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Pogłębione artykuły na temat oleju rzepakowego w prasie specjalistycznej
W bieżącym roku ukazuje się szereg pogłębionych
artykułów na temat właściwości oleju rzepakowego.
Artykuły ukazują się w prasie specjalistycznej dla
dietetyków - Food Forum, Food Science i Współczesna
Dietetyka oraz w prasie dla lekarzy – m.in. Forum
Pediatrii oraz Kardiologia i diabetologia.

Ukazały się już unikalne artykuły m.in. autorstwa prof.
dr hab. n. med. Piotra Albrechta i dr n. o zdr.
Aleksandry Pituch-Zdanowskiej o oleju rzepakowym w
żywieniu dzieci czy mgr Magdaleny Siuby-Strzelińskiej
na temat tłuszczów w prewencji i leczeniu cukrzycy
typu 2 ze szczególnych uwzględnieniem oleju
rzepakowego.
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Pogłębione artykuły na temat oleju rzepakowego w prasie specjalistycznej
Dodatkowo wybrane publikacje są dostępne on-line na
stronach internetowych czasopism Food Forum oraz
Współczesnej Dietetyki.
Działanie zostało sfinansowane z Funduszu Promocji
Roślin Oleistych.

Źródło: PSPO
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Kampania promocyjna oleju rzepakowego w prasie
PSPO rozpoczęło działania w prasie w ramach
kampanii edukacyjno-promocyjnej „Olej rzepakowy
skarbem Europy” mające na celu podnoszenie
świadomości znaczenia oleju rzepakowego w żywieniu
małych dzieci.
Materiały promocyjne będą dostępne w tygodnikach
Życie na gorąco i Tele Tydzień, dwutygodnikach:
Przyjaciółka, Świat Kobiety, Poradnik Domowy, Kobieta
i Życie, Tina oraz Pani Domu. Poza tym będą one
dostępne w miesięcznikach Twój Styl oraz Pani.

Dodatkowo przepisy z wykorzystaniem oleju
rzepakowego ukażą się w miesięczniku Przepisy
Czytelników.
O wpływie wartości płynących z włączania oleju
rzepakowego w dietę małych dzieci swoją opinię
wyraziła dietetyk – dr Hanna Stolińska oraz aktorka –
Monika Mrozowska, która jest też autorem książek
o zdrowym odżywianiu.
Kampania jest współfinansowana z funduszy Unii
Europejskiej.

Źródło: PSPO
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Prezes UOKiK nałożył ponad 17 mln kary za podział rynku
Producenci pasz dla zwierząt hodowlanych – Polmass
i Ekoplon - zawarli porozumienia ograniczające
konkurencję. Podzielili miedzy sobą dwa rynki,
ograniczając
odbiorcom
swobodny
wybór
produktów.
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na nich kary
finansowe w łącznej wysokości ponad 17 mln zł.
[Warszawa, 26 sierpnia 2020 r.]
Jedną z praktyk ograniczających konkurencję jest
podział rynku. Oznacza on, że przedsiębiorcy zamiast
prowadzić uczciwą rywalizację ustalają, że na danym
obszarze nie będą konkurowali i dzielą miedzy siebie
terytorium, towary lub grupy klientów. W efekcie
potencjalni kontrahenci tracą możliwość kupna
produktów od wybranych sprzedawców.
Tak było w przypadku producentów pasz dla zwierząt
– Polmass i Ekoplon. Z ustaleń UOKiK wynika, że
przedsiębiorcy zawarli porozumienia dzielące rynki, w
myśl których nie sprzedawali swoich produktów do
klientów drugiego uczestnika zmowy, nawet jeśli
potencjalny kontrahent sam się do nich zgłosił.
Porozumienia dotyczyły dwóch grup produktów
paszowych stosowanych przy odchowie bydła preparatów mlekozastępczych oraz mieszanek
mineralno-witaminowych i trwały odpowiednio w
latach 2008-2016 oraz 2008-2015.
- Zmowa pomiędzy Polmassem i Ekoplonem
spowodowała, że hodowcy bydła czy sprzedawcy pasz
nie mieli możliwości swobodnego wyboru produktów.
Jeżeli byli wcześniej klientami jednej firmy, nie mogli
kupić wyrobów drugiej. W efekcie doszło do zawężenia
oferty rynkowej dla rolników i hodowców bydła oraz
sprzedawców pasz – mówi Prezes UOKiK Tomasz
Chróstny.
Urząd zdobył wiele dowodów podczas przeszukania w
siedzibach obu spółek. Z zebranych materiałów
wynika, że ustalenia były dokonywane przede
wszystkim pocztą elektroniczną. Przykładem jest
wiadomość jednego z pracowników Polmassu, który
potwierdza, że przedsiębiorcy uzgodnili, że nie będą
podejmowali współpracy, jeśli zgłosi się do nich
kontrahent drugiego uczestnika zmowy:

