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Oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego 

Uprawa ziemniaka z przeznaczeniem na produkcję skrobi odgrywa ważną rolę w krajowym rolnictwie, szcze-

gólnie na terenach o słabych glebach, na których inna działalność rolnicza jest niemożliwa lub nieopłacalna. 

W celu jednak utrzymania tej gałęzi rolnictwa oraz konkurencyjności polskiego przemysłu skrobiowego kluczowe 

jest stworzenie warunków pozwalających polskim przedsiębiorstwom konkurować na silnym europejskim rynku. 

Największym producentem skrobi ziemniaczanej na świecie jest Unia Europejska, w samej zaś Unii: Niemcy, 

Holandia, Francja i Dania. Przedsiębiorstwa z UE to duże krochmalnie przerabiające 3000–5000 ton ziemniaków 

na dobę. W UE w ostatnich latach produkcja skrobi ziemniaczanej wynosiła około 1,85 mln ton rocznie, z tego 

92% przypada na UE-15, a niespełna 8% na nowe kraje członkowskie, zaś udział polskiej produkcji wynosi 

ok. 6%. Należy podkreślić, że na czołowe firmy europejskie przypada około 65% unijnej produkcji skrobi. 

Polski przemysł skrobiowy to jedenaście przedsiębiorstw produkujących skrobię ziemniaczaną i jej pochodne, 

które mają potencjał przerobowy w wysokości 1,0–1,01 mln ton ziemniaków, co pozwala uzyskać 120–140 tys. 

ton skrobi ziemniaczanej. Dla porównania podam, że każdy z największych europejskich producentów skrobi pro-

dukuje od 400 do 600 tys. ton skrobi rocznie. 

Charakterystyczną cechą polskiego rynku skrobi, w przeciwieństwie do rynku UE, jest duże rozdrobnienie. Je-

dynie pięć największych krochmalni znajdujących się w Łomży, Luboniu, Trzemesznie, Pile i Łobzie posiada 

zdolności przerobowe wynoszące około 1000–2400 ton ziemniaków na dobę. Są to dominujące przedsiębiorstwa 

na krajowym rynku. Pozostałe są zdolne do przerobu dobowego wynoszącego około 300–800 ton ziemniaków. 

To pokazuje jak ważna jest konsolidacja rynku, by móc nawiązać konkurencję z producentami zachodnimi. 

Obecnie zdecydowaną większość producentów skrobi ziemniaczanej stanowią przedsiębiorstwa prywatne. Do 

Skarbu Państwa należą większościowe udziały w PPZ „Trzemeszno” i mniejszościowe w PPZ Piła. Skarb Państwa 

ma więc możliwości bezpośredniego oddziaływania na strukturę i sytuację na rynku producentów skrobi poprzez 

decyzję o sprzedaży posiadanych przez siebie aktywów na rzecz innych podmiotów. 

Jednym z pomysłów na konsolidację rynku była prywatyzacja PPZ „Trzemeszno” Sp. z o.o. i zakup jej udzia-

łów przez PEPEES SA z siedzibą w Łomży – największego producenta skrobi w Polsce. Jednakże po ponad rocz-

nym procedowaniu procesu prywatyzacji PPZ „Trzemeszno” Sp. z o.o., po wyborze ostatecznego nabywcy i zapa-

rafowaniu z nim umowy sprzedaży akcji, w ostatniej chwili przed finalizacją transakcji proces prywatyzacyjny 

został zamknięty bez rozstrzygnięcia. 

Jednocześnie podczas posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dn. 23 maja br.) pan Tomasz 

Lenkiewicz, reprezentujący wówczas Ministerstwo Skarbu Państwa, przedstawił pomysł wniesienia udziałów PPZ 

„Trzemeszno” Sp. z o.o. do Krajowej Spółki Cukrowej. 

Powyższe wydarzenia mają miejsce, w sytuacji kiedy Komisja Europejska wprowadza zmiany (od sezonu 

2012/2013) w funkcjonowaniu rynku skrobi ziemniaczanej: zniesienie kwotowania produkcji skrobi, obowiązy-

wania ceny minimalnej i dopłat dla plantatorów oraz premii produkcyjnych. Ponadto występuje wysoki potencjał 

wzrostu sektora m.in. w Rosji i Chinach. Jest to szczególnie istotne w kontekście niskiej koncentracji polskiej 

branży, a przez to osłabienia jej pozycji na rynku światowym. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pyta-

nia: 

1. Z jakich powodów ministerstwo wycofało się na ostatnim etapie prywatyzacyjnym ze sprzedaży PPZ 

„Trzemeszno” do giełdowej spółki PEPEES SA? 

2. Jakie plany ma ministerstwo w zakresie uregulowania struktury własnościowej na rynku skrobi ziemniacza-

nej – czy obowiązująca jest koncepcja wniesienia PPZ „Trzemeszno” Sp. z o.o. do Krajowej Spółki Cukrowej? 

3. Czy ministerstwo przeprowadziło analizy rynku skrobiowego w Europie i w Polsce, na podstawie których 

rozpatrywany jest scenariusz zaangażowania kapitałowego Krajowej Spółki Cukrowej w ten sektor? 

4. Czy ministerstwo prowadzi analizy innych scenariuszy dotyczących spółki „Trzemeszno” niż włączenie jej 

do Krajowej Spółki Cukrowej? 
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