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Krajowe Zrzeszenie Producen-
tów Rzepaku i Roślin Białkowych 
oraz Polskie Stowarzyszenie Pro-
ducentów Oleju szacują tegoroczne 
zbior y rzepaku w Polsce na ok.  
3,4-3,5 mln ton. Analitycy podkreśla-
ją, że ostateczny wynik zweryfikuje 
przebieg kampanii żniwnej, ale nawet 
przy porównywalnym do ubiegłego 
sezonu plonowaniu rekordowa po-
wierzchnia uprawy (ponad 1,065 mln 
h) wskazuje na bardzo dobry wynik, 
jakiego można oczekiwać.

Drastyczny wzrost kosztów
– Uprawa rzepaku to jedna z wiodą-

cych specjalizacji polskiego rolnictwa, 
dlatego jako branża przetwórcza robi-
my wszystko, aby wypracowany przez 
ostatnią dekadę potencjał krajowego 
łańcucha olejarskiego wzmacniać  
i rozwijać. To jednak przede wszystkim 
dzięki naszym dostawcom – rolnikom 
udaje się plasować nasz kraj w ścisłej 
czołówce europejskich potęg rzepako-
wych. Bardzo nas cieszy w tym kontek-
ście tak dobra perspektywa krajowych 

zbiorów na nowy sezon – mówi Ma-
riusz Szeliga, prezes zarządu Polskie-
go Stowarzyszenia Producentów Oleju.  
W podobnym tonie wypowiada się tak-
że Juliusz Młodecki, prezes Krajowego 
Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Ro-
ślin Białkowych. – Dzięki usprawnieniu 
sprawozdawczości przez ARiMR w ra-
mach systemu płatności obszarowych 
analiz nie musimy opierać jedynie 
na własnej wiedzy, ale twardych da-
nych, które wskazują, że tegoroczna 
powierzchnia zasiewów rzepaku jest 
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Przedsiębiorcy rolni i przetwórcy mają powody do zadowolenia

Rzepak to teraz
polska specjalność

Nasz kraj jest jednym z czołowych producentów rzepaku w Unii Europejskiej, co w połączeniu 
z dobrymi cenami skupu pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.
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rekordowa. Wobec drastycznie rosną-
cych kosztów produkcji, aby jednak 
utrzymać takie zainteresowanie rolni-
ków uprawą rzepaku, konieczne jest 
kontynuowanie kursu na biopaliwa, 
które wygenerowały w Polsce podaż 
nasion ponaddwukrotnie przewyższa-
jącą zapotrzebowanie spożywcze na 
olej – zauważa Młodecki.

Czy polska branża olejarska jest  
w stanie przerobić w całości polski 
rzepak, gdyby zbior y przekroczyły 
szacowany pułap nawet 3,5 mln ton  
nasion? – Zdecydowanie damy sobie 
radę, tym niemniej, podobnie jak 
wytwórcy estrów, tłocznie czekają  
z niecierpliwością na pilną nowelizację 
ustawy biopaliwowej – mówi Adam 
Stępień, dyrektor generalny Polskiego 
Stowarzyszenia Producentów Oleju. 
Zwraca uwagę, że nadal brakuje niektó-
rych rozwiązań prawnych dotyczących 
Narodowego Celu Wskaźnikowego na 
2023 rok. – Wobec perspektywy tak 
dobrych zbiorów znacząco rośnie rola 
biopaliw w stabilizacji przychodów pro-
ducentów rolnych – podkreśla Stępień.

Warto współpracować 
Nasz kraj jest jednym z najwięk-

szych producentów rzepaku w Euro-
pie. Ze względu na wielkość zbiorów  
i powierzchnię uprawy, Polskę wyprze-
dzają jedynie Francja i Niemcy. Rzepak 
jest popularną uprawą, jednak nie  
w każdym regionie są równie dobre wa-
runki, aby rozwinęła się towarowa pro-
dukcja. I tak największa powierzchnia 
zasiewów rzepaku i rzepiku rokrocznie 
jest w województwach: dolnośląskim, 
lubelskim, wielkopolskim, zachodnio-
pomorskim czy kujawsko-pomorskim. 