Przy okazji nadmienię że pomimo chęci podjęcia
współpracy przez niektóre wyżej wymienione firmy nie
złożyłem oferty i nie nawiązałem współpracy bo
obligowały mnie zobowiązania partnerskie z
Ekoplonem. W wyżej opisanej sytuacji bardzo proszę o
zajęcie stanowiska przez firmę Ekoplon.
Zasady współpracy obu spółek ustalane były również
podczas regularnych spotkań, zarówno kierownictwa,
jak i pracowników obu firm. Przedsiębiorcy wymienili
się również listą klientów – była to dla nich informacja
z kim nie zawierać umów.
- Porozumienie trwało wiele lat, przyniosło straty
hodowcom i sprzedawcom pasz dla zwierząt. Stąd w
decyzji nałożyłem wysokie kary dla przedsiębiorców, w
łącznej wysokości ponad 17 mln zł – mówi Prezes
Tomasz Chróstny.
Sankcje pieniężne dla poszczególnych przedsiębiorców
wyniosły: 12 445 185 zł na Ekoplon i 4 704 596 zł na
Polmass.
Jednocześnie trwa kolejne postępowanie, w którym
Prezes UOKiK podejrzewa podział rynku przez Polmass
- w tym przypadku razem ze spółką Agro-Netzwerk
Polska.
Wysokiej kary za zmowę można uniknąć
dzięki programowi łagodzenia kar (leniency). Daje on
przedsiębiorcy, a także menadżerom uczestniczącym
w nielegalnym porozumieniu, szansę zyskania statusu
„świadka koronnego”. Pozwala to na uniknięcie kary
pieniężnej lub jej obniżenie. Z programu można
skorzystać pod warunkiem współpracy z UOKiK oraz
dostarczenia dowodów lub informacji dotyczących
niedozwolonego porozumienia. Przedsiębiorców i
menadżerów
zainteresowanych
programem łagodzenia kar zapraszamy do kontaktu z
urzędem pod numerem telefonu 22 55 60 555, pod
którym prawnicy UOKiK odpowiadają na wszystkie
pytania dotyczące wniosków leniency, również
anonimowe.
Ciąg dalszy na następnej stronie
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Prezes UOKiK nałożył ponad 17 mln kary za podział rynku
Prezes Urzędu przypomina również, że kto poniósł
szkodę wskutek naruszenia prawa konkurencji może
złożyć do sądu cywilnego pozew przeciwko każdemu
z podmiotów, który złamał prawo.
Jeżeli wiesz o niedozwolonym porozumieniu w
swojej byłej lub obecnej firmie, zawiadom UOKiK.

Urząd prowadzi program pozyskiwania informacji od
anonimowych
sygnalistów.
Wejdź
na https://konkurencja.uokik.gov.pl/sygnalista/ i
skorzystaj z prostego formularza. Zastosowany
system gwarantuje całkowitą anonimowość, także
wobec urzędu.
Źródło: Komunikat prasowy UOKiK

MRiRW: Mamy wydajne rolnictwo
– Mamy wydajne rolnictwo, które daje rocznie
około 32 mld euro w eksporcie polskich produktów
rolno-spożywczych – stwierdził minister rolnictwa i
rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas
wystąpienia na Forum Wizja Rozwoju, które
odbywa się w Gdyni.
Jednocześnie minister zwrócił uwagę, że rolnictwo,
choć jest najważniejszą, to nie jedyną funkcją
rozwoju obszarów wiejskich. Natomiast nie zgadza
się na stwierdzenia mówiące o tym, że kraj o silnym
rolnictwie jest zacofany, a nowoczesny to ten, który
ma silny przemysł i usługi.
– Rolnictwo może być i jest bardzo ważnym
elementem gospodarki, który zapewnia nam także
bezpieczeństwo żywnościowe – dodał minister.
Według ministra problemem nie jest obecnie
produkcja żywności, ale sposób jej podziału. Obok
występującego problemu głodu na świecie mamy
jednocześnie problem marnowania żywności.
– Co roku około 30 procent żywności jest
marnowanej i to każdy z nas za to odpowiada, bo
żywność marnowana jest na każdym etapie – przy
produkcji, przy dystrybucji oraz w naszych domach –
podkreślił minister Ardanowski.
Zwrócił jednocześnie uwagę, że Polska, jako kraj,
który jest liczącym się producentem żywności w
Europie nie jest światowym potentatem.
– Dlatego też świadomie zdecydowaliśmy się na
produkcję żywności wysokiej jakości, a nie na

