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Olejarska Dycha & I Mistrzostwa Polski Olejarzy już za nami!
29 maja w Nieliszu niedaleko Zamościa odbyła się
I edycja biegu Olejarska Dycha. Impreza miała na
celu promocję biegania w branży olejarskiej
i komunikację korzyści płynących z włączenia oleju
rzepakowego
do
diety
sportowca-amatora.
W ramach imprezy rozegrane zostały także
I Mistrzostwa Polski Olejarzy. Wydarzenie to
cieszyło się dużym zainteresowaniem - na linii startu
stanęło bowiem aż 269 zawodników z całej Polski!
Wydarzenie uroczyście otworzył Adam Stępień,
dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Olej oraz dyrektor zakładu Viterra
Bodaczów Krzysztof Jarosz. Biegacze wystartowali
punktualnie o godz. 10:00 i pobiegli wzdłuż
kwitnących pól rzepaku i przez leśne ścieżki aż do
mety na słonecznej plaży nad Zalewem Nielisz.
Dystans, z którym zmierzyli się biegacze, to 10 km,
a na mecie na wszystkich uczestników czekały
pamiątkowe medale oraz smaczny krupnik jako
posiłek regeneracyjny.
W miasteczku wydarzenia czekały na biegaczy
i osoby towarzyszące liczne atrakcje.

Na stoisku Polskiego Stowarzyszenia Producentów
Oleju każdy miał okazję spróbować świeżo
wytłoczonego oleju rzepakowego i przekonać się
o jego wysokich walorach smakowych. Z lokalnymi
smakołykami i rękodziełem pojawiło się Koło
Gospodyń Wiejskich Jagodzianki oraz Ach Te Baby
z Nawoza. Ze sceny rozbrzmiewały piosenki
w wykonaniu dzieci i młodzieży z Gminnego Ośrodka
Kultury w Nieliszu, a chętni szukali ochłody
w wodach Zalewu Nielisz. Realizację wydarzenia
wsparła gmina Nielisz, a szczególnie cenny wkład
swoją pracą i zaangażowanie wnieśli uczniowie
i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Nieliszu.
Jako pierwszy linię mety przekroczył Artur Jendych
ze świetnym czasem 36 min 43 s, natomiast
pierwszą kobietą na mecie była Aleksandra
Jakubczak z czasem 41 min 55 s. W kategorii
Mistrzostw Polski Olejarzy najszybszy okazał się
Antończak Marek z Żółkiewki z czasem 40 min 03 s,
a najszybszą kobietą była jego siostra, Antończak
Justyna, która przekroczyła linię mety z czasem
48 min 20 s.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Zakończyliśmy tegoroczny cykl szkoleń "Postaw na rzepak"
W maju i czerwcu 2022 r. we współpracy z firmami
członkowskimi zrealizowaliśmy cykl 8 szkoleń dla
rolników pt. „Postaw na rzepak”.

Wśród prelegentów znaleźli się prof. Stanisław
Ignatowicz z Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego, prof. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, prof. Dariusz Jaskulski
z Politechniki Bydgoskiej oraz Adam Paradowski,
Adam Stępień, Ewa Myśliwiec, a także
przedstawiciele wybranych zakładów tłuszczowych.
We wszystkich szkoleniach wzięło udział ponad 370
rolników.
Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym
osobom.
Wierzymy,
że
dzięki
wiedzy
i doświadczeniu ekspertów mogli poszerzyć swoją
wiedzę oraz dzięki temu uprawiać rzepak w bardziej
efektywny sposób, zarówno w postaci wielkości
plonu, jak i aspekcie finansowym.
Prezentacje są dostępne -> tutaj

Szkolenia odbyły się:
• 13 maja w Bodaczowie,
• 16 maja w Kruszwicy,
• 25 maja w Tychach,
• 27 maja w Szamotułach,
• 30 maja w Malborku,
• 6 czerwca w Wiechlicach,
• 8 czerwca w Kosowie Lackim,
• 27 czerwca w Prószkowie.
Podczas szkoleń uczestnicy poznawali jaka jest rola
nawożenia w kształtowaniu plonu i jakości nasion
rzepaku,
jakie
są
innowacyjne
elementy
i technologie uprawy roli i siewu w agrotechnice
rzepaku ozimego, a także jakie są aktualne
możliwości desykacji rzepaku oraz wpływ
chemicznej ochrony rzepaku na zapylacze.

3

Oil Express

14 lipca 2022

nr 124(II)/2022
Zakończyliśmy tegoroczny cykl szkoleń "Postaw na rzepak"

Źródło: PSPO

4

Oil Express

14 lipca 2022

nr 124(II)/2022
Jubileusz 15-lecia PSPO
30 czerwca 2022 r. świętowaliśmy jubileusz 15-lecia
istnienia Polskiego Stowarzyszenia Producentów
Oleju!
W hotelu Windsor w Jachrance wraz z zaproszonymi
gości, obchodziliśmy jubileusz 15-lecia. Jubileusz
oficjalnie rozpoczął Prezes Zarządu Mariusz Szeliga,
który podziękował przybyłym gościom za ich
obecność i krótko podsumował 15 lat działalności
Stowarzyszenia.
Następnie
reprezentant
Ministerstwa Rolnictwa, Jarosław Wiśniewski
wręczył odznaczenie honorowe „Zasłużony dla
rolnictwa”, które otrzymali:
• Grzegorz Marchwiński,
• prof. Krzysztof Krygier,
• Sławomir Werbiński,
• Ewa Myśliwiec,
• Wiesław Dziąg.
Ponadto pamiątkowymi statuetkami zostały
wyróżnione osoby, które na przestrzeni działalności
PSPO w szczególny sposób przyczyniły się do
rozwoju branży olejarskiej. Otrzymali ją:
• Jan Krzysztof Ardanowski,
• prof. Iwona Bartkowiak-Broda,
• Karol Bujoczek,
• Zygmunt Gzyra,
• Ryszard Kamiński,
• prof. Krzysztof Krygier,
• Juliusz Młodecki,
• prof. Marek Mrówczyński,
• prof. Stanisław Ptasznik,
• Adam Stępień.

Ponadto pamiątkowe statuetki zostały przyznane
wybranym instytucjom:
• Instytut Ochrony Roślin,
• Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,
• Instytut Biotechnologii Przemysłu RolnoSpożywczego im. prof. W. Dąbrowskiego,
• Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin
Uprawnych,
• Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów
Spożywczych, Wydział Technologii Żywności,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie.
W podziękowaniu za wieloletnią współpracę,
okolicznościowymi upominkami również zostali
wyróżnieni członkowie Zarządu PSPO: Mariusz
Szeliga, Janusz Łojewski oraz Grzegorz Barczewski.
Następnie
wybrani
goście
zabrali
głos,
podsumowując jak ich współpraca z PSPO wpłynęła
na rozwój branży.
Po części oficjalnej zebrani goście podczas
uroczystej kolacji mieli okazję do wymiany zdań na
temat zmian jakie zaszły przez te lata w branży
olejarskiej oraz dalszych możliwości rozwoju.
Dziękujemy serdecznie wszystkim przybyłym
gościom, z którymi mamy nadzieję spotkać się na
kolejnych jubileuszach!
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Zaproszenie na XI Konferencję KIB
„Biopaliwa transportowe - szanse, zagrożenia, wyzwania
Krajowa Izba Biopaliw organizuje w dniach 28-29
września 2022 r. XI edycję konferencji „Biopaliwa
transportowe - szanse, zagrożenia, wyzwania”
w hotelu Windsor w Jachrance.
Pierwszego dnia wydarzenia, tj. 28 września,
zaplanowano
organizację
bankietu
networkingowego z częścią oficjalną przewidującą
wręczenie okolicznościowych statuetek Krajowej
Izby Biopaliw. Wyróżnienie otrzymają osoby, które
swoimi działaniami szczególnie przyczyniają się do
rozwoju branży biopaliwowej.
Program konferencji w drugim jej dniu zakłada
prezentacje merytoryczne w trzech blokach
tematycznych obejmujących otoczenie regulacyjne
i geopolityczne, aspekty technologiczne oraz
podejmujące kwestie jakościowe i zrównoważony
rozwój.

Ważnym tematem poruszanym podczas konferencji
będzie Narodowy Cel Wskaźnikowy i obligatoryjny
blending biokomponentów oraz oddziaływanie
bieżącej sytuacji geopolitycznej na branżę biopaliw.
Zaplanowano uwzględnienie perspektywy dla
sektora
biopaliw
w
kontekście
procesu
implementacyjnego dyrektywy RED2, jak również
rewizji jej przepisów na poziomie europejskim w
ramach pakietu KE „Fit for 55”. Przewidziano także
podjęcie wielu ciekawych i ważnych wątków dla
wytwórców estrów metylowych oraz bioetanolu, jak
i sektora paliwowego dając przestrzeń do
budowania relacji pomiędzy najważniejszymi
graczami rynkowymi.
Podsumowaniem części merytorycznej będzie
debata ekspercka, w której udział wezmą
przedstawiciele administracji publicznej, sektora
paliwowego oraz zaproszeni goście.

Wszystkie szczegóły dotyczące konferencji są dostępne na stronie -> https://kib.pl/konferencja/
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Materiał informacyjny Polskiej Koalicji Biopaliw
i Pasz Białkowych
Dlaczego ważna jest krajowa produkcja biopaliw?

wykorzystanie oleju na cele spożywcze w Polsce od
lat odpowiada podaży ok. 1 mln ton rzepaku. Z kolei
krajowa produkcja bioetanolu stosowanego
w Polsce prowadzona jest przede wszystkim w
oparciu o lokalną uprawę kukurydzy. Już obecnie
branża zagospodarowuje ok. 700 tys. ton ziarna,
dzięki czemu wytwarzamy w Polsce niskoemisyjne,
przyjazne środowisku biokomponenty stabilizując
przychody rolników i zapewniając pewny zbyt.
Szacuje się, że aż ponad 150 tys. gospodarstw
rolnych w naszym kraju dostarcza swoje surowca do
produkcji biopaliw!

To bezpieczeństwo energetyczne
Polska branża biopaliw już teraz zapewnia ilość
paliw ciekłych odpowiadającą zużyciu przez ponad
1 mln samochodów osobowych rocznie! Stosowanie
wytwarzanych w Polsce biopaliw w postaci tzw.
biokomponentów tj. biodiesla w oleju napędowym
oraz bioetanolu w benzynach zmniejsza naszą
zależność od importu ropy naftowej i gotowych
paliw kopalnych. Już obecnie krajowa branża
produkuje ponad 1 mln ton estrów metylowych oraz
ponad 330 tys. m3 bioetanolu, a dzięki polskim
rolnikom potencjał ten może wzrosnąć nawet do
ponad 2 mln ton paliw rocznie. Wykorzystajmy tę
szansę, jaką daje nam krajowe rolnictwo!

To miejsca pracy i rozwój przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich
Produkcja biopaliw w Polsce opiera się na krajowych
gospodarstwach
rolnych,
ale
wytwórnie
biokomponentów, tłocznie oleju rzepakowego oraz
gorzelnie rolnicze to także ważne miejsca pracy, w
szczególności na obszarach wiejskich. Bezpośrednio i
pośrednio w sektorze biopaliw w kraju znajduje
zatrudnienie ok. 18 tys. osób!

To bezpieczeństwo żywnościowe
Produkcji biopaliw nierozerwalnie towarzyszy
wytwarzanie pasz dla zwierząt gospodarskich. Tylko
i wyłącznie dzięki krajowym wytwórcom
biokomponentów możliwa jest podaż rocznie ponad
1,5
mln
wysokobiałkowych
komponentów
paszowych w postaci śruty rzepakowej oraz wywaru
podestylacyjnego. Bez biopaliw pogłębi się nasza
zależność od importu śruty sojowej GMO.

To bioróżnorodność i płodozmian
Uprawa rzepaku na obecną skalę ok. 1 mln ha
gruntów rolnych odgrywa bardzo istotną rolę w
płodozmianie. Praktycznie nie ma innej opłacalniej
dla rolnika alternatywy, która mogłaby być również
ważna w kontekście przerywania monokultur
zbożowych. Kwitnący rzepak to również cenny
pożytek dla pszczół miodnych oraz innych owadów
zapylających!

To pewny zbyt płodów rolnych i stabilizacja
przychodów krajowych gospodarstw rolnych
Około 2/3 oleju rzepakowego produkowanego
z polskiego rzepaku jest wykorzystywana w krajowej
produkcji biodiesla. To dzięki wytwórcom estrów
pojawił się w kraju rynek dla ponad 3 mln ton nasion
rzepaku, które rokrocznie zbierają nasi rolnicy.
Jednocześnie uprawa ta nie konkuruje w żaden
sposób z produkcją żywności, ponieważ

Razem brońmy rolnictwa i biopaliw!
Źródło: strefaAGRO
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Notowania
Średnie ceny produktów rzepakowych w Polsce 27 VI – 03 VII 2022

Złote

wg MRiRW

4800
4500
4200
3900
3600
3300
3000
2700
2400
2100
1800
1500

Produkt

Cena netto [PLN/t]

Zmiana roczna [%]

Nasiona rzepaku

4 138

66,8

Olej rafinowany

7 204

43,2

Śruta

1 630

31,8

Makuch

-

-

Ceny nasion rzepaku w Polsce [PLN/t]

2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022

Złote

Ceny oleju rzepakowego w Polsce [PLN/t]
7100
6700
6300
5900
5500
5100
4700
4300
3900
3500
3100

2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
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Notowania
SKUP nasion rzepaku
Wg MRIRW (tys. ton)

Notowania MATIF na rzepak (FOB)
z dn. 13 VII 2022
Wg Euronext

Okres

Ilość

Sezon 2018/2019

2158

Dostawa

Cena
[Euro/t]

Sezon 2019/2020

2584

Sierpień’22

668,5

Sezon 2020/2021

2625

Listopad’22

672,25

Maj 2022

96,88

Czerwiec 2022

Kurs EUR
[PLN]
(NBP)

Cena
[PLN/t]
3235,47
3253,62

4,8399
Luty’23

674,25

3263,30

Maj’22

668,5

3235,47

63,66

NOTOWANIA MATIF na RZEPAK
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