Do ścisłej czołówki zalicza się tak-
że Opolszczyzna, która od kilku lat no-

tuje systematyczne zwiększenie wydaj-
ności produkcji. – Chociaż obszarowo 
jesteśmy najmniejszym województwem  
w kraju, to w przypadku roślin ole-
istych i zbóż mamy czym się pochwalić  
– mówi Paweł Wojtowicz, wiceprezes 
zarządu Spółdzielni Grup „Polski Rze-
pak i Zboża”. Opolska spółdzielnia 
powstała w 2012 r. jako zrzeszenie  
9 grup producentów rolnych. Aktualnie 
zrzesza 9 grup, 7 producentów rolnych 
(osoby prawne) oraz współpracuje  
z kilkoma firmami skupowymi z woje-
wództw: opolskiego, dolnośląskiego 
oraz śląskiego. Spółdzielnia dysponuje 
potencjałem produkcji ponad 50 tys. ton  
rzepaku i 70 tys. ton ziarna zbóż śred-
nio rocznie. – Mimo silnej pozycji na 
rynku nasza spółdzielnia nie zwalnia 
tempa i nadal staramy się dynamicznie 
rozwijać – zapewnia Wojtowicz. Na co 
mogą liczyć członkowie spółdzielni? 
– Przede wszystkim uzyskują wymier-
ne korzyści między innymi poprzez 
korzystanie z doradztwa specjalistów 
rynków rolnych, wypracowanie wspól-
nych strategii sprzedaży czy dokony-
wanie tańszych zakupów środków do 
produkcji – zaznacza Paweł Wojtowicz 
i zachęca kolejnych rolników do współ-
pracy. – Jesteśmy otwarci na nowych 
producentów rolnych i dlatego zapra-
szamy kolejne grupy, a także osoby 
prawne oraz lokalne firmy handlowe do 
współpracy. W trudnych i niepewnych 
czasach konsolidacja producentów 
rolnych to konieczność – przekonuje 
wiceprezes Spółdzielni Grup „Polski 
Rzepak i Zboża”.

Ważna konferencja
Świetną okazją do rozmów o współ-

pracy biznesowej z pewnością będzie 
IV edycja konferencji „O-Polski Rynek 

Rzepaku i Zbóż”, która odbędzie 
się 21 września w Prószkowie k. 
Opola. Wydarzenie adresowane jest 
do towarowych producentów rolnych  
i przetwórców. 

– W tym roku w programie konferen-
cji znajdzie się przede wszystkim te-
matyka zmian we wspólnej polityce rol-
nej Unii Europejskiej, którą rozpocznie 
referat dr. Jerzego Plewy – eksperta 
Team Europe, wieloletniego dyrektora 
generalnego w Komisji Europejskiej  
– mówi Mariusz Olejnik, prezes zarzą-
du Spółdzielni Grup „Polski Rzepak 
i Zboża”, a także szef Opolskiego 
Związku Producentów Rolnych i Pol-
skiej Federacji Rolnej. – Podczas kon-
ferencji zaplanowano również debatę  
z udziałem przedstawicieli lokalnych 
firm przetwórczych i towarowych 
producentów rolnych  w zakresie 
zapewnienia stabilności dostaw zbóż 
i rzepaku w woj. opolskim – tłumaczy 
Olejnik. 

Paweł Wojtowicz dodaje, że każdy, kto 
pojawi się w Prószkowie (konferencja 
odbędzie się w hotelu Arkas), uzyska 
bieżące informacje dotyczące rynku 
rzepaku i zbóż, a podczas kuluarowych 
rozmów przy uroczystej kolacji będzie 
okazja do nawiązania nowych lub 
podtrzymania istniejących kontaktów 
biznesowych. 

Patronat honorowy nad imprezą objął 
Andrzej Buła, marszałek województwa 
opolskiego. Patronat medialny spra-
wuje natomiast Wydawnictwo APRA 
poprzez miesięcznik „Przedsiębiorca 
Rolny” oraz multiportal Agropolska.pl. 
Więcej informacji na temat konferencji 
można uzyskać wchodząc na stronę  
polskirzepakizboza.pl lub pisząc na 
adres polskirzepakiz@gmail.com. 

Krzysztof Zacharuk
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