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WSTĘP 

Gdy po pierwszej wOJ IDe światowej ziemie polskie zostały na nowo złą
czone w jeden organizm państwowy ich ekonomika przedstawiała obraz 
bardzo niejednolity. Poszczególne dzielnice, które przez z górą sto lat sta
nowiły integralną część terytorium państw zaborczych, znamIlnie różniły się 
między sobą pod względem gospodarczym. Rozwój gospodarczy Wielkopolski 
i Pomorza, wchodzących w skład zaboru pruskiego, podporządkowany był 
polityce ekonomicznej Prus, a po roku 1871 - Rzeszy Niemieckiej. Zaborca 
uwzględniając, obok momentów narodowościowych przede wszystkim wa
runki naturalne Wielkopolski i Pomorza, dzielnic ubogich w takie surowce, 
jak metale i paliwo, wyznaczył im (zwłaszcza Wielkopolsce) w całokształcie 
gospodarki narodowej Niemiec rolę tzw. "Zielonego Zagłębia". To zdecydo
wało w głównej mierze o ich rozwoju w kierunku intensyfikacji rolnictwa. 
W ten sposób Wielkopolska i Pomorze stały się poważnym spichlerzem 
żywnościowym Rzeszy Niemieckiej, a jednocześnie rynkiem zbytu dla wy
robów przemysłu zachodnioniemieckiego i śląskiego. 

Intensywny rozwój rolnictwa, szczególnie wielkopolskiego, w latach 
1890-1914 stworzył z kolei bardzo korzystne warunki dla powstania prze
mysłu rolnego. Obok niego w Wielkopolsce i na Pomorzu powstały i częściowo 
rozwinęły się również inne przemysły, jak: metalowy, maszynowy, chemiczny, 
ceramiczny i inne. Produkcja wymienionych gałęzi przemysłu była jednak 
ograniczona - nastawiona prawie wyłącznie na potrzeby rynku lokalnego. 

Zasadniczą przeszkodę dla pomyślnego rozwoju przemysłu środków pro
dukcji w byłym zaborze pruskim, obok wymienionych już czynników natu
ralnych, stanowiły także czynniki ekonomiczne, jak na przykład brak więk
szych kapitałów miejscowych, niedostateczny przypływ kapitalów obcych, 
a przede wszystkim silna koukurencja ze strony wysoko rozwiniętego prze
mysłu zachodnioniemieckiego. 

W tej sytuacji rozwój gospodarczy i społeczny Wielkopolski i Pomorza. 
stał się możliwy tylko dzięki intensyfikacji rolnictwa, które wykorzystując 
pomyślną koniunkturę w ostatnim ćwierćwieczu przed pierwszą wojną świa, 
tową, osiągnęło, zwłaszcza w Wielkopolsce, wyniki zbliżone do najwyższych 
wskaźników ówczesnego poziomu rolnictwa europejskiego. W rezultacie tego 
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w strukturze przemysłu byłego zaboru pruskiego czolowe rrueJsce zajął 
przemysI rolny, a wśród jego gaJęzi - przemysł cukrowniczy. 

Ważną rolę w powstawaniu przemysłu cukrowniczego odegraJ również 
rozwój komunikacji, w szczególności zaś kolejnictwa. Rozbudowa sieci ko
lejowej zarówno szeroko- jak i wąskotorowej w Wielkopolsce i na Pomorzu 
pozwoliła bowiem skutecznie rozwiązać problem masowego transportu, który 
w przemyśle cukrowniczym odgrywa ważną rolę przede wszystkim ze względu 
na dowóz podstawowego surowca w postaci buraka cukrowcgo. 

Przemysł cukrowniczy w okresie międzywojeJmym odgrywał poważną 
rolę w życiu gospodarczym i politycznym Polski kapitalistycznej. Właściwa 
jej ocena nie jest bez znaczenia także dla ekonomiki dllia dzisiejszego. To 
przeświadczenie było jednym z głównych motywów, które podyktowały auto
rowi wybór tematyki badawczej. 

