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Działania Agencji Rynku Rolnego 

na rynku cukru 

 

 monitorowanie kwotowej i pozakwotowej produkcji cukru i izoglukozy 
 

 monitorowanie  prawidłowości wykorzystania pozakwotowej produkcji 
cukru i izoglukozy 

 

 monitorowanie rafinacji cukru przywiezionego spoza UE 
 

 wydawanie i rozliczanie pozwoleń na wywóz i przywóz cukru i izoglukozy 
 

 kontrola w zakresie produkcji cukru i izoglukozy, przetwarzania cukru 
pozakwotowego oraz rafinacji cukru przywiezionego spoza UE 

 

 pobieranie opłat produkcyjnych i za nadwyżki od producentów cukru i 
izoglukozy 

 

 nakładanie opłat sankcyjnych na producentów cukru i izoglukozy, 
przetwórców cukru przemysłowego i przedsiębiorców rafinujących cukier 
przywieziony spoza UE 

 

 sprawozdawczość do KE 



 

Monitorowanie produkcji cukru i izoglukozy 

odbywa się w oparciu o: 

 
  przekazywane do ARR przez producentów         

   sprawozdania (miesięczne, wstępne roczne, roczne dotyczące   

    wielkości produkcji, stanów zapasów, obrotu cukrem i izoglukozą,  

    wielkości produkcji i obszarów buraków cukrowych) 

 

  raporty z przeprowadzonych kontroli   

Monitorowanie produkcji  

cukru i izoglukozy 



Usługowa produkcja cukru 

W 2012/2013 do ARR wpłynęło 10 wniosków dotyczących: 
 

produkcji cukru kwotowego 

• 1 wniosek na produkcję cukru dla polskiego producenta przez innego 

producenta polskiego  
 

• 1 wniosek na produkcję cukru dla producenta w UE przez polskiego 

producenta 
 

produkcji cukru pozakwotowego 

• 4 wnioski na produkcję cukru dla polskich producentów przez innych 

producentów polskich i z UE 
 

• 4 wnioski na produkcję cukru dla producentów UE przez polskich 

producentów 

      



 
 Zgodnie z przepisami wspólnotowymi ARR sprawdza czy 

produkcja pozakwotowa została: 
 
1) wykorzystana jako surowiec przemysłowy do przetworzenia na 

produkty końcowe (tj. alkohol, drożdże, określone produkty przemysłowe, 
chemiczne lub farmaceutyczne) przez zatwierdzonych przetwórców 
 

2) przeniesiona na kolejny rok gospodarczy      
 

3) dostarczona w ramach szczególnego systemu dostaw do regionów 
peryferyjnych UE  
 

4) wywieziona w ramach limitu ilościowego poza obszar Wspólnoty, po 
wydaniu stosownego rozporządzenia 
 

5) wprowadzona na rynek wew. UE, po wydaniu stosownego 
rozporządzenia  

Wykorzystanie produkcji  
pozakwotowej 



Wykorzystanie produkcji pozakwotowej  
z roku 2011/2012 

 

1. Dostawy cukru do przetwórców  

 - w kraju:    3 producentów,  2 552,550 t 

 - za granicę:  1 producent,             22 685,913 t 

                                               Łącznie     25 238,463 t 
 

2. Przeniesienie cukru na rok gospodarczy 2012/2013  

 3 producentów, łącznie 68 296,629 t cukru pozakwotowego 
 

3. Dostawy cukru do regionów peryferyjnych UE 

 - nie korzystano z możliwości 
 

4. Wywóz cukru poza UE (dane wstępne) 

  5 producentów, łącznie 320 276,643 t cukru pozakwotowego  
 

5. Wprowadzenie cukru na rynek wew. UE 

 5 producentów, łącznie 91 172,760 ton cukru pozakwotowego 
 



 

     
W roku gospodarczym 2012/2013 producenci cukru w UE mają 

możliwość wprowadzenia na rynek wewnętrzny UE łącznie 150 tys. 

ton cukru pozakwotowego po obniżonej opłacie za nadwyżkę w 

wysokości 224 €/tonę wnioskowanej ilości  

 

Zainteresowani producenci cukru do 26 lutego br. mogą składać do 

ARR wnioski o wydanie świadectw upoważniających do 

wprowadzenia cukru pozakwotowego na rynek wewnętrzny UE 

Wprowadzenie cukru pozakwotowego  
na rynek UE w roku 2012/2013  



 

     Na podstawie otrzymanych wniosków ARR informuje KE o 

wnioskowanych ilościach.  

Po wydaniu przez KE współczynnika akceptacji mającego 

zastosowanie do wnioskowanych ilości, ARR przygotowuje dla 

producenta informację o przyjęciu wniosku o wydanie świadectwa. 
 

