
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

nr posiedzenia: 78 

data posiedzenia: 8 listopada 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania Krajowej Spółki 

Cukrowej SA. 

2. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania spółki Elewarr Sp. 

z o.o. 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Przemysław Błaszczyk, Waldemar Bonkowski, Margareta Budner, Jerzy Chróścikowski, 

Józef Łyczak, Marian Poślednik, Zdzisław Pupa, Tadeusz Romańczuk, 

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

sekretarz stanu Zbigniew Babalski ze współpracownikami, 

Krajowa Spółka Cukrowa SA: 

p.o. prezesa Henryk Wnorowski ze współpracownikami, 

Elewarr sp. z o.o.: 

prezes Bogdan Drechna ze współpracownikami, 

Najwyższa Izba Kontroli: 

doradca techniczny w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy Dawidek, 

przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych, NSZZ RI „Solidarność”, Krajowego Związku 

Producentów Buraka, Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego. 

 

 

Ad 1 i 2. 
 

 Przewodniczący obradom senator Jerzy Chróścikowski zaproponował łączne rozpatrzenie 

punktów 1. i 2. porządku obrad. 

Informację na temat funkcjonowania Krajowej Spółki Cukrowej SA i Elewarr Sp. z o.o. 

przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniew Babalski. 

Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna (KSC SA) powstała w sierpniu 2002 r., konsorcjum 

cukrowni ma swoją siedzibę w Toruniu. Spółka należy do Skarbu Państwa, w chwili powstania 

przejęła kilkadziesiąt zakładów w całej Polsce. Obecnie KSC jest największym producentem 

cukru w Polsce i ósmym co do wielkości w Europie. Posiada również 100% udziałów w dwóch 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konsorcjum
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cukrownia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Toru%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skarb_Pa%C5%84stwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cukier_spo%C5%BCywczy


 

 

spółkach: Fabryce Cukierków „Pszczółka” z siedzibą w Lublinie (produkcja i sprzedaż 

wyrobów cukierniczych) i Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. z siedzibą w Cupcini (produkcja 

i sprzedaż cukru na rynku mołdawskim). W skład KSC obecnie wchodzi osiem oddziałów 

(cukrowni) zajmujących się produkcją cukru oraz wyrobów powstałych w trakcie jego 

wytwarzania (Dobrzelin, Kluczewo, Krasnystaw, Kruszwica, Malbork, Nakło, Werbkowice 

oraz jeden oddział zajmujący się produkcją przetworów owocowo-warzywnych: Polskie 

Przetwory we Włocławku). 

W czasie dyskusji senatorowie przypominali początki procesu głębokiej restrukturyzacji, 

zakładającego obniżenie kosztów, poprawę rentowności i koncentrację produkcji 

w największych i najsilniejszych zakładach oraz likwidację nierentownych cukrowni. 

Podsumowano kampanię cukrowniczą 2016/2017. W jej czasie skupiono 5 497 282 ton 

buraków cukrowych, a produkcja cukru wyniosła 842 258 ton. W kampanii cukrowniczej 

2017/2018 szacowany skup buraków cukrowych to 6 175 700 ton, a produkcja cukru – 935 200 

ton. 

Spółka Elewarr została założona w 1992 r. Od 1 września 2017 r. jedynym udziałowcem jest 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako następca prawny Agencji Rynku Rolnego. Elewarr 

Sp. z o.o. posiada całość udziałów i akcji w spółce TDM ARRTRANS SA z siedzibą w Łodzi 

oraz w Zamojskich Zakładach Zbożowych Sp. z o.o., a także mniejszościowe udziały 

w spółkach Elewator w Koronowie Sp. z o.o. i Elewator Sieradz Sp. z o.o. W oddziałach 

należących do Elewarr Sp. z o.o. znajdują się nowoczesne elewatory i magazyny zbożowe 

o łącznej pojemności 644 tysięcy ton. Do głównych zadań spółki należy obrót surowcami 

i produktami rolnymi oraz przetworami zbożowymi, świadczenie usług skupu, przechowywania 

oraz suszenia zbóż innym podmiotom gospodarczym, eksport i import surowców i produktów 

rolnych, składowanie w komorach materiałów sypkich (palety, granulaty, wysłodki cukrowe 

itp.), dzierżawa pomieszczeń biurowo-handlowych i placów składowych. W roku obrotowym 

obejmującym okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. spółka wypracowała zysk 

w wysokości 3,46 mln zł z działalności operacyjnej. Zakupiono 111 tys. ton zbóż i rzepaku, 

a sprzedano blisko 243 tys. ton. W ramach usług przechowywano 181 tys. ton zbóż i rzepaku. 

Od 1 lipca 2017 r. zakupiono rekordową ilość zbóż i rzepaku wynoszącą 290 tys. ton. 

W bieżącym roku obrotowym planuje się przeznaczyć 4,3 mln zł na zadania inwestycyjne 

i remontowe, w tym na modernizację i unowocześnienie infrastruktury w magazynach 

należących do spółki. Planuje się zwiększenie powierzchni magazynowej o 10%, poprzez 

budowę nowych silosów, oraz wybudowanie suszarni zbożowej. Prowadzone są projekty 

technologiczne mające na celu rozbudowę systemów informatycznych, a także podejmowane są 

działania mające ułatwić eksport produktów rolnych.  
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