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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

 wydawanie i rozliczanie pozwoleń na wywóz i przywóz cukru i izoglukozy

 monitorowanie rafinacji cukru przywiezionego spoza UE

 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 na podstawie:

 sprawozdań przekazywanych do ARR przez 

producentów        

(miesięczne, wstępne roczne, roczne dotyczące  

wielkości produkcji, stanów zapasów, obrotu cukrem i izoglukozą, 

wielkości produkcji i obszarów buraków cukrowych)

 raportów z przeprowadzonych kontroli

Monitorowanie produkcji 

cukru i izoglukozy



Wielkość bieżącej produkcji cukru

w roku gospodarczym 2013/2014 

wynosi 1 663,1 tys. t (dane wstępne)

Monitorowanie produkcji 

cukru i izoglukozy



Usługowa produkcja cukru

W 2013/2014 do ARR wpłynęło 9 wniosków na:

produkcję cukru kwotowego

• 3 wnioski na produkcję cukru dla producentów w UE przez polskich 

producentów

produkcję cukru pozakwotowego

• 3 wnioski na produkcję cukru dla polskich producentów przez innych

producentów polskich

• 3 wnioski na produkcję cukru dla producentów w 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

5) wprowadzona na rynek wewnętrzny UE
(po wydaniu stosownego rozporządzenia)

Wykorzystanie produkcji 
pozakwotowej



Wykorzystanie produkcji pozakwotowej 
z roku 2012/2013

1. Dostawy cukru do przetwórców

- w kraju: 5 producentów polskich 19,2 tys. t

- w innych krajach UE: 4 producentów polskich       58,2 tys. t

łącznie         77,4 tys. t

2. Przeniesienie cukru na rok gospodarczy 2013/2014

4 producentów, łącznie 48,1 tys. t cukru pozakwotowego

3. Dostawy cukru do regionów peryferyjnych UE

- nie korzystano z możliwości

4. Wywóz cukru poza UE (dane wstępne)

5 producentów cukru, łącznie około 194,4 tys. t cukru pozakwotowego

5. Wprowadzenie cukru na rynek wew. UE

4 producentów, łącznie 146,1 tys. ton cukru pozakwotowego



Wywóz produktów pozakwotowych

Cukier i izoglukoza wyprodukowana w danym roku gospodarczym

powyżej przydzielonej kwoty dla danego przedsiębiorstwa może być

wywieziona z obszaru celnego UE w ramach limitu ilościowego

ustalonego przez KE.

Limit ilościowy w każdym roku gospodarczym wynosi:

1 350 000 ton – dla cukru 

70 000 ton – dla izoglukozy



Wnioski o pozwolenia na wywóz 

produktów pozakwotowych

Wnioski o pozwolenia na wywóz cukru/izoglukozy pozakwotowej mogą

być składane w ARR wyłącznie przez zatwierdzonych producentów

cukru i izoglukozy, którym przyznano kwotę cukru/izoglukozy w danym

roku gospodarczym.

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy wnieść zabezpieczenie

w wysokości:

• cukier – 110 EUR/tonę

• izoglukoza – 42 EUR/tonę suchej masy

Ogólna kwota wniesionego zabezpieczenia w latach 2009/10 - 2013/14 

wyniosła 932 mln zł, natomiast kwota zwolniona to 763 mln zł.



Rozliczanie pozwoleń na wywóz 

produktów pozakwotowych

Zwolnienie zabezpieczenia do pozwolenia następuje 

po przedłożeniu w ARR następujących dokumentów:

– zrealizowanego pozwolenia na wywóz potwierdzonego przez organy celne,

– dokumentu potwierdzającego opuszczenie obszaru UE (karta kontrolna T5),

– dokumentów przewozowych (SMGS, konosament morski, CMR),

– dokumentu celnego z kraju trzeciego świadczącego o dopuszczeniu cukru do 

swobodnego obrotu,

– oświadczenia, że wywiezione ilości zostały zaksięgowane jako produkt pozakwotowy.

Powyższe dokumenty należy przedłożyć w ARR przed dniem 1 kwietnia

następnego roku gospodarczego.

Na wniosek producenta cukru termin ten można przedłużyć 

maksymalnie o 6 miesięcy.



