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W pierwszym półroczu 2011 r. Polska 
zaimportowała 71,6 tys. ton rzepaku (+49%) 
za 34,9 mln Euro wobec 48,2 tys. ton za 14,6 
mln Euro w analogicznym okresie rok 
wcześniej.  

Równolegle eksport rzepaku w pierwszym 
półroczu br. był na poziomie 32,2 tys. ton  
(-49%) za 12,1 mln Euro wobec 63,7 tys. ton 
za 18,6 mln Euro w analogicznym okresie 
2010 roku.  

Największym dostawcą rzepaku do Polski 
były Niemcy (37% wartości zakupów i 32% 
wolumenu importu). Na drugim miejscu 
znalazła się Słowacja wraz z Ukrainą (po 
około22% wartości oraz około 24% ilości), 
następnie Republika Czeska (8% ilości oraz 
6% wartości zakupów) rzepaku.  

W dwóch kwartałach 2011 r. rzepak „tradycy-
jnie” eksportowaliśmy przede wszystkim do 
Niemiec (78% wyeksportowanej ilości), 
jakkolwiek wzrosło znaczenie innych 
odbiorców z Unii. Na drugiej pozycji wśród 
odbiorców rzepaku znalazły się Węgry z ok. 
13% udziałem oraz Czechy - 5%.  

W pierwszym półroczu br. miał miejsce 51% 
wzrost importu oleju rzepakowego do kraju 
do 21,1 tys. ton za 21,8 mln Euro.  

Importowany do Polski olej rzepakowy 
pochodził głównie z UE (blisko 100% 
sprowadzonej ilości) głównie z Niemiec 
(46%), Belgii (22%), Francji (15%), Czech 
(10%), oraz mniejsze ilości z innych państw 
Unii.  

Równolegle eksport oleju rzepakowego  
w rozpatrywanym okresie 2011 r. zmniejszył 
się ilościowo wobec analogicznego okresu 
roku 2010 o około 38% do 76,2 tys. ton (za 
około 76 mln Euro).  

Największym odbiorcą oleju rzepakowego  
z Polski były Niemcy (54% ilości), potem 
Czechy (24%), Litwa (6%) oraz Austria 
Węgry i Słowacja (po około 4%). NaleŜałoby 
odnotować 48% spadek eksportu tego oleju 
do Niemiec do 40,8 tys. ton, które w ostatnich 
latach były jego największym odbiorcą.  
W okresie styczeń/maj br. u zachodniego 
sąsiada istotnie spadło zuŜycie 4 podstawo-
wych olejów (głównie rzepakowego) o około 
250 tys. ton ze względu na spadek zuŜycia 
biodiesla. W pierwszej połowie br. 95% 
biodiesla produkowanego w Niemczech było 
wytwarzane na bazie oleju rzepakowego. 

PSPO na podst. FAMMU/FAPA za CIHZ, WR 
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Koninklijke Bunge B.V. wezwał do 
sprzedaŜy 48.212.000 akcji Elstar Oils, 
stanowiących 100 proc. kapitału 
zakładowego spółki, oferując za jedną 
akcję 6,75 zł. Jeśli wzywający osiągnie 90 
proc. lub więcej głosów moŜe rozwaŜyć 
przymusowy wykup - poinformował 
Unicredit CA IB Poland, pośredniczący  
w wezwaniu. W połowie sierpnia wezwa-
nie na akcje 100 proc. akcji Elstar Oils 
ogłosiła spółka Archer Daniels Midland 
Nederland oferując 5,5 zł za jedną akcję. 

Zapisy na akcje Elstar Oils przyjmowane 
będą od 21 października do 29 grudnia 
2011 roku. 

Wzywający zobowiązał się kupić akcje 
Elstar   pod  warunkiem,  Ŝe  przynajmniej 
80,01 proc. wszystkich akcji spółki, czyli 
przynajmniej 38.574.422 szt., zostanie 
objętych zapisami.  

