
        Szanowni Państwo!

1) Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że Związek Producentów Cukru w Polsce ma 
zaszczyt już po raz kolejny objąć swoim patronatem Pokampanijną Konferencję Techniczno-
Surowcową Stowarzyszenia Techników Cukrowników.

2) Każdą poprzednią konferencję otwierał Prezes naszego Związku, w tym roku mamy sytuację 
wyjątkową,  ponieważ  chwilowo  mamy vacat  na  tym  stanowisku.  Sytuacja  ta  zmieni  się 
zapewne już w przyszłym miesiącu. Dlatego w dniu dzisiejszym to ja mam zaszczyt otworzyć 
tegoroczną konferencję. 

3) Część z Państwa zapewne widzi mnie po raz pierwszy, dlatego pozwolę sobie przedstawić 
moją osobę – nazywam się Michał Gawryszczak i  od października pełnię funkcję Dyrektora 
Biura Związku 

1. Konferencja

1) Sektor produkcji cukru stoi obecnie wobec bardzo dużego wyzwania, jakim jest planowane 
zniesienie  kwot  produkcyjnych  w  przyszłym  roku.  Istnieją  pewne  analizy,  modele  lub 
przypuszczenia co do tego, co zmieni się od 1 października 2017 roku, jednakże nikt nie jest 
w  stanie  wszystkiego  przewidzieć  w  stu  procentach.  Tym  bardziej  Stowarzyszenie 
Techników Cukrowników oraz tego typu spotkania jak dzisiejsze, są dla polskiego sektora 
cukru tak istotnym forum wymiany doświadczeń i poglądów, że nie wyobrażam sobie, by w 
przyszłości było inaczej. 

2) Konferencja pokampanijna jest  okazją do spotkania przedstawicieli  całego sektora i  osób 
związanych  z  produkcją  cukru  w  Polsce  –  mam  tu  na  myśli  zarówno  przedstawicieli 
administracji  państwowej,  świata nauki,  firm współpracujących z cukrowniami,  dostawców 
maszyn oraz urządzeń, przedstawicieli  plantatorów i oczywiście przedstawicieli  koncernów 
cukrowniczych.

2. Podsumowanie tegorocznej kampanii

1) Kampania cukrownicza 2015/2016 odznaczyła  się wyjątkowo niskim skupem i  przerobem 
buraków  cukrowych.  Na  przestrzeni  ostatnich  pięciu  lat  jedynie  kampania  w  latach 
2010/2011 może dorównywać tegorocznej, chociaż i tak była wyższa o około 600 tysięcy 
ton. 

2)  Wszystko to oczywiście wynik długotrwałej suszy, która spowodowała spadek plonów. Brak 
deszczu oraz wysokie temperatury w okresie wegetacji buraków cukrowych sprawiły, że nie 
mamy  w  pełni  powodów  do  zadowolenia.  Sytuacji  nie  uratowała  także  bardzo  dobra 
polaryzacja buraków cukrowych. 

3)  Wszystko doprowadziło do tego, że ilość wyprodukowanego cukru wyniosła niewiele więcej 
niż  przyznana  Polsce  kwota  produkcyjna.  Obecny  stan  ratują  oczywiście  zeszłoroczne 
zapasy.

4) Mniejsze zbiory to jednak nie tylko przypadek naszego kraju. Podobna sytuacja wystąpiła w 
innych krajach Unii Europejskiej oraz w reszcie świata. Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa 
Komisji  Europejskiej  szacuje,  że  zbiory  we  wszystkich  państwach  Europy skurczą  się  o 
prawie 16 % w stosunku do wyniku ubiegłorocznego. Na świecie prognozowany jest spadek 
produkcji cukru i może on być o ponad 8 mln ton mniejszy niż przed rokiem. Po raz pierwszy 
od sześciu lat, światowy rynek cukru ma być deficytowy.

 
3. Zakończenie

1) Wyniki  tegorocznej  kampanii  cukrowej  bardziej  szczegółowo  naświetli  Państwu  Pan 
Przewodniczący Świetlicki, ja także opowiem trochę o nich w dniu jutrzejszym, dlatego na 



tym zakończę, a teraz w imieniu swoim oraz Zarządu Związku Producentów Cukru w Polsce 
pragnę życzyć Państwu owocnych obrad. Tegoroczną konferencję pokampanijną uważam 
za otwartą.

2