Warunkiem uzyskania świadectwa z ARR jest wniesienie 

obniżonej opłaty za nadwyżkę 
 

W celu sprawdzenia wypełnienia przez producenta obowiązku 

wprowadzenia ilości objętych świadectwem na rynek wewnętrzny 

UE, przeprowadzane będą odpowiednie kontrole 

Wprowadzenie cukru pozakwotowego  
na rynek UE w roku 2012/2013  



 

     
W przypadku, gdy producent cukru nie wprowadzi ilości objętych 

świadectwem na rynek wewnętrzny UE w terminie ważności 

świadectwa, w odniesieniu do tych ilości ARR nałoży na producenta 

opłatę w wysokości 276 €/tonę 

 

Dodatkowo, ARR nałoży na producenta opłatę sankcyjną w 

przypadku stwierdzenia, że producent cukru uzyskał świadectwo na 

większą ilość cukru pozakwotowego niż dostępna produkcja 

pozakwotowa. Stawka opłaty wynosi 500 €/tonę ilości wynikającej z 

różnicy pomiędzy ilością objętą świadectwem, a ilością dostępnej 

produkcji pozakwotowej  

Wprowadzenie cukru pozakwotowego  
na rynek UE w roku 2012/2013  



System raportowania cen 
sprzedaży cukru 

 

Na potrzeby Komisji Europejskiej, ARR zbiera od producentów cukru 
miesięczne dane dotyczące: 
 

  średniej ceny sprzedaży cukru białego i odpowiadającej jej ilości  
 sprzedanej w poprzednim miesiącu 
 

  średniej prognozowanej ceny sprzedaży i odpowiadającej jej  
 przewidywanej ilości sprzedaży, dla bieżącego miesiąca i  dwóch  
 następnych 
 
 

Na podstawie otrzymanych od producentów danych, ARR wylicza: 
 

  krajową średnią ważoną cenę sprzedaży cukru 

  łączne sprzedane ilości 

  odchylenia standardowe 
 

Zagregowane dane ARR raportuje do KE w oparciu o system informatyczny 
AMIS-Sugar Prices pod koniec każdego miesiąca   



System raportowania cen 
sprzedaży cukru 

Średnie ważone ceny sprzedaży cukru 

kwotowego i pozakwotowego w 2011/2012 i 2012/2013

raportowane przez producentów cukru
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System raportowania cen 
sprzedaży cukru 

  

Kontrola prawidłowości ustalania oraz przekazywania  

przez producentów cukru średnich miesięcznych cen  

sprzedaży cukru jest realizowana przez uznane  

przez ARR 
 
zewnętrzne firmy audytorskie 
 



Informacje przekazywane  

przez ARR do KE 

Na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdań i raportów z kontroli  

ARR przekazuje do KE informacje dotyczące: 
 

• miesięcznych zapasów cukru 
 

•  miesięcznej wielkości produkcji izoglukozy 
 

•  wstępnej wielkości produkcji cukru każdego producenta 
 

•  ostatecznej wielkości produkcji każdego producenta cukru i izoglukozy 
 

•  powierzchni uprawy i produkcji buraka 
 

  stanu zapasów izoglukozy na ostatni dzień danego roku gosp. 
 

  produktów pozakwotowych /nadwyżki  
 

  ilości produktów pozakwotowych zadeklarowanych do przeniesienia na 

   następny rok gosp. 



Opłaty pobierane od  
producentów cukru i izoglukozy  

W roku 2012 ARR pobrała od producentów cukru i izoglukozy: 
 

 opłaty produkcyjne za rok gosp. 2011/2012 w wysokości 75,4 mln zł  
(wraz z odsetkami) 

 

 obniżone opłaty za nadwyżki w roku gosp. 2011/2012 w wysokości 34,4 mln zł 
 

 opłaty za nadwyżki cukru z roku gosp. 2009/2010 w wysokości 3 mln zł  
(wraz z odsetkami) 

 

 opłaty za nadwyżki cukru z roku gosp. 2010/2011 w wysokości 28,7 tys. zł 
 

 opłaty za niewprowadzenie na rynek wewnętrzny UE produkcji pozakwotowej  
z roku gosp. 2011/2012 w wysokości 1,7 tys. zł 

 

 opłaty sankcyjne za nieudokumentowanie rafinacji cukru przywiezionego spoza 
UE w roku gosp. 2010/2011 w wysokości 109,6 tys. zł 

 

 Łącznie: 112,958 mln zł 



 
Do końca stycznia 2013 r.  

ARR naliczyła opłaty produkcyjne za rok 2012/2013 

od producentów cukru i izoglukozy w wysokości 

70,3 mln zł 

Opłaty pobierane od  
producentów cukru i izoglukozy  



Przywóz cukru spoza UE  
z przeznaczeniem do rafinacji 

W roku gospodarczym 2011/2012 dwóch producentów cukru 

dokonało przywozu spoza UE surowego cukru trzcinowego  

do rafinacji: 
 

 94 180,846 ton (w przeliczeniu na cukier biały), na podstawie 
 pozwoleń wydanych w ramach RK 828/2009 
 

 24 997,000 ton (w wadze fizycznej) na podstawie pozwoleń 
 wydanych w ramach RK 1239/2012 
 

ARR rozliczy dokonanie rafinacji cukru objętego pozwoleniami 

z RK 828/2009 w roku 2013, po przeprowadzeniu kontroli przez 

SKT OT ARR  



Kontrole producentów  
cukru i izoglukozy 

ARR przeprowadza kontrole u wszystkich zatwierdzonych 

producentów cukru i izoglukozy, którym przyznane zostały kwoty 

produkcyjne na dany rok gospodarczy oraz we wszystkich podległych  

im zakładach produkcyjnych 

 
Kontrola obejmuje swym zakresem m.in.: 

 sprawdzenie wielkości produkcji cukru i izoglukozy 

 sprawdzenie stanów zapasów 

 sprawdzenie obrotów handlowych  

 pobieranie prób oraz badania laboratoryjne 

 sprawdzenie przestrzegania przez producentów cukru obowiązku 
zapłaty plantatorom ceny minimalnej za buraki kwotowe 

  



Dziękuję za uwagę 