Praca niniejsza ma na celu przedstawienie caJokształtu sił wytwórczych 
i stosunków prodnkcji w przemyśle cukrowniczym oraz uwypuklenie jego 
głównych tendencji rozwojowych w okresie międzywojennym. 

Zakres terytorialny opracowania obejmuje województwa poznańskie i po
morskie, określane w omawianym okresie mianem zachodniej Polski. W pracy 
nie są uwzględnione zmiany terytorialne wymienionych województw, prze
prowadzone po l IV 1938 roku. 

Gdy chodzi o zakres chronologiczny pracy - górną granicę dla Wielko
polski stanowi kampania cukrownicza 1919/20, a dla Pomorza - 1920/2l. 
Dolną granicę stanowi wrzesień 1939 roku. Okres objęty pracą nie przedsta
wiał się także w przemyśle cukrowniczym w sposób jednolity. Wahania ko
niunktury w tym przemyśle odpowiadały jednak na ogół tendencjom w skali 
całej ekonomiki kraju. Tak więc przy omawianiu interesującej nas problema
tyki wyróżniamy trzy etapy chronologiczne: pierwszy, obejmujący lata od
budowy powojennej, kończy się na roku 1924; drugi przypada na lata tzw. 
względnej stabilizacji kapitalizmu i kończy się z chwilą wybuchu kryzysu 
w roku 1929; trzeci wreszcie - naj dłuższy - obejmuje całe ostatnie dzie
sięciolecie omawianego okresu, a mianowicie lata 1930-1939, czyli kryzys 
i niezwykle przewlekłą w przemyśle cukrowniczym pokryzysową depresję 

gospodarczą. 

Materiały źródłowe, na których została oparta niniejsza praca, zebrane 
zostały w Wojewódzkich Archiwach Państwowych w Poznaniu i Bydgoszczy 
(Oddział w Inowrocławiu), w Powiatowym Archiwum Państwowym w Gnie
źnie i w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. 

W Wojewódzkim Archiwum w Poznaniu przejrzane zostaJy następujące 
zespoły akt: 

1. Związek Zachodnio-Polskiego Przemysłu Cukrowniczego, lata 1922-
1939. W zespole tym szczególnie obfitego materiaJu dostarczyły roczne spra-
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wozdaDia kartelu ZZPPC i zarządu ZZPPC. Zwłaszcza w sprawozdaniach 
kartelowych znalazły się dokładne dane statystyczne z zakresu produkcji 
cukru, jego konsumpcji i eksportu. Również dość licznie reprezentowany 
jest w wymienionym zespole materiał dotyczący sytuacji finansowej cukrowni 
zachodnich i powiązań ich z zagranicznymi źródłami kredytowymi. Zawarty 
w tym zespole materiał statystyczny i opisowy stanowił podstawową bazę 
źródłową do opracowania w większym lub mniejszym stopniu wszystkich 
rozdziałów niniejszej pracy, z wyjątkiem pierwszego i szóstego. 

Dużą wartość poznawczą - obok wymienionych spraw,ndań - przed
stawiają także zachowane częściowo protokóły z posiedzeń zarządu, wy
działu i walnych zebrań ZZPPC. W protokółach tych zaw.1rtych jest wiele 
szczegółów dotyczących ceny cukru, spraw mięizykartelowych i kontaktów 
ZZPPC z czynnikami rządowymi. 

W zespole ZZPPC zachowały się również statuty oraz czę3ciowo sprawo
zdania i bilanse roczne niektórych cukrowni zachodnich. Akta te są jednak 
niekompletne. Przydatność ich do niniejszej pracy - wobec istnienia bardziej 
kompletnych opracowań, zawartych w sprawozdaniach rocznych kartelu 
ZZPPC - była niewielka. 

Dużą wartość poznawczą przedstawiają natomiast zachowane także 

tylko częściowo oryginały umów kartelowych, konwencji międ.zyzwiązkowych 
i umów handlowych, w których regulowane były wszystkie najważniejsze 
sprawy dotyczące polityki cukrowniczej w Polsce kapitalistycznej. 

2. Bank Cukrownictwa, lata 1921-