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PSPO w październiku będzie partnerem trzech
konferencji dietetycznych. 17 października – V
Narodowego Kongresu Żywieniowego oraz IV Śląskiej
Konferencji Dietetyki Klinicznej, a w dniach 24-25
października – IV Ogólnopolskiej Konferencji Psychika
a Dietetyka. Podczas V Narodowego Kongresu
Żywieniowego na wirtualnym stoisku będzie można
zaczerpnąć informacji na temat oleju rzepakowego
i jego właściwości, a dr Artur Miszczak zaprezentuje w
swoim wystąpieniu wyniki badań potwierdzające brak
glifosatu w oleju rzepakowym. Udział w Kongresie jest
bezpłatny.

źródło: PSPO

PSPO partnerem trzech konferencji 

http://www.pspo.com.pl/


W ramach kampanii „Olej rzepakowy skarbem Europy”
realizowane są kolejne działania. 21 września br.
w programie „Pytanie na Śniadanie” w TVP 2 prof.
Piotr Socha podkreślił znaczenie kwasów omega-3,
zwłaszcza w diecie małych dzieci. Zaznaczył on także,
że można go wykorzystywać zarówno do smażenia
i gotowania, jak i na zimno do sałatek. Dodatkowo
Joseph „Józek” Seeletso przygotował pyszne dania
z wykorzystaniem oleju rzepakowego, a Monika
Mrozowska – ambasadorka kampanii, pokreśliła zalety
stosowania oleju rzepakowego w kuchni. Nagrania są
dostępne do obejrzenia na stronie PSPO: Olej
rzepakowy w Pytaniu na Śniadanie.

Kolejnym z działań są przygotowane przez
ambasadorów kampanii – Andrzeja Polana i Monikę
Mrozowską, autorskie przepisy z wykorzystaniem oleju
rzepakowego. Wśród nich znajdują się przepisy na
zupę z zielonej sałaty i młodych ziemniaków oraz
kotlety z ciecierzycy z pietruszką w sosie
pomidorowym. Dokładne przepisy są dostępne na
stronie PSPO: Autorskie przepisy ambasadorów
Kampanii „Olej rzepakowy skarbem Europy”.

źródło: PSPO
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Kolejne działania w ramach kampanii „Olej rzepakowy skarbem 
Europy”

http://www.pspo.com.pl/317,Olej-rzepakowy-w-Pytaniu-na-sniadanie,aktualnosci.html
http://www.pspo.com.pl/318,Autorskie-przepisy-ambasadorow-Kampanii-Olej-rzepakowy-skarbem-Europy,aktualnosci.html


Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa
(KAS) i komórka Szefa KAS ds. STIR wykryły kolejnych
uczestników grupy przestępczej, która nielegalnie
obracała olejem roślinnym. Na rachunkach bankowych
tym razem zablokowano 1,4 mln zł. Szacowana strata
budżetu państwa to prawie 37 mln zł.
O sprawie informowano wcześniej w komunikacie KAS
rozbiła kolejną grupę wyłudzającą VAT. Łańcuch
podmiotów, w tym buforów, w karuzeli podatkowej
zajmującej się obrotem olejami roślinnymi, okazał się
być dłuższy. Pod koniec sierpnia 2020 r. 95
funkcjonariuszy i pracowników z zachodniopomorskiej
KAS weszło jednocześnie do 26 wytypowanych miejsc.
Działania przeprowadzono w 6 województwach:
dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim, pomorskim,
śląskim i wielkopolskim. Podczas przeszukań siedzib

firm i miejsc zamieszkania osób, które brały udział
w nielegalnej działalności, zabezpieczono dokumenty,
elektroniczne nośniki danych i telefony. Dowody
wskazują na fikcyjną produkcję towaru i pozorne
obroty między uczestnikami transakcji, które służyły
unikaniu płacenia VAT i zmianie tożsamości towaru.
Tym razem – na poczet uszczupleń podatkowych – na
rachunkach bankowych zabezpieczono 1,4 mln zł.
Trwają kontrole celno-skarbowe uczestników karuzeli.
3 spółki wykreślono z rejestru podatników VAT.
W trakcie dotychczasowych działań na rachunkach
bankowych zablokowano łącznie ponad 4 mln zł,
a szacowana strata budżetu państwa to prawie 37 mln
zł. Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna
w Lublinie.

źródło: KAS
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Nielegalny obrót olejami – ciąg dalszy

W Katowicach zakończył się Europejski Kongres

Gospodarczy. W dyskusji panelowej poświęconej

mechanizmom wzajemnego oddziaływania klimatu

i rolnictwa, produkcji żywności, jako gałęzi gospodarki

szczególnie zależnej od zmian klimatycznych,

omówiono szanse i wyzwania oraz kierunki zmian

i technologiczne rozwiązania dostosowujące produkcję

żywności do wyzwań klimatycznych i demograficznych,

ze szczególnym uwzględnieniem Zielonego Ładu

i strategii „Od pola do stołu”.– Odnosząc się

metaforycznie do strategii „od Pola do Stołu” nie

możemy oddawać pola, bo będziemy mieć mniej na

stole – zauważył rozpoczynając swoją wypowiedź

sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju

wsi Szymon Giżyński i podkreślił, że intencje nowego

ładu klimatycznego należy popierać, natomiast trzeba

mieć świadomość, że jest to ogromna stawka w grze

globalnej, w grze, którą zawsze można odczytać, jako

pojedynek największych mocarstw.– W tym wypadku

mówimy o mocarstwowej pozycji Niemiec w Unii

Europejskiej. Należy to widzieć w kontekście np. umów

z Mercosurem, z Australią, z Nową Zelandią i z innymi

potentatami, które mają tutaj odgrywać rolę państw,

które będą zastępczo, a jednocześnie być może

następczo, produkować żywność i eksportować na

obszar Unii Europejskiej. Jednocześnie są to państwa

usytuowane zupełnie po drugiej stronie tych sporów,

decyzji, całkowicie uwolnione od tych kontekstów

europejskich dotyczących dywagacji na temat klimatu,

na temat restrykcji, które mają na te państwa,

niepodporządkowane tym regułom, spaść – zaznaczył

wiceminister i dodał, że my takie reguły gry odrzucamy

uważając, że powinniśmy się posiłkować zasadą, która

bardzo dobrze służyła i służy ludzkości – zasadą

pomocniczości.

– To co możemy zrobić na zasadzie równoprawnych

obowiązków w stosunku do równoprawnych wkładów,

znaczenia i możliwości, to powinno być w obszarze

Unii Europejskiej realizowane.

ciąg dalszy na następnej stronie

Rolnictwo i przemysł spożywczy wobec zmian klimatu

https://www.gov.pl/web/kas/kas-rozbila-kolejna-grupe-wyludzajaca-vat
https://www.gov.pl/web/kas/nielegalny-obrot-olejami-roslinnymi--ciag-dalszy


Będziemy tej zasady bardzo mocno bronić. Oczywiście

są tam kierunkowo pewne zapisy, nakierowane na

politykę efektywności, oszczędności, identyfikacji

produktu. Będziemy w takie działania wchodzić

i bronić interesów Polski w kontekście

niekontrowersyjnych zapisów. Jednak tam, gdzie

zasada jest rozpisana, ale nie ma ustalonych

szczegółów, będziemy uczestniczyć w dyskusji w imię

naszych pryncypiów – podkreślił Szymon Giżyński.

– Obecnie prowadzona jest polityka, wobec której nie

ma zapisów chroniących interesy takich państw jak

Polska. Będziemy uważnie śledzić proces ich tworzenia

i na bieżąco odnosić się do nich chroniąc interesy

naszego kraju – zapewnił wiceminister.
źródło: MRiRW
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Rolnictwo i przemysł spożywczy wobec zmian klimatu c.d.

W dniu 22 września 2020 roku odbyła się IX. edycja
konferencji „Biopaliwa transportowe – szanse,
zagrożenia, wyzwania. Sektor biopaliw w kontekście
Europejskiego Zielonego Ładu”. W czasach zagrożenia
epidemicznego zdecydowaliśmy się na formułę on-
line, przy współpracy technicznej z Polityką Insight.
Otwarcia Wydarzenia dokonał Prezes Zarządu
Krajowej Izby Biopaliw, Zygmunt Gzyra, który
podkreślił stojący za merytorycznym programem
wszystkich konferencji KIB wyraz otwarcia na szeroką
tematykę z dziedziny energii, zmian klimatu, rolnictwa
oraz konieczność śmiałego kreowania wizji
i rekomendacji w czasach coraz ambitniejszych
potrzeb w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu
w trudnym okresie pandemii.
Następną częścią były prezentacje eksperckie,
z których pierwsza, przedstawiona przez Tomasza
Pańczyszyna z Departamentu Odnawialnych Źródeł
Energii Ministerstwa Klimatu, zatytułowana
„Wyzwania sektora transportu w kontekście zapisów
Europejskiego Zielonego Ładu”, syntetycznie
wprowadzała w zapisy EZŁ, wskazując jednocześnie na
case-handlerów nowelizacji konkretnych aktów
legislacyjnych mających wdrażać ambitne założenia do
krajowego prawodawstwa.
Carlo Hamelinck z Gear Up zaprezentował raport
„2030 Transport decarbonization options in CEE
region”, skupiający się na potencjale krajów Europy
Środkowo-Wschodniej w zakresie zaangażowania
biopaliw konwencjonalnych do realizacji celów
dekarbonizacyjnych w sektorze transportu.

