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Udział w rynku oraz przyznana kwota produkcyjna (I) 
Kampania 2011/2012 

 
 

Grupa właścicielska 2010/2011 2011/2012 Udział w rynku [%] 

KSC 549 632 549 632 39,10% 

Pfeifer & Langen 371 621 371 621 26,44% 

Suedzucker 351 870 351 870 25,03% 

Nordzucker 132 485 132 485 9,43% 

Ogółem 1 405 608 1 405 608 100,00% 



Udział w rynku oraz przyznana kwota produkcyjna (II) 
Kampania 2011/2012 

 
 



Udział w rynku oraz przyznana kwota produkcyjna (III) 
Kampania 2011/2012 

 
 

Kraj 
Kwota na  

2010/2011 [t] 

     Udział w 
kwocie 
UE-27   
[%] 

Produkcja 

  [t] 

      Udział w 

      produkcji  
UE-27 [%] 

Francja 3 004 811 22,53 4 971 092 27,04 

Niemcy 2 898 256 21,73 4 791 811 26,07 

Polska 1 405 608 10,54 1 887 614  10,27 

Wielka 

Brytania 1 056 474 7,92  1 263 891 6,88 

Pozostałe 4 971 592 37,28 5 464 818 29,74 

Ogółem 13 336 741 100 18 379 226 100 

Źródło: dane producentów, Komisja Europejska, FAMMU/FAPA 

 

Ponad 5 milionów ton 

cukru pozakwotowego 



Kampania cukrownicza 2011/2012 w Polsce 

w liczbach 

KAMPANIA 2011/2012 (POLSKA) 

  Ogółem 

Skup buraków (t) 11 656 320,70 

Przerób buraków (t) 11 656 320,70 

Plon buraków (t/ha) 59,62 

Obszar uprawy (ha) 195 502,50 

Liczba plantatorów 35 860 

Średnia wielkość uprawy (ha) 5,45 

Produkcja cukru (t) 1 887 613,73 

Polaryzacja buraków  (%) 17,98 

Wydatek cukru (%) 16,19 

Biologiczny plon cukru (t/ha) 10,72 

Rzeczywisty plon cukru (t/ha) 9,66 

Rozpoczęcie kampanii (data + cukrownia) 08.09.2011 - Gostyń, Miejska Górka, Środa 

Zakończenie kampanii (data + cukrownia) 04.02.2012  - Cerekiew 

Średnia długość kampanii (dni) 112 

Średni dobowy przerób buraków (t/dobę) 104 531,01 

Śr. dobowy przerób bur. na 1 cukrownię (t/dobę) 5 807,28 

Liczba cukrowni aktywnych 18 



Porównanie kampanii cukrowniczej  
2010/2011 oraz 2011/2012 

  2010/2011 2011/2012 różnica różnica (%) 

Skup buraków (t) 9 959 783,65 11 656 320,70 1 696 537,05 17 

Przerób buraków (t) 9 916 746,29 11 656 320,70 1 739 574,41 18 

Plon buraków (t/ha) 51,29 59,62 8,33 16 

Obszar uprawy (ha) 194 195,52 195 502,50 1 306,98 1 

Liczba plantatorów 38 210,00 35 860 -2 350,00 -6 

Średnia wielkość uprawy (ha) 5,08 5,45 0,37 7 

Produkcja cukru (t) 1 433 206,77 1 887 613,73 454 406,96 32 

Polaryzacja (%) 16,41 17,98 1,57 10 

Wydatek cukru (%) 14,45 16,19 1,74 12 

Biologiczny plon cukru (t/ha) 8,42 10,72 2,31 27 

Rzeczywisty plon cukru (t/ha) 7,38 9,66 2,27 31 

Średnia długość kampanii (dni) 103 112 9 8 

Średni dobowy przerób buraków (t/dobę) 96 466,19 104 531,01 8 064,82 8 

Śrdob. przer. bur. na 1 cukrownię (t/dobę) 5 359,23 5 807,28 448,05 8 

Liczba cukrowni aktywnych 18 18 0 0 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reforma WPR po 2013 r. (I) 
Projekt zmian Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych po 2013 r. 

przedstawiony przez Komisję Europejską 12 października 2011 r. 

Kierunki zmian: 
-Orientacja na rynek, 

-Zmniejszenie liczby rynków objętych instrumentami wsparcia oraz  

liczby stosowanych instrumentów, 

-Ograniczenie automatyzmu we wdrażaniu instrumentów rynkowych, 

-Wzrost znaczenia specjalnych instrumentów wsparcia rynku, 

-Możliwość wprowadzania innych niż istotne uregulowań rynku przez KE (nie przez Radę) 

 

Sektor cukru: 
1) zniesienie kwot produkcyjnych na cukier do 30 września 2015 r., 
2) zniesienie ceny minimalnej na buraki cukrowe do 30 września 2015 r., 

3) podstawowe zasady i warunki dotyczące porozumień branżowych mają być określone  

przez Komisję Europejską w drodze rozporządzeń wykonawczych, 

4) utrzymanie cen referencyjnych na obecnym poziomie  

(404,4 EUR/t dla cukru białego i 335,2 EUR/t dla cukru surowego),                

5) zniesienie opłaty produkcyjnej, 

6) utrzymanie refundacji eksportowych dla produktów z sektora cukrowniczego, 

7) możliwość wprowadzenia dodatkowego cła importowego, 

… 



Reforma WPR po 2013 r. (II) 
Projekt zmian Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych po 2013 r. 

przedstawiony przez Komisję Europejską 12 października 2011 r. 

 
 

              

 

 

                             

 

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.

12 kwietnia - 11 czerwca 2010 r.: debata 

publiczna  

18 listopada 2010 r.: komunikat 

Komisji Europejskiej 

Marzec 2011 r.: przyjęcie przez 

Radę UE konkluzji Prezydencji w 

sprawie komunikatu Komisji 
Czerwiec 2011 r.: przyjęcie przez 

Parlament Europejski rezolucji  

12. października 2011 r.: przedstawienie przez KE  

propozycji legislacyjnych  

Październik, listopad, grudzień 2011 r.: wstępne 

dyskusje ministrów rolnictwa nad propozycjami 

Komisji w ramach Rady UE 

Wrzesień 2011 r. – powołanie sprawozdawców 

w PE w sprawie propozycji legislacyjnych Komisji 

Prace w PE i Radzie UE  w ramach 

procedury współdecyzji  

Zatwierdzenie rozporządzeń i akty 

wykonawcze  

Styczeń 2014 r.: wejście w 

życie przedmiotowych 

regulacji  

29 czerwca 2011 r.: propozycje Komisji 

w sprawie budżetu 2014-2020 



Reforma WPR po 2013 r. (III) 

Projekt zmian Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych po 2013 r. 

przedstawiony przez Komisję Europejską 12 października 2011 r. 
 

Procedura współdecyzji 



Reforma WPR po 2013 r. (IV) 
Projekt zmian Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych po 2013 r. 

przedstawiony przez Komisję Europejską 12 października 2011 r. 



Reforma WPR po 2013 r. (V) 
Projekt zmian Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych po 2013 r. 

przedstawiony przez Komisję Europejską 12 października 2011 r. 

Wymagana większość:  

255 głosów 
 

Suma głosów państw 
członkowskich 

opowiadających się za 
utrzymaniem systemu kwot:  

264 głosy 

Ale… Pakiet dotyczący WPR jest 
głosowany jako całość 



Reforma WPR po 2013 r. (VI) 
Stanowisko Związku Producentów Cukru w Polsce (1) 

Propozycja Komisji Europejskiej zaprezentowana w dniu 12 października 2011 r.: 

1) stoi w całkowitej sprzeczności do postulatów branży, narażając sektor 

cukrowniczy w Polsce na niebezpieczeństwo utraty konkurencyjności na rynku europejskim 

2) nie jest poparta żadną wiarygodną oceną wpływu, która w sposób należyty 

przedstawiałaby wpływ regulacji na sytuację ekonomiczną producentów cukru i plantatorów, 

konkurencyjność sektora 

3) nie bierze pod uwagę opinii Parlamentu Europejskiego w zakresie 

przyszłości sektora cukru w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. przyjętą w tzw. raporcie 

Dessa, w którym Parlament opowiedział się za utrzymaniem systemu kwotowego w sektorze cukru do 

roku 2020 

4) nie uwzględnia zakończonego niedawno procesu głębokich zmian w 

ramach reformy tego sektora przeprowadzonej w latach od 2006/2007 do 2009/2010, w 

wyniku którego zarówno Unia Europejska, jak i Polska stały się importerami netto cukru i są zmuszone 

do importowania cukru, aby zapewnić jego odpowiednią ilość na rynku. 



Reforma WPR po 2013 r. (VI) 
Stanowisko Związku Producentów Cukru w Polsce (2) 

Stanowisko Związku Producentów Cukru w Polsce w sprawie propozycji 

legislacyjnej Komisji Europejskiej dotyczącej przyszłości sektora cukru: 

- utrzymanie systemu kwot narodowych 

- usprawnienie dotychczasowych mechanizmów zarządzania rynkiem 

- prowadzenie racjonalnej polityki importowej 

- zwiększenie możliwości eksportowych 

- pozostawienie dotychczasowych regulacji w przedmiocie relacji 

plantator-producent 

- przeprowadzenie wiarygodnej oceny wpływu proponowanych regulacji 

 



Reforma WPR po 2013 r. (VI) 
Stanowisko Związku Producentów Cukru w Polsce (3) 

Stanowisko Związku Producentów Cukru w Polsce w sprawie propozycji 

legislacyjnej Komisji Europejskiej dotyczącej przyszłości sektora cukru: 

Utrzymanie systemu kwot narodowych 

System kwotowy stanowi odpowiedni mechanizm zarządzania podażą stabilizujący 

podaż na rynku cukru w dłuższym okresie. Gwarantuje to klientom stabilne dostawy 

cukru, a tym samym bezpieczeństwo żywnościowe Polski w tym zakresie i nie naraża ich 

na negatywne konsekwencje związane z silnymi wahaniami cen na rynkach światowych i 

problemami z zaopatrzeniem. Same mechanizmy rynkowe nie są w stanie zapewnić 

stabilności dostaw i zrównoważonej produkcji. 

 



Reforma WPR po 2013 r. (VI) 
Stanowisko Związku Producentów Cukru w Polsce (4) 

Stanowisko Związku Producentów Cukru w Polsce w sprawie propozycji 

legislacyjnej Komisji Europejskiej dotyczącej przyszłości sektora cukru: 

Usprawnienie dotychczasowych mechanizmów zarządzania rynkiem 

Konieczne jest umożliwienie uzupełnienia braków na rynku europejskim w 

pierwszej kolejności producentom cukru funkcjonującym w UE, tak aby w pełni 

wykorzystać ich potencjał produkcyjny (=włączenie na stałe do legislacji UE możliwości 

udostępnienia cukru pozakwotowego na rynku wewnętrznym UE). Producent powinien 

mieć możliwość swobodnego dysponowania wyprodukowanym przez siebie cukrem 

pozakwotowym i ponosić odpowiedzialność za jego zagospodarowanie (=niewiązanie 

jego produkcji z produkcją kwotową, czyli zniesienie przepisu, który zobowiązuje 

producentów do traktowania niewykorzystanej produkcji pozakwotowej z danego roku 

gospodarczego jako pierwszych ilości wyprodukowanych w nowym roku gospodarczym).  



Reforma WPR po 2013 r. (VI) 
Stanowisko Związku Producentów Cukru w Polsce (5) 

Stanowisko Związku Producentów Cukru w Polsce w sprawie propozycji 

legislacyjnej Komisji Europejskiej dotyczącej przyszłości sektora cukru: 

Zwiększenie możliwości eksportowych 

Konieczne jest ponowne przeanalizowanie warunków panelu z 2005 r., pod kątem 

zniesienia limitu WTO na eksport. Limit WTO na eksport cukru pozakwotowego z 

dopłatami stanowi poważny czynnik ograniczający możliwości wykorzystania potencjału 

branży, tym bardziej że w chwili obecnej, w związku z nieprzyznawaniem dopłat do 

eksportu, zniknęło jakiekolwiek uzasadnienie dla jego stosowania. UE powinna mieć 

zdecydowanie taką samą swobodę eksportu, jak każdy inny region handlowy na świecie. 

 



Reforma WPR po 2013 r. (VI) 
Stanowisko Związku Producentów Cukru w Polsce (6) 

Stanowisko Związku Producentów Cukru w Polsce w sprawie propozycji 

legislacyjnej Komisji Europejskiej dotyczącej przyszłości sektora cukru: 

Prowadzenie racjonalnej polityki importowej 

Należy zapewnić ochronę rynku cukru poprzez utrzymanie ceł, które nie pozwolą na 

nadmierny jego import z innych krajów, racjonalnie zarządzać kontyngentami 

taryfowymi (TRQ) oraz powstrzymać się od traktowania dostępu do unijnego rynku cukru 

jako „karty przetargowej” w negocjacjach handlowych UE. Równie ważne jest 

bezwzględne uznanie stanowiska branży w negocjacjach prowadzonych przez UE w 

ramach WTO. 



Reforma WPR po 2013 r. (VI) 
Stanowisko Związku Producentów Cukru w Polsce (7) 

Stanowisko Związku Producentów Cukru w Polsce w sprawie propozycji 

legislacyjnej Komisji Europejskiej dotyczącej przyszłości sektora cukru: 

Pozostawienie dotychczasowych regulacji w przedmiocie relacji 

plantator-producent 

Cena minimalna buraka oraz ustalenia dotyczące kontraktacji tradycyjnie stanowią 

część wspólnej organizacji rynku cukru i są dosyć szczegółowo określone w 

rozporządzeniach wspólnotowych. Plantator oraz producent powinni mieć nadal 

możliwość uzgadniania między sobą warunków kontraktacji najlepiej dopasowanych do 

ich lokalnej sytuacji.  

 



Reforma WPR po 2013 r. (VI) 
Stanowisko Związku Producentów Cukru w Polsce (8) 

Stanowisko Związku Producentów Cukru w Polsce w sprawie propozycji 

legislacyjnej Komisji Europejskiej dotyczącej przyszłości sektora cukru: 

Przeprowadzenie wiarygodnej oceny wpływu proponowanych regulacji 

Ocena skutków dotycząca sektora cukru musi uwzględniać szereg scenariuszy, co 

jest szczególnie istotne dla cukru jako surowca, którego podaż, popyt oraz ceny 

charakteryzują się największą zmiennością. Statyczne podejście, takie jak 

zaprezentowane przez Komisję Europejską w obecnej ocenie wpływu nie ma 

uzasadnienia. W tym przypadku za podstawę powinny służyć trzy różne poziomy cenowe 

w UE i na rynku światowym. Konieczne są także trzy różne poziomy cenowe dla 

alternatywnych upraw. Umożliwiłoby to poznanie dynamiki rynku cukru w odniesieniu 

do wolumenu importu, areału uprawy buraków cukrowych w UE i wielkości produkcji 

izoglukozy w UE. 



DziDzięękujkujęę    

za za   

uwaguwagęę 

Marcin Mucha 

Związek Producentów Cukru w Polsce 