Wzywający poinformował, Ŝe jeśli po 
przeprowadzeniu wezwania i nabyciu 
akcji Elstar Oils osiągnie 90 proc. lub 

więcej całkowitej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu spółki, moŜe on rozwaŜyć 
przeprowadzenie przymusowego wykupu 
akcjonariuszy mniejszościowych. 

Wzywający jest członkiem Grupy Bunge, 
która zajmuje się produkcją i dystrybucją 
margaryn i olejów butelkowanych.  
W Polsce dystrybutorem jego produktów 
jest Kruszwica. 

"Bunge planuje wspierać dalszy wzrost  
i rozwój Elstar w zakresie przetwórstwa 
nasion, produkcji biodiesla oraz działalno-
ści na rynku Ŝywnościowym poprzez 
włączenie Elstar do międzynarodowej 
sieci sprzedaŜy Bunge, udostępnienie 
narzędzi do zarządzania ryzykiem oraz 
poprzez optymalizację przepływu 
produktów, z korzyścią dla spółki, jej 
akcjonariuszy oraz pracowników" - 
napisano w wezwaniu. 

16 sierpnia Archer Daniels Midland 
Nederland (ADM) wezwał do sprzedaŜy 
48.212.000 akcji Elstar Oils, stanowiących 

 

100 proc. kapitału zakładowego spółki, 
oferując za jedną akcję 5,50 zł. Zapisy na 
akcje Elstar Oils w wezwaniu ADM 
przyjmowane będą od 1 września do 9 
listopada 2011 roku. 

Elstar Oils informował wcześniej  
o porozumieniu, zawartym między ADM  
a firmą Blazito, naleŜącą do Stanisława 
Rosnowskiego, która kontroluje 50,9 proc. 
akcji Elstar Oils.  

Zgodnie z porozumieniem, firma Blazito 
zobowiązała się do sprzedaŜy posiada-
nych akcji Elstar Oils, w odpowiedzi na 
ogłoszone przez ADM wezwanie. Umowa 
będzie obowiązywać, jeśli ADM kupi  
w wezwaniu co najmniej 80 proc. akcji 
Elstar Oils, a takŜe jeśli uzyska 
bezwarunkową zgodę na dokonanie 
koncentracji w Austrii, Niemczech, 
Polsce, na Słowacji oraz na Ukrainie. 

Na zamknięciu środowej sesji kurs akcji 
Elstar Oils wynosił 5,39 zł. 

PSPO na podst. PAP 

 

 
SpoŜycie oleju rzepakowego spoŜy-
wczego w Polsce od lat utrzymuje się na 
stabilnym poziomie około 4,7 kg na osobę 
rocznie. Rośnie jednak zapotrzebowanie 
na olej ze strony producentów biopaliw.  

W efekcie popyt na rzepak i olej 
rzepakowy jest w Polsce duŜy, podobnie 
zresztą jak w całej UE.  

Warunki rynkowe sprzyjają dalszemu 
rozwojowi produkcji rzepaku i oleju 
rzepakowego. Problemów ze zbytem nie 
ma – powiedział Lech Kempczyński, 
dyrektor generalny Polskiego Stowarzy-
szenia Producentów Oleju w wywiadzie 
dla Pulsu Biznesu.  

Z uwagi na niekorzystne warunki 
pogodowe jest to trudny rok dla 
producentów i przetwórców rzepaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce 
szacowane są na 1,8-2,0 mln ton, a więc 
są niŜsze niŜ w 2010 r. (2,1 mln ton).  

W efekcie spadku podaŜy i duŜego 
popytu cena rzepaku poszła mocno  
w górę i sięga obecnie nawet 1,8-1,9 tys. 

zł za tonę, podczas gdy rok temu 
wynosiła 1,3-1,4 tys. zł.  

Wysokie ceny surowca mogą 
niekorzystnie odbić się na rentowności 
przetwórców. 

PSPO na podst. Puls Biznesu 

  Bunge chce przejąć Elstar Oils 

  Przetwórstwo rzepaku to rozwojowy biznes 
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Wg najnowszych szacunków w sezonie 
2011/12 światowa produkcja rzepaku 
będzie drugi z rzędu rok mniejsza  
i osiągnie 59,95 mln ton (w ciągu tygodnia 
szacunki zwiększyły się o szacowano 
0,65 mln ton) czyli 0,9 mln ton mniej niŜ 
sezon wcześniej oraz 1,7 mniej niŜ przed 
dwoma laty.  

NaleŜy odnotować spadek zapasów 
początkowych dla bieŜącego sezonu tj.  
w lipcu br. o 1,5 mln ton (do 5,7 mln ton) 
co spowoduje, Ŝe podaŜ światowa  
w bieŜącym sezonie zmniejszy się o 2,4 
mln ton do 64,7 mln ton.  

W trakcie sezonu 2011/12 globalne 
zapasy rzepaku będą się stopniowo 
zmniejszać do około 5,3 mln ton pod 
koniec bieŜącego sezonu zwłaszcza  
w UE.  

Oil World podwyŜszył szacunki zbiorów 
we Francji, Polsce oraz Wielkiej Brytanii 
odpowiednio do 5,2 mln ton, 1,9 mln ton 
oraz 2,46 mln ton. Z drugiej strony 
przeszacowano w dół szacunki dla 
Niemiec (do 4,2 mln ton), Czech (do około 
1 mln ton), Rumunii (do 0,7 mln ton) oraz 
Danii (do 0,49 mln ton).  

Największe problemy ze zbiorem rzepaku 
wystąpiły w Niemczech na skutek 
nawalnych deszczy czy lokalnych 
podtopień tak, Ŝe niektórzy eksperci 
szacują zbiory nawet 3,9-4,1 mln ton.  

Zbiory zatem w UE będą na poziomie 
około 18,9 mln ton, czyli o około 5 mln ton  

 

mniej niŜ wynosi wewnętrzne zapotrzebo-
wanie w Unii. 

Nawet jeśli uda się zrealizować import 3,1 
mln ton, to deficyt będzie skutkować 
spadkiem podaŜy o około 1,3 mln ton  
(-5%) i przerobu o około 0,8 mln ton do 
21,4 mln ton. 

W bieŜącym sezonie Unia aby zaspokoić 
popyt na Ŝywność, energię czy surowce 
dla przemysłu pozostanie zaleŜna od 
importu olejów czy biodiesla.  

Produkcja oleju rzepakowego w UE 
zmniejszy się o około 0,3 mln ton do 9,3 
mln ton, a jego import wzrośnie w sezonie 
2011/12 do poziomu około 582 tys. ton 
wobec 435 tys. ton sezon wcześniej. 

Wobec ograniczonej podaŜy wzrośnie 
konkurencja pomiędzy importerami oleju 
rzepakowego zwłaszcza, Ŝe wzrośnie 
popyt Chin oraz USA. 

PSPO na podst. FAMMU/FAPA za Oil 
World 

Bilans rzepaku UE (mln ton) 

 09/10 10/11p 11/12p Zmiana % 

Zapasy początk. 1,56 1,51 1,42 -6,0 

Produkcja  21,73 20,50 18,9 -7,7 

− Niemcy 6,20 5,70 4,20 -26,3 

− Francja 5,59 4,82 5,20 7,9 

− Polska 2,50 2,08 1,90 -8,7 

− Wlk. Brytania 1,91 2,23 2,46 10,3 

− Czechy 1,20 1,04 1,03 -1,0 

− Rumunia 0,70 0,94 0,70 -25,5 

− Dania 0,63 0,58 0,49 -15,5 

Import * 2,18 2,69 3,10 15,2 

PODAś   25,47 24,70 23,45 -5,1 

Eksport * 0,16 0,20 0,11 -45,0 

Przerób 22,98 22,28 21,44 -3,8 

inne uŜycie 0,83 0,80 0,80 -0,0 

POPYT 23,97 23,28 22,35 -4,0 

Zapasy końcowe 1,51 1,42 1,10 -22,5 
Źródło: FAMMU/FAPA za Oil World, p- prognoza, * poza 
handlem wewnątrz UE;sezon od lipa do czerwca 