konkurowanie pod względem ilości produkowanej
żywności – powiedział minister.
Podkreślił przy tym, że nasza żywność jest nie tylko
smaczna, ale i bezpieczna, gdyż na każdym etapie jej
produkcji spełniamy wszystkie, wysokie, unijne
standardy.
Przypomniał, że wprowadzane są coraz większe
ułatwienia w obrocie żywnością, w jej sprzedaży z
gospodarstwa, ale jednocześnie nie ma mowy o
nieprzestrzeganiu
jakości
i
obniżeniu
bezpieczeństwa.
– Determinacją rządu Prawa i Sprawiedliwości jest
to, aby na każdym etapie łańcucha żywnościowego
sprawiedliwie dzielony był zysk – podkreślił minister
Ardanowski.
– Zależy mi też, aby przetwórcy, którym przez lata
dopłacano miliardy, byli związani z dostawcami –
dodał minister.
Zwrócił
ponadto
uwagę
na
odpowiednie
poukładanie rynku i relacji w całym łańcuchu
żywnościowym, na aktywność gospodarczą i
społeczną, na współpracę przetwórców z rolnikami.
– Jeżeli to wszystko będziemy potrafili spiąć i
efektywnie
wykorzystamy
bardzo
dobrze
wynegocjowane
przez
premiera
Mateusza
Morawieckiego środki unijne, to najbliższe lata dla
rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich będą latami
bardzo dobrymi – podkreślił minister Jan Krzysztof
Ardanowski.
Źródło: MRiRW
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IX edycja konferencji biopaliwowej KIB
22 września 2020 roku odbędzie się IX konferencja
branżowa organizowana przez Krajową Izbę Biopaliw
pt. „Biopaliwa transportowe - szanse, zagrożenia,
wyzwania.
Sektor
biopaliw
w
kontekście
Europejskiego Zielonego Ładu”.
Tegoroczna edycja wydarzenia pod wieloma
względami będzie wyjątkowa i szczególna. Z uwagi na
wciąż
utrzymującą
się
sytuację
zagrożenia
epidemiologicznego konferencja odbędzie się w
formie webinarium.
Trwają intensywne działania ukierunkowane na
formalne wdrożenie strategii Europejskiego Zielonego
Ładu, która będzie miała swoje bezpośrednie
odniesienie do praktyki towarzyszącej szeroko
pojętych sektorów paliwowego i transportowego.
Według Krajowej Izby Biopaliw Polskę stać na podjęcie
szeregu wyzwań w tym obszarze, tak aby Green Deal
nie był jedynie kosztownym obowiązkiem, ale także
swoistego rodzaju gospodarczą szansą, którą przy
swoim potencjale jesteśmy w stanie właściwie
wykorzystać.
Sektor biopaliw transportowych
opierający się obecnie w głównej mierze na krajowym
rolnictwie jest przykładem synergii dbałości o
środowisko i ekonomię zbliżającej przyjęty model
rozwojowy do koncepcji biogospodarki.

Planowane tematy podczas tegorocznej edycji:
„Wymagania Europejskiego Zielonego Ładu i
dekarbonizacja transportu w krajowej strategii
energetycznej”
„2030 Tranport decarbonisation options in CEE
Region”
„Driving The Green Deal: How can biofuels help
decarbonise EU transport?”
„Branżowa
wizja
realizacji
zobowiązań
wynikających z RED2 w obszarze transportu
Dekarbonizacja transportu po polsku – czy
założenia polityki UE są w naszym zasięgu?”

Konferencja w języku polskim
tłumaczeniem symultanicznym.

i angielskim z

Więcej informacji na stronie internetowej KIB:
http://kib.pl/konferencja/
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Notowania
Średnie ceny produktów rzepakowych w Polsce 17.VIII.–23.VIII 2020
Wg MRiRW

2000
1900

Produkt

Cena netto [PLN/t]

Zmiana roczna [%]

Nasiona rzepaku

1 600

1,0

Olej rafinowany

3 597

6,2

Śruta

835

0,6

Makuch

919

4,6

Ceny nasion rzepaku w Polsce [PLN/t]
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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. .VIII.2020
Wg Euronext

Ilość

Sezon 2017/2018

2272

Sezon 2018/2019

2158

Sezon 2019/2020

2584

Lipiec’2020

492,8

Kurs EUR
[PLN]
(NBP)

Dostawa

Cena
[Euro/t]

Cena
[PLN/t]

Listopad’20

382,25

1 683,54

Luty’21

385,5

1 697,86

Maj’21

385,5

1 697,86

Sierpień’21

371,0

1 634,0

4,4043

NOTOWANIA MATIF na RZEPAK

Źródło: ZMP.de
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