W kolejnej prezentacji, „Driving the Green Deal: How
Can Biofuels Help Decarbonise EU
Transport?”, Emmanuel Desplechin z ePURE,
przedstawił stan realizacji założeń dyrektywy RED na
poziomie europejskim w zakresie zaangażowania OZE
w transporcie, wskazując na potrzebę większego
zaangażowania istniejących rozwiązań, jak
zrównoważony bioetanol o udowodnionym, wysokim
poziomie redukcji emisji, który w postaci benzyny E10
jest już bezpiecznie wykorzystywany na wielu
europejskich rynkach.
Wprowadzeniem do kulminacyjnego punktu programu
konferencji, była prezentacja Adama Stępnia,
Dyrektora Generalnego Krajowej Izby Biopaliw, który
przedstawił branżową wizję realizacji zobowiązań
wynikających z RED2 w obszarze transportu,
podsumowując realny udział energii odnawialnej
z biopaliw w tym sektorze i kreśląc wizję ich
zaangażowania dla spełnienia ambicji klimatycznych.
Podsumowaniem podejmowanej tematyki była debata
ekspercka z udziałem Andrzeja Grzyba, Posła na Sejm
RP, Bernda Kuepkera z Dyrekcji Generalnej ds. Energii
Komisji Europejskiej, Jarosława Wiśniewskiego
z Departamentu Klimatu i Środowiska Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Leszka Wiwały z Polskiej
Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego oraz
Zygmunta Gzyry, Prezesa Zarządu KIB. Dyskusja
moderowana przez Roberta Tomaszewskiego z Polityki
Insight i Adama Stępnia z KIB, miała przewodni temat

ciąg dalszy na następnej stronie

IX edycja konferencji biopaliwowej KIB - relacja



„Dekarbonizacja transportu po polsku – czy złożenia
polityki UE są w naszym zasięgu?” i skupiła się na
potrzebach i możliwościach obniżenia emisji w tym
sektorze. Prezes Gzyra podkreślił niezbędność
wizjonerskiego podejścia do tego tematu, ze
zniesieniem limitu na biopaliwa z surowców rolnych,
usunięciem mnożników i szerszym zaangażowaniem
wyższych blendów, co pozwoli choćby zbliżyć się do
celów redukcji emisji. Prezes Wiwała zadeklarował
gotowość branży paliwowej do zmian z zastrzeżeniem
dużego wyprzedzenia w postaci konkretnych zapisów
w aktach prawnych regulujących sektor. Bernd
Kuepker podkreślił, że potrzebny jest szybki progres,

zwłaszcza w trudnym sektorze transportu, którego
dekarbonizacja nie postępuje, a Komisja będzie
analizować różne możliwości w zakresie zaplanowania
transformacji. Poseł Andrzej Grzyb rozważał potencjał
związany z zaangażowaniem biogazu do zwiększenia
udziału OZE w polskim miksie energetycznym,
w duchu pełnego wykorzystania wszystkich
możliwości. Jarosław Wiśniewski, zgadzając się
z przedmówcami, przedstawił kierunki myślenia
resortu rolnictwa w odniesieniu do odnawialnych
źródeł energii, podkreślając wieloaspektowy wpływ na
gospodarkę branży wytwórczej biopaliw.

źródło: KIB

Oil Express
nr 104(II)/2020

30 września

2020

5Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

IX edycja konferencji biopaliwowej KIB – relacja c.d.



Oil Express
nr 104(II)/2020

30 września

2020

Notowania

6Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

Średnie ceny produktów rzepakowych w Polsce 14.IX.–20.IX 2020
Wg MRiRW

Produkt Cena netto [PLN/t] Zmiana roczna [%]

Nasiona rzepaku 1 670 2,9

Olej rafinowany 3 555 0,7

Śruta 886 6,5

Makuch ndl* -

Ceny nasion rzepaku w Polsce [PLN/t]

Ceny oleju rzepakowego w Polsce [PLN/t]

* ndl – niewystarczająca liczba danych 
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Notowania MATIF na rzepak (FOB)

z dn. .VIII.2020

Wg Euronext

Dostawa
Cena

[Euro/t]

Kurs EUR 

[PLN] 

(NBP)

Cena

[PLN/t]

Listopad’20 380,75

4,5834

1 745,13

Luty’21 383,00 1 755,44

Maj’21 383,00 1 755,44

Sierpień’21 375,75 1 722,21

SKUP nasion rzepaku 

Wg MRIRW  (tys. ton)

Okres Ilość

Sezon 2017/2018 2272

Sezon 2018/2019 2158

Sezon 2019/2020 2584

Sierpień’2020 425,8

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju
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