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Ustawa o zmianie ustawy o prze-
kształceniach własnościowych 
w przemyśle cukrowniczym 

została w maju przyjęta w głosowa-
niu przez Sejm, a w czerwcu przez 
Senat RP. Obecnie czeka na podpis 
Prezydenta. Ustawa jest bardzo krót-
ka, ale niezwykle istotna w treści. 
Daje możliwość objęcia przez Skarb 
Państwa akcji z prawem głosu z no-
wych emisji Krajowej Spółki Cukro-
wej. Art. 11b, ust. 4 ustawy akcje 
z prawem głosu przyznaje, po tej 
zmianie, nie tylko plantatorom bura-
ków cukrowych związanych umowa-
mi kontraktacji buraków cukrowych 
z KSC i jej pracownikom, ale także 
Skarbowi Państwa. Jak wskazano 
w uzasadnieniu do ustawy, jest ona 
związana z procesem konsolidacji 
spółek z branży rolno-spożywczej, 
która ma nastąpić w oparciu o poten-
cjał i aktywa spółki KSC S.A. Zatem 
Krajowa Spółka Cukrowa stanie się 
fundamentem, na którym ma prze-
biegać cały proces integracji. Konso-
lidacja ta ma polegać na wniesieniu 
aportem posiadanych przez Skarb 
Państwa udziałów jednoosobowych 
spółek z branży rolno-spożywczej. 
Celem strategicznym podjętych dzia-
łań konsolidacyjnych ma być po-
wstanie Krajowej Grupy Spożywczej. 
Stanie się ona podmiotem z silną 
pozycją rynkową umożliwiającą re-
alny wpływ na warunki kształtowa-
nia się konkurencyjności na rynkach 
krajowych i zagranicznych. Celem 
powołania tak silnej grupy jest przy-
czynienie się do rozwoju rolnictwa 
i przemysłu spożywczego. W uza-
sadnieniu do ustawy zadania Krajo-
wej Grupy Spożywczej zdefiniowano 
następująco:
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1. Zapewnienie możliwości zbytu 
plantatorom będących udziałow-
cami tak powstałej grupy kapita-
łowej, przy zachowaniu konku-
rencyjnego, ale akceptowalnego 
z punktu widzenia plantatorów, 
poziomu cen produktów rolnych.

2.  Poprawę stabilizacji bazy surow-
cowej poprzez m.in. możliwość na-
wiązania długoterminowej współ-
pracy z szeroką bazą producentów 
rolnych. Powinna ona przyczynić 
się do ich stabilizacji finansowej, 
poprawy efektywności produkcji 
rolnej oraz uzyskiwania korzyst-
nych cen na produkty rolne.

3.  Rozwój rynku rolno-spożywcze-
go poprzez wzmocnienie współ-
pracy pomiędzy podmiotami sek-
tora rolno-spożywczego, która 
doprowadzi do wzrostu stabili-
zacji, promocji, a przede wszyst-
kim zmniejszenia niekorzystnego 
efektu fal koniunkturalnych.

4. Skrócenie łańcuchów dostaw 
(zmniejszenie zależności produ-
centów rolnych od przetwórców 
i sprzedawców) poprzez udział rol-
ników w powstałej grupie kapitało-
wej. Powinno to pozytywnie wpły-
nąć na kształtowanie się uczciwej 
konkurencji oraz zwiększać docho-
dy z działalności rolniczej.

W skład projektowanej Krajo-
wej Grupy Spożywczej mają wejść 
wybrane spółki rolno-spożywcze, 
w tym m.in. rynki hurtowe. W związ-
ku z trwającymi pracami organizacyj-
no-prawnymi, dokładny skład grupy 
nie został jeszcze podany do publicz-
nej wiadomości. Wydaje się jednak, że 
przyjęcie ustawy, o zmianie ustawy 
o przekształceniach własnościowych 
w przemyśle cukrowniczym, znaczą-
co posuwa sprawę w kierunku fina-
lizacji. W każdym bądź razie wnio-
sek o rejestrację znaku towarowego 
Krajowej Grupy Spożywczej przez 
Krajową Spółkę Cukrową zgłoszony 
został już w grudniu 2019 roku.

	Znak towarowy Krajowej Grupy Spo-
żywczej

	Krajowa Spółka Cukrowa stanie się fundamentem Krajowej Grupy Spożywczej
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Wykres 1. Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w latach 
2004-2020

Wykres 2. Struktura towarowa polskiego eksportu rolno-spożywczego w 2020 roku

Tabela 1. Zasiewy buraków w Polsce i w woj. pomorskim

Uprawa buraków 
cukrowych w ha 2020 2021 % zmian 

2020=100%

Kraj 248 894,14 248 277,57 99,75%

Woj. pomorskie 10 295,31 10 937,51 106,24%

Opracowana jest już także kon-
cepcja funkcjonowania grupy pn. 
„Biznesplan Krajowej Grupy Spo-
żywczej”. Dokument ten został prze-
kazany przez Ministra Rolnictwa 
Ministrowi Aktywów Państwowych, 
który posiada wyłączne kompeten-
cje do podejmowania wiążących 
decyzji właścicielskich (m.in. zgody 
korporacyjne) w spółkach z sektora 
rolno-spożywczego.

Biorąc pod uwagę dynamicznie 
rozwijający się polski handel zagra-
niczny produktami rolno-spożyw-
czymi, praktyczne znaczenie Kra-
jowej Grupy Spożywczej może być 
bardzo duże.

W strukturze towarowej ekspor-
tu niebagatelną rolę odgrywa eks-
port cukru i wyrobów cukierniczych.

Zasiewy buraków cukrowych, 
także w 2021 roku, wskazują na stabil-
ną sytuację tego segmentu produkcji 
rolnej. Według udostępnionego przez 
ARiMR rejestru upraw, sporządzone-
go na podstawie wniosków o dopła-
ty obszarowe, powierzchnia uprawy 
buraków cukrowych w Polsce wynosi 
ponad 248 tys. ha, natomiast w woj. 
pomorskim prawie 11 tys. ha.

Do powiatów woj. pomorskiego, 
od których zależy wielkość produk-
cji cukru w woj. pomorskim należą 
w kolejności:

Tabela 2. Powiaty woj. pomorskiego 
o największych zasiewach buraków 
cukrowych

Zasiewy 
buraków 

cukrowych 
w ha w woj.
pomorskim

2020 2021

malborski 3 419,48 3 590,36

kwidzyński 2 073,08 2 424,85

sztumski 1 704,94 1 628,45

nowodworski 1 394,55 1 382,17

gdański 1 013,16 1 031,36

tczewski 683,82 880,02

Należy mieć nadzieję, że powo-
łanie Krajowej Grupy Spożywczej, 
przebiegnie zgodnie z założeniami 
i wpłynie korzystnie zarówno na sta-
bilizację rynków rolnych, jak i finan-
se udziałowców-rolników.  

Na podstawie przyjętej ustawy, 
uzasadnienia do ustawy 

oraz doniesień medialnych