 

 

 
 
Przewodniczącym Rady Gospodarki 
śywnościowej został Bronisław Wesoło-
wski, natomiast jego zastępcami Janusz 
Rodziewicz oraz Andrzej Gantner 
(pełniący jednocześnie funkcję przewo-
dniczącego Komitetu ds. Ekonomi-
cznych). 

Lech Kempczyński – dyrektor generalny 
PSPO został mianowany przewodni-
czącym Komitetu ds. Bezpieczeństwa  
i Jakości śywności. 

Przewodniczącymi pozostałych komitetów 
są: Michał Fogg - Komitet ds. Ochrony 
Roślin,  Zdzisław  Woźniak  -  Komitet  ds.  

Owoców i Warzyw, Tadeusz Pokrywka - 
Komitet ds. Produktów Pochodzenia 
Roślinnego,  Witold Choiński - Komitet ds. 
Produktów Pochodzenia Zwierzęcego 
oraz  Jerzy Wierzbicki - Komitet ds. 
Promocji. 

Agnieszka Słodowa na podst. RGś 

  Wzrośnie import rzepaku i oleju rzepakowego 

   Nowe władze RGś 
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W związku z trwającą obecnie Prezyden-
cją Polski w Radzie UE, Minister Marek 
Sawicki na prośbę Izby ZboŜowo-
Paszowej przyjął u siebie delegację 
złoŜoną z przedstawicieli: 

 FEFAC - Prezydent  Patrick Vanden 
Avenne, członek Prezydium Marek  
Kumprecht i Sekretarz Generalny 
Alexander Doering, 

 Izby - Prezydent Adam Tański, 
Wiceprezydent Witold Obidziński  
i Sekretarz Generalny Maciej 
Tomaszewicz.  

Celem spotkania było zapoznanie 
Ministra z głównymi aktualnie 
problemami branŜy paszowej w UE 
i uzyskanie jego poparcia w 
kluczowych dla sektora sprawach 
m.in. takich jak sprawa reformy 
Wspólnej Polityki Rolnej  
i konieczność zwiększenia skali 
interwencjonizmu zboŜowego UE 
dla przeciwdziałania ogromnym 
wahaniom cen a takŜe działania na 
rzecz poprawy sytuacji 

sektora trzodowego m.in. poprzez 
odejście od polityki zerowej tolerancji 
białka zwierzęcego.  

Ze spraw technicznych przedstawiono 
Ministrowi Sawickiemu równieŜ  implika-
cje związane z proponowanym pakietem 
przeciwdioksynowym (ogromne koszty dla 
przemysłu paszowego) oraz poproszono 
o wsparcie w obronie pasz leczniczych 
jako taniego i skutecznego środka 
przeciw chorobowego dla zwierząt.  

Na zakończenie poinformowano Ministra 
o zaplanowanym na czerwiec 2013 roku  

 

 

Kongresie FEFAC w Krakowie (współ-
organizacja Izby). Minister Sawicki zgodził 
się na objęcie honorowego protektoratu 
nad Kongresem i obiecał pomóc  
w zapewnieniu udziału dwóch aktualnie 
urzędujących Komisarzy KE. 

Podsumowując, wydaje się, spotkanie 
było bardzo owocne, a przedstawione 
problemy znalazły zrozumienie u Ministra, 
który dziękując za spotkanie obiecał 
polityczne wsparcie działań naszych 
organizacji. 

Izba ZboŜowo-Paszowa 

 
 
 
 
 
 
 

20 – 21 września 2011 r. w Warszawie 
Puls Biznesu organizuje sympozjum 
‘Rynek paliw w Polsce’. 

Celem spotkania będzie omówienie 
następujących zagadnień: 

 Perspektywy biopaliw w świetle 
działań Unii Europejskiej, 

 Nowa Dyrektywa zapasowa – zmiana 
koncepcji tworzenia zapasów, zakres 
i warunki implementacji Dyrektywy, 

 System monitorowania i kontrolowa-
nia jakości paliw w Polsce w ocenie 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów, 

 Jak będą kształtowały się ceny na 
rynku paliw w Polsce. 

Jednym z prelegentów będzie dyrektor 
generalny PSPO – Lech Kempczyński, 
który poprowadzi wykład ‘Aktualny stan 
krajowej sytuacji surowcowej i jej wpływ 
na moŜliwości rozwoju rynku biodiesla do 
roku 2020’.  

Pozostałymi referentami będą przedsta-
wiciele m.in. Krajowej Izby Biopaliw, e-
petrol.pl czy Polskiej Izby Paliw Płynnych. 

Polski rynek paliw podlega dynamicznym 
zmianom. WdroŜenie nowych dyrektyw 
UE, zmiany w polskich regulacjach 
prawnych, nowości w systemie tworzenia 
zapasów obowiązkowych, wymogi  
w zakresie monitorowania i kontrolowania 
jakości paliw i w końcu wahania cen 
paliw w Polsce  –  to  wszystko  pokazuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

jak waŜne jest zaktualizowanie swojej 
wiedzy i bycie na bieŜąco z najnowszymi 
zmianami. 

Więcej informacji na stronie: 
www.konferencje.pb.pl     

PSPO na podst. Puls Biznesu 

   Rynek paliw w Polsce 

  Spotkanie z Ministrem Sawickim 
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Średnie ceny produktów rzepakowych 
                  w Polsce 18 – 24 VIII   wg MRiRW 

Produkt 
Cena netto 

[PLN/t] Zmiana [%] 

Nasiona 
rzepaku 

1811 +0,8 

Olej 
rafinowany 

4399 +4,9 

Makuch 773 +2,1 
 

Średnie ceny netto śruty rzepakowej 
                        w Polsce [PLN/t]         wg PSPO 

Region 16 VIII 22 VIII 

Północ 703 683 

Południe 665 670 
 

Notowania MATIF na rzepak (FOB)  
                               z dn. 31 VIII     wg Euronext 

Dostawa 
Cena  

[EUR/t] 

Kurs EUR 
[PLN] 
(NBP) 

Cena  
[PLN/t] 

Listopad’11 436,25 

4,1445 

1808,04 

Luty’12 430,50 1784,21 

Maj’12 428,50 1775,92 

Sierpień’12 413,75 1714,79 
 

Notowania róŜne wg FAMMU/FAPA, Orlen, 
Rafineria Trzebinia, e-petrol.pl 

Produkt Jednostki Cena 

Nasiona rzepaku sierp. 
CIF Hamburg 18 VIII 

[USD/t] 631 

Olej rzep. sur. FOB 
list/stycz Rotterdam  

25 VIII 
[EUR/t] 932 

BIO 100 
PKN Orlen 1 IX 

[PLN/m3] 
netto 

3567 

BIO ON PKN Orlen 1 IX 
[PLN/m3] 

netto 
3967 

 

Średnie ogólnopolskie ceny detaliczne   
                                 [PLN/l]          wg e-petrol.pl 

Data Biodiesel ON 

2011-08-10 4,36 5,05 

2011-08-17 4,36 5,02 

2011-08-24 4,37 5,04 

2011-08-31 4,40 4,99 

 

 

 
 

 
 

  

opracowanie PSPO na podst. Biuletynu MRiRW 

Ceny nasion rzepaku w Polsce [PLN/t] 

Ceny oleju rzepakowego w Polsce [PLN/t] 

Notowania MATIF na rzepak FOB [EUR/t] 
opracowanie PSPO na podst. Euronext 

opracowanie PSPO na podst. Biuletynu MRiRW 


