
MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, dnia 04 grudnia 2018     
grudnia 2018 r.

Znak sprawy: RR.po.058.19.2018

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadając na pytania przedstawione w interpelacji nr 27568 złożonej przez Państwa 

Posłów Dorotę Niedzielę, Zbigniewa Ajchlera, Stanisława Żmijana oraz Kazimierza Plocke, którą Pan 

Marszałek przekazał w dniu 13 listopada br., przedkładam następującą informację.

1. Jakie były kryteria wyboru firmy, której powierzono skup 500 tys. ton jabłek?

W pierwszej kolejności pragnę poinformować, że ze względu na trudną sytuację 

producentów jabłek wynikającą z bardzo niskich cen oferowanych na rynku tych owoców przez 

przemysł przetwórczy (tj. głównie producentów koncentratu soku jabłkowego i samego soku 

jabłkowego) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się z apelem do przedsiębiorców 

przetwarzających jabłka o przeprowadzenie skupu po godziwych cenach, argumentując, że obecny 

poziom cen często nie gwarantuje zwrotu poniesionych kosztów produkcji, a w rezultacie zagraża 

płynności finansowej wielu gospodarstw sadowniczych. Apel ten spotkał się z pozytywnym odzewem 

ze strony przedsiębiorców wdrażających w życiu gospodarczym zasady społecznej odpowiedzialności 

biznesu, deklarujących przeprowadzenie skupu jabłek po 0,25 zł za kg, w ilości co najmniej 

500 tys. ton. Choć przedsiębiorcy, o których mowa, nawiązując do prowadzonej przez nich kampanii 

skupu surowca, używają sformułowania „skup interwencyjny”, co u niektórych może budzić 

skojarzenie z bezpośrednim zaangażowaniem państwa w taką działalność, to należy podkreślić, 

że decyzja o jej przeprowadzeniu należała wyłącznie do tych przedsiębiorców, a tym samym nie ma 

charakteru mechanizmu administrowanego, ani finansowanego przez rząd.
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2. W jakim trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wybrano w tym celu firmę 

ESKIMOS?

Ponieważ powyższy apel został skierowany do wszystkich przedsiębiorców, których 

działalność gospodarcza obejmuje skup jabłek dla przetwórstwa, nie można uznać, że Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi powierzył skup jabłek konkretnej firmie.

3. Na jaką kwotę kredytu udzielono firmie ESKIMOS gwarancji rządowych (Banku 

Gospodarstwa Krajowego) i na jakich warunkach?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie dysponuje informacjami na temat gwarancji 

kredytowych udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego poszczególnym prywatnym 

podmiotom gospodarczym. 

4. Ile punktów skupu uruchomiła firma ESKIMOS w celu realizacji tego rządowego 

zlecenia? Ile jabłek, od ilu sadowników skupiono do końca października 2018 r. i po jakiej 

cenie?

Ministerstwo nie monitoruje wolumenu ani cen jabłek nabywanych przez poszczególne 

przedsiębiorstwa prowadzące działalność polegającą na skupie i przetwórstwie jabłek. Prowadzony 

jest natomiast bieżący monitoring cen jabłek przemysłowych, oferowanych 

na rynkach reprezentatywnych. Z analizy danych zebranych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej – PIB, wynika, że w okresie od 17 września do 20 listopada br. średnie 

ceny w lokalnych skupach wynosiły od 0,1 do 0,2 zł/kg, a loco zakład przetwórczy – od 0,13 

do 0,24 zł/kg.

5. Czy planowany jest zakup koncentratu jabłkowego od firmy ESKIMOS w ramach 

gromadzenia rezerw materiałowych?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie ma wiedzy dotyczącej planowania zakupu 

koncentratu jabłkowego od firmy ESKIMOS w ramach gromadzenia rezerw materiałowych, natomiast 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił z wnioskiem do Ministra Energii o uwzględnienie 

koncentratu soku jabłkowego w rezerwach strategicznych.

W Polsce tradycyjnie około połowę zbiorów jabłek przeznacza się do przetwórstwa, w szczególności 

na koncentrat soku jabłkowego. Produkt ten stanowi półprodukt dla producentów wytwarzających soki 

jabłkowe oferowane do bezpośredniej konsumpcji (m.in. w opakowaniach kartonowych). W procesie 
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produkcji, w wyniku zagęszczenia 6 litrów soku można uzyskać 1 litr koncentratu soku jabłkowego, 

który po rozcieńczeniu ponownie uzyskuje cechy oryginalnego soku. Ze względu na trwałość oraz 

możliwość istotnego ograniczenia przestrzeni magazynowej niezbędnej dla przechowywania 

koncentratu soku jabłkowego w porównaniu do soku, przechowywanie takiego asortymentu nie 

generuje wysokich kosztów.

Z informacji, jakimi dysponuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że Minister Energii 

polecił Agencji Rezerw Materiałowych dokonanie analizy rynku w kontekście możliwości utworzenia 

rezerw strategicznych soku jabłkowego.

6. Dlaczego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wnioskował o zakup udziałów polskiej 

Grupy Appol (największy niezależny polski producent koncentratu soku jabłkowego i soków 

NFC w Polsce), które w czerwcu 2018 r. w 100% zostały przejęte przez chińskie 

przedsiębiorstwo SDIC Zhonglu Fruit Juice Co.?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje zadania związane z wykonywaniem praw 

z akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach, w których uprawnienia te zostały przekazane 

Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.). Podmioty

te są enumeratywnie wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni 

niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby 

prawne (Dz.U. z 2017 r. poz. 10, z późn. zm.). Podmioty wskazane w interpelacji, tj. Grupa Appol 

oraz SDIC Zhonglu Fruit Juice Co., były (i w dalszym ciągu są) przedsiębiorstwami w 100% 

prywatnymi, w których Skarb Państwa nie był zaangażowany w najmniejszym stopniu. 

                                                              wz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szymon Giżyński

Sekretarz Stanu
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