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 Na Święta BoŜego Narodzenia  magii wigilijnego 

wieczoru, rodzinnej, ciepłej atmosfery przy pysznie zastawionym 

stole, a na Nowy Rok pomyślności i samych sukcesów 

Ŝyczy  

Zespół Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju 
 

 

 

 

 

 

 

Według materiału przygotowanego przez 
Agrobiznes rzepaki weszły w stan zimowego 
spoczynku odpowiednio wykształcone, a po-
goda sprzyja uprawie. Obecny wyjątkowo 
dobry stan plantacji pozytywnie rokuje. 

Od kilkunastu dni w całej Polsce utrzymują 
się temperatury znacznie poniŜej zera, 
jednak gruba, kilkudziesięcio-centymetrowa 
okrywa śnieŜna zalegająca na polach chroni 
uprawy. Tak przykryty rzepak przetrwa 
nawet srogie mrozy. 

Lech Kempczyński, dyrektor generalny 
PSPO, w wywiadzie wyraził pogląd, Ŝe jeśli 
nadal utrzymywać się będą takie korzystne 
warunki pogodowe to będzie moŜna 
optymistycznie    szacować    przyszłoroczne  

zbiory. Opinię tę potwierdzają takŜe wypo-
wiedzi innych rolników, według szacunków 
których zbiory mogą wynieść nawet 2,5 mln 
ton. 

Zdaniem Juliusza Młodeckiego, wiceprezesa 
Krajowego Zrzeszenia Producentów Rze-
paku i Roślin Białkowych, rzepak został 
zasiany na 800 tys. ha.  

W komentarzu do felietonu podkreślono, Ŝe 
popyt na nasiona zapewni rynek spoŜywczy, 
a ewentualna nadwyŜka zostanie zagospo-
darowana przez producentów biopaliw. 
Rynek ten, pomimo zapowiedzi ograniczenia 
zuŜycia zielonej energii wciąŜ się rozwija. 

Agnieszka Słodowa na podst. Informacje 

Rolnicze TVP1, 12.12.2012 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Według wstępnych danych Sparks Polska 
Sp. z o.o. import nasion rzepaku w ciągu 
pierwszych 3 miesięcy (VII-IX) bieŜącego 
sezonu 2012/13 wyniósł ponad 148 tys. ton 
wobec 172 tys. ton w tym samym okresie 
ubiegłego sezonu, co stanowi 14% spadek.  

Natomiast eksport nasion wyniósł ponad 142 
tys.  ton  wobec  88  tys.  ton  wyeksportowa-  

nych w analizowanym okresie zeszłego roku 
(wzrost o 66%).  

Handel zagraniczny olejem rzepakowym 
pozostał na podobnym poziomie:  import – 
36 tys. ton (-3%), eksport – 26 tys. ton (-1%). 

Natomiast w ujęciu rocznym, w okresie I – IX 
2012 import nasion rzepaku wyniósł 380 tys. 
ton, zaś eksport – 174 tys. ton. W obydwu 
kierunkach nastąpił 50% wzrost wymiany 
handlowej w porównaniu do tego samego 
okresu 2011. 

Import oleju rzepakowego w ciągu 
pierwszych dziewięciu miesięcy 2012 
wyniósł 74 tys. ton (+22%), zaś eksport oleju 
–  77 tys. ton (-33%). 

PSPO na podst. Sparks Polska Sp. z o.o.  
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W ostatnim czasie na antenie TVP2, TV 
Polonia oraz TVN eksperci kampanii 
„Pokochaj olej rzepakowy” przekonywali 
do korzyści płynących ze spoŜywania 
oleju rzepakowego. Nagrania programów 
moŜna obejrzeć na stronie 
www.pspo.com.pl . 

Ewa Myśliwiec 

  

 

 Olej rzepakowy w telewizji 

4 grudnia w „Dzień dobry TVN” Dorota Welmann  
i Marcin Prokop z prof. Arturem Mamcarzem  
i Katarzyną Bosacką  odkrywali dla widzów zalety 
oleju rzepakowego jako „oliwy Północy”. 

Prowadząca program „Wiem, co jem” w TVN Style 
Katarzyna Bosacka zwróciła uwagę na moŜliwość 
dodawania oleju rzepakowego zamiast masła do 
zupki dla małych dzieci. 

W grudniowy poranek w Pytaniu na śniadanie kardiolodzy: prof. Artur 
Mamcarz i prof. Wiktor B. Szostak podkreślali znaczenie oleju rzepakowego  
w profilaktyce cholesterolowej. 

W TVN prof. Krzysztof 
Krygier tłumaczył rolę 
rafinacji w otrzymywa-
niu oleju rzepakowego. 

„Olej rzepakowy 
uŜywam non stop” – 
powiedział Robert 
Sowa gotując w studiu 
telewizji TVP 2. 

29 listopada w porannym programie telewizji śniadaniowej TVP 2 "Pytanie na 
śniadanie" eksperci: prof. Krzysztof Krygier z SGGW i prof. Piotr Socha z 
Centrum Zdrowia Dziecka rozmawiali z Anną Popek na temat właściwości oleju 
rzepakowego. Program wyemitowała równieŜ TVP Polonia. 
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19 grudnia br. w Instytucie śywności  
i śywienia odbędą się warsztaty pt 
„Upowszechnianie wiedzy na temat 
zawartości soli, cukru i tłuszczu  
w produktach spoŜywczych wśród 
przedstawicieli przemysłu spoŜywczego”. 

Warsztaty organizowane są w ramach 
Narodowego programu przeciwdziałania 
chorobom cywilizacyjnym w obszarze I pn.  
 

„Program zapobiegania nadwadze i oty- 
łości oraz przewlekłym chorobom nie-
zakaźnym poprzez poprawę Ŝywienia  
i aktywności fizycznej POL-HEALT na lata 
2012-2014” finansowanego przez Mini-
sterstwo Zdrowia.  

W programie przewidziany jest m.in. 
wykład członka honorowego PSPO, prof. 
W. Szostaka  „Rodzaj tłuszczów w profila- 

 

 

 

ktyce przewlekłych chorób niezakaźnych”. 

Udział w warsztatach jest bezpłatny,  
a szczegółowe informacje moŜna uzyskać 
pod nr tel. 22 55 09 796, 22 55 09 781. 

PSPO na podst. IZZ 

 
 
 

 

 

 

 

Na początku 2013 r. zapasy soi na świecie 
są prognozowane na około 49 mln ton, tj. 
o mniej więcej 21 mln ton mniej w poró-
wnaniu do poziomu z tego samego okresu 
rok wcześniej, przed pojawieniem się na 
rynku dostaw soi z Ameryki Południowej – 
informuje FAMMU/FAPA.  

A niskie światowe zapasy soi oznaczają 
większe uzaleŜnienie od dostaw z krajów 
Ameryki Łacińskiej. Tymczasem produkcja 
soi w Ameryce Południowej w 2013 roku 
będzie bardzo wysoka, wręcz rekordowa.  

W 5 krajach zaliczanych do największych 
producentów soi (Brazylia, Argentyna, 
Paragwaj, Urugwaj i Boliwia) wyniesie ona 
łącznie 149,15 mln ton wobec 116,57 mln 
ton rok wcześniej. 

Rekordowe zbiory odnotuje Brazylia, 
Argentyna, a nawet Paragwaj. 

Prognozowana produkcja soi wynosi: 
 w Brazylii obecnie aŜ 81 mln ton wobec 

66,8 mln ton rok wcześniej. 
 w  Argentynie 54 mln ton w porównaniu 

do 40,5 mln ton w poprzednim sezonie.  
 w Paragwaju 8,6 mln ton wobec 4,5 

mln ton rok wcześniej. 
 W  Boliwii 2,45 mln ton w porównaniu 

do 2,37 mln ton w ubiegłym roku  
 w Urugwaju - 3,1 mln ton, 2,4 mln ton  

w 2012 r. 

PSPO na podst. FAMMU/FAPA za 

Reuters i in. 

 
 
 
 

Sąd w Bydgoszczy aresztował męŜczy-
znę, który kupował olej jadalny objęty 5% 
stawką VAT i sprzedawał go jako olej 
przemysłowy z 23% VAT. Skarb Państwa 
stracił na tym prawie 3,5 miliony złotych. 

Policjanci zajęli się sprawą po otrzymaniu 
zawiadomienia od Generalnego Inspekto-
ra Informacji Finansowej. 

Z materiałów śledztwa wynika, Ŝe męŜczy-
zna załoŜył firmę, która zajmowała się 
skupowaniem oleju jadalnego, a następnie 
sprzedawaniem go jako oleju przemysło- 
wego. Według dokumentacji obrót olejem 
sięgnął przynajmniej 40 milionów złotych. 

"W trakcie przeszukania policjanci 
zabezpieczyli dokumenty księgowe, ale 
takŜe  fałszywe pieczątki  firm i wytwórców 

oleju roślinnego faktycznie istniejących na 
rynku czy firm transportowych. śaden  
z dostawców, odbiorców i przewoźników 
nawet nie wiedział jak wygląda ich 
kontrahent. Zakupy, zlecenia transportu 
czy dostawy odbywały się mailowo  

i telefonicznie" – powiedziała rzeczniczka 
komendy policji. 

Policjanci zajęli naleŜące do podejrzanego 
urządzenia biurowe, a takŜe 240 tysięcy zł 
na koncie bankowym i 100 tysięcy zł, które 
miał przy sobie w chwili zatrzymania.  

Materiał dowodowy wskazuje, Ŝe 27-latek 
w połowie listopada załoŜył nową firmę na 
tzw. słupa, któremu wynajął nawet 
mieszkanie. MęŜczyzną tym okazał się 24-
letni   bezrobotny   bydgoszczanin.   Nowa 

firma była jednak dopiero w trakcie 
rejestracji i załoŜono dla niej jedynie 
rachunek w banku. 

"Teraz śledczy będą sprawdzać czy 
męŜczyzna brał udział w tzw. przestę-
pstwie karuzelowym, a jeśli tak to, kto  
w tym uczestniczył oprócz niego. 

Mechanizm działania sprawców takich 
przestępstw polega na fikcyjnym wypro-
wadzeniu z Polski towarów, co umoŜliwia 
całkowity zwrot podatku VAT. Faktycznie 
jednak towar nie opuszcza granic kraju  
i jest dalej sprzedawany. Straty z tytułu 
nielegalnie odzyskanego podatku ponosi 

Skarb Państwa" – podkreśliła kom. 
Chlebicz. 

PSPO na podst. Portal spoŜywczy za PAP 
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Średnie ceny produktów rzepakowych 
w Polsce 26 XI – 2 XII 

wg MRiRW 

Produkt 
Cena netto 

[PLN/t] 
Zmiana [%] 

Nasiona 
rzepaku 

1996 +0,5 

Olej 
rafinowany 

4230 -1,7 

 Śruta 1117 +5,1 

Makuch 1178 +0,7 
 

Notowania MATIF na rzepak (FOB)  
z dn. 27 XI 

wg Euronext 

Dostawa 
Cena  

[EUR/t] 

Kurs EUR 
[PLN] 
(NBP) 

Cena  
[PLN/t] 

Luty’13 471,75 

4,0937 

1931,20 

Maj’13 467,00 1911,76 

Sierpień’13 437,50 1790,99 

Listopad’13 438,25 1794,06 
 

Notowania róŜne  
wg FAMMU/FAPA, Orlen 

Produkt Jednostki Cena 

Nasiona rzepaku  
CIF sty/marz Hamburg  

29 XI 
[USD/t] 639 

Olej rzep. sur. FOB 
lut/kwiec Rotterdam  

6 XII 
[EUR/t] 919 

BIO 100 
PKN Orlen 13 XII 

[PLN/m3] 
netto 

4202 

BIO ON PKN Orlen 13 XII
[PLN/m3] 

netto 
4252 

 

Średnie ogólnopolskie  
ceny detaliczne [PLN/l]           

wg e-petrol.pl 

Data B100 ON 

2012-11-07 5,19 5,67 

2012-11-14 4,89 5,65 

2012-11-21 5,19 5,64 

2012-11-28 4,89 5,63 

 

 

  
 

 
 

    

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 