Ilości cukru pozakwotowego, 

na które wydano pozwolenia na wywóz 

w poszczególnych latach gospodarczych

198 033 ton 

20%

236 654 ton 

24%

140 041 ton 

14%

242 937 ton 

23%

188 636ton

19%

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014



Główne kierunki 

eksportu cukru pozakwotowego

Uzbekistan Tadżykistan

Turkmenistan

Kaliningrad

ZEA

Syria

Mołdawia

Polska

Kuwejt



Wywóz produktów pozakwotowych
Podsumowanie

POZWOLENIA NA WYWÓZ CUKRU POZAKWOTOWEGO

POZWOLENIA 

WYDANE NA 

ROK 

GOSPODARCZY

LICZBA 

WYDANYCH 

POZWOLEŃ

LICZBA 

WYDANYCH 

WYCIĄGÓW

LICZBA 

ZGŁOSZEŃ 

CELNYCH

KWOTA 

ZABEZPIECZEŃ 

DO WNIOSKÓW 

W TYS. ZŁ

KWOTA 

ZWOLNIONEGO 

ZABEZPIECZENIA 

PO 

WSPÓŁCZYNNIKU 

AKCEPTACJI W 

TYS. ZŁ

ILOŚĆ NA, 

JAKĄ WYDANO 

POZOWLENIA Z 

TOLERANCJĄ 

W TONACH

KWOTA 

ZABLOKOWANEGO 

ZABEZPIECZENIA 

DO POZWOLEŃ W 

TYS. ZŁ

2009/2010
17 63 947 169 271 61 766 242 937 107 505

2010/2011
7 66 558 82 909 24 402 140 041 58 507

2011/2012
10 113 1 134 246 565 135 331 236 654 111 234

2012/2013
10 70 1 149 224 890 140 082 198 033 84 808

2013/2014
10 58 474 208 699 121 213 188 636 87 486

RAZEM
54 370 4 262 932 334 482 794 1 006 301 449 540



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 do końca każdego miesiąca



Średnie ważone ceny sprzedaży cukru 

kwotowego i pozakwotowego w 2012/2013 i 2013/2014

raportowane przez producentów cukru
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System raportowania cen 
sprzedaży cukru



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

• miesięczne zapasy cukru
• wstępna wielkość produkcji cukru każdego producenta

• ostateczna wielkość produkcji  cukru każdego producenta

• powierzchnia uprawy i produkcja buraków cukrowych

• wykorzystanie produkcji pozakwotowej oraz wielkość nadwyżki

• ilość cukru przeniesionego na następny rok gosp.

• sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w danym roku

gospodarczym

• dane dotyczące wprowadzania cukru pozakwotowego 

na rynek wewnętrzny  UE



Opłaty pobierane od producentów 
cukru i izoglukozy

W roku 2013 ARR pobrała od producentów cukru i izoglukozy:

 opłaty produkcyjne za rok gosp. 2012/2013 w wysokości 70,3 mln zł

 opłaty za wprowadzenie cukru pozakwotowego na rynek wewnętrzny 

UE w roku gosp. 2012/2013 w wysokości 103,4  mln zł

 opłaty za nadwyżki cukru z roku gosp. 2011/2012 w wysokości 

139,6  tys. zł 

Łącznie: 173,9 mln zł



Do końca stycznia 2014 r. ARR naliczyła 

opłaty produkcyjne za rok 2013/2014

od producentów cukru i izoglukozy 

w wysokości 72,4 mln zł

Opłaty pobierane od producentów 
cukru i izoglukozy



Przywóz cukru spoza UE 
z przeznaczeniem do rafinacji

W roku gospodarczym 2012/2013 dwóch producentów cukru 
dokonało przywozu spoza UE surowego cukru trzcinowego 
do rafinacji:

46,3 tys. ton (w przeliczeniu na cukier biały), 
na podstawie pozwoleń wydanych w ramach RK 828/2009

25 tys. ton (w wadze fizycznej), 
na podstawie pozwoleń wydanych w ramach RK 36/2013

ARR rozliczy w roku 2014 dokonanie rafinacji cukru objętego pozwoleniami 
wydanymi na podstawie RK 828/2009, 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



Zwroty nadpłaconych opłat produkcyjnych 
za 2004/2005 i 2005/2006

Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

z dnia 27 września 2012 r. producenci cukru i izoglukozy mają prawo do 

otrzymania zwrotu nienależnie nadpłaconych opłat za lata gospodarcze 

od 2002/2003 do 2005/2006, a także do otrzymania związanych z nimi 

odsetek.

Na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 1360/2013

ARR zobowiązana jest dokonać zwrotów dla producentów cukru i izoglukozy 

nadpłaconych opłat produkcyjnych za rok gospodarczy 2004/2005 

oraz odzyskać od producentów cukru i izoglukozy niedopłacone opłaty 

produkcyjne za rok gospodarczy 2005/2006.

Zgodnie z art. 2 w/w rozporządzenia państwo członkowskie zobowiązane

jest rozliczyć się ze zwrotów z UE w terminie do 30 września 2014 r.



Zwroty nadpłaconych opłat produkcyjnych 
za 2004/2005 i 2005/2006

Po otrzymaniu z ARR zwrotu nadpłaconych opłat produkcyjnych 

za rok gospodarczy 2004/2005, producenci cukru zobowiązani 

są dokonać odpowiednich rozliczeń z plantatorami buraków 

cukrowych, również w odniesieniu do roku gospodarczego 

2005/2006.



Zwroty nadpłaconych opłat produkcyjnych 
za 2004/2005 i 2005/2006

ARR planuje w kwietniu 2014 r. dokonać wypłaty 

producentom cukru i izoglukozy zwrotów nadpłaconych 

opłat produkcyjnych

Z wyliczeń wynika, że:

• w odniesieniu do roku gospodarczego 2004/2005 należy

dokonać zwrotu należności głównej w wysokości 31,9 mln zł

oraz 31,9 mln zł odsetek,

• w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006 producenci

są zobowiązani dokonać dopłaty do wpłaconych dotychczas opłat

w wysokości 9,8 mln zł.



Dziękuję za uwagę


