródeł.
Kolejnym tematem, który wśród uczestników
wzbudzał dużo emocji był problem znakowania
produktów żywnościowych znakiem „bez oleju
palmowego”. Zdaniem zebranych taki sposób
znakowania wprowadza konsumentów w błąd oraz
znacząco podważa reputację tego produktu,
sugerując im niejako że produkt ten jest zdrowszy,
wytworzony w sposób bardziej zrównoważony.
Zdaniem uczestników rynku należałoby uregulować
tą kwestię prawnie nie tylko na poziomie krajowym,
ale na poziomie europejskim.

Źródło: Joanna Wróblewska, PSPO
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Promocja oleju wśród śląskich dietetyków
19 października br. miała miejsce III Konferencja
Dietetyki Klinicznej, w której wzięło udział ok. 150
czynnych dietetyków. Konferencja jak co roku
odbywała się na Uniwersytecie Śląskim.
PSPO zorganizowało stoisko, na którym dzieliliśmy
się wiedzą na temat oleju rzepakowego, a także
przekazywaliśmy uczestnikom specjalne pakiety.
Oprócz broszurki z przepisami i z informacjami na
temat właściwości oleju, każdy otrzymał też 3 butelki
oleju rzepakowego. Dzięki współpracy z firmami

członkowskimi KOMAGRA i ZT KRUSZWICA dietetycy
otrzymali butelki marki „Polski olej rzepakowy” –
rafinowany oraz marki „Kujawski” z ziołami i tłoczony
na zimno. Stoisko cieszyło się ogromnym
zainteresowaniem.
Dietetycy brali udział w całodniowym szkoleniu,
którego tematy skupione były na żywieniu pacjentów
z różnymi potrzebami w zależności od schorzeń, np. o
diecie w cukrzycy, czy chorobach wieku
rozwojowego.
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Janusz Wojciechowski Komisarzem ds. Rolnictwa
Janusz Wojciechowski wykorzystał drugą szansę i
wybronił się podczas drugiego przesłuchania w
Parlamencie Europejskim. Jego los zależał od frakcji
centroprawicowej, która - choć bez entuzjazmu ostatecznie dała mu pozytywną rekomendację.
- 1 października dostałem od państwa jasny i słuszny
sygnał, że od przyszłego komisarza oczekują państwo
nie tylko otwarcia na dialog, ale też czynów i obrony
rolników – powiedział na zakończenie drugiego
przesłuchania kandydat na Komisarza ds. Rolnictwa.
Podczas przesłuchania nie padło wiele konkretów,
ale – co na pewno spodobało się centroprawicy –
bronił zasady liberalnego handlu międzynarodowego.
– W umowach o wolnym handlu trzeba dbać o
rolnictwo, ale z drugiej strony potrzebujemy tego
handlu – powiedział (umowy liberalizujące handel są
na cenzurowanym wśród zielonych i w mocno
lewicowym klubie GUE).
– Jesteśmy na dobrej drodze do wyrównania dopłat.
Zrobię wszystko, by stało się to jak najszybciej.
Różnice do bolesny temat zwłaszcza z krajów Europy
Środkowo-Wschodniej – powiedział Wojciechowski.
„Zielone światło” najpierw dali Wojciechowskiemu
koordynatorzy centroprawicowej frakcji Europejskiej
Partii Ludowej (m.in. PO), centrolewicy i liberalnego
klubu „Odnowić Europę”, a nikt z reprezentantów
innych klubów nie miał ochoty na sprzeciw. A zatem
polskiemu kandydatowi udzielono dziś jednomyślnie
pozytywnej rekomendacji w gronie koordynatorów
wszystkich frakcji w europarlamentarnej komisji
rolnej (AGRI).
Podczas drugiego przesłuchania przez AGRI, Janusz
Wojciechowski wypadł znacznie lepiej niż podczas
pierwszej próby. Wojciechowski zdecydował się aby
odpowiadać europosłom po polsku (a nie w języku
angielskim). Dało się wyczuć również dużo lepsze
przygotowanie do pytań o politykę rolną. Tym razem
Wojciechowski przyznał wprost, że zastanie w
Komisji Europejskiej propozycję kształtu wspólnej
polityki rolnej (2021-27), którą przedłożono już

w 2018 r. i nie będzie miał prawa do inicjowania
żadnych zmian w tym zakresie. Jak w każdych
negocjacjach co do projektów Komisji, te zmiany
mogą wymuszać kraje Unii oraz Parlament
Europejski.
Janusz Wojciechowski ma wiele wspólnego z
rolnictwem, przez wiele lat był politykiem Polskiego
Stronnictwa Ludowego. Był nawet przez jakiś czas
szefem tej partii. Pochodzi spod Rawy Mazowieckiej,
gdzie
jego
rodzice
mieli
gospodarstwo.
Wojciechowski z wykształcenia jest prawnikiem, jako
sędzia orzekał w latach 1980-93, później na dobre
zajął się polityką. Jako członek PSL został
podsekretarzem stanu w URM, wicemarszałkiem
Sejmu, szefem NIK, sędzią Trybunału Stanu i Krajowej
Rady Sądownictwa. Usunięty z PSL przeszedł do PSL
Piast, by ostatecznie związać się z PiS.
Źródło: PSPO na podst. Gazeta Wyborcza, PAP, Tygodnik
Rolniczy
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S „Siejąc kwiaty- pomagamy pszczołom” KONKURS
Dnia 22 października 2019 roku w sali Pod Aniołem
głubczyckiego ratusza odbył się finał V gminnego
konkursu "Siejąc kwiaty - pomagamy pszczołom".
W tym roku w konkursie wzięło udział 14 placówek.
Celem
konkursu jest kształtowanie u dzieci
świadomości ekologicznej, pozytywnych postaw
proekologicznych,
docenianie
wartości
przyrodniczych i estetycznych najbliższej okolicy oraz
doskonalenie umiejętności obserwacji przyrody i
dokonywania różnych w form jej opisu. W
uroczystości wzięli udział liczni zaproszeni goście.
Patronat honorowy, nad konkursem jak co roku,
objął burmistrz Głubczyc Pan Adam Krupa.

W tym roku oprócz dotychczasowych lokalnych firm
naszą akcję wsparły: Bank Spółdzielczy w
Głubczycach, Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych, Polskie Stowarzyszenie
Producentów Oleju, Polskie Stowarzyszenie Ochrony
Roślin, Krajowa Federacja Producentów Zbóż oraz
Polski Związek Pszczelarski.
Polskie
Stowarzyszenie
Producentów
Oleju
ufundowało nagrody dla laureatów konkursu w
postaci książek na temat pszczół, a także grę pn.
„Honeycombs”, czyli plastry miodu.
Wszystkim
laureatom
konkursu
serdecznie
gratulujemy.
Źródło: PSPO za SP w Głubczycach
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Notowania
Średnie ceny produktów rzepakowych w Polsce 14.X– 20.X.2019
Wg MRiRW

Produkt

Cena netto [PLN/t]

Zmiana roczna [%]

Nasiona rzepaku

1621

-1,6

Olej rafinowany

3535

8,1

Śruta
Makuch

799
861

-12,5
- 13,4

Ceny nasion rzepaku w Polsce [PLN/t]

Ceny oleju rzepakowego w Polsce [PLN/t]
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Notowania
SKUP nasion rzepaku
Wg MRIRW (tys. ton)
Okres

Notowania MATIF na rzepak (FOB)
z dn. 29.X.2019
Wg Euronext

Ilość

Sezon 2016/2017

1838

Sezon 2017/2018

2272

Sezon 2018/2019

2158

Wrzesień 2019

208

Kurs EUR
[PLN]
(NBP)

Dostawa

Cena
[Euro/t]

Cena
[PLN/t]

Listopad’ 19

381,5

1630,23

Luty’ 19

380,75

1627,02

Maj’ 20

379,25

1620,61

Sierpień’ 20

366

1563,99

4, 2732

NOTOWANIA MATIF na RZEPAK

Źródło: ZMP.de
REDAKCJA: Joanna Wróblewska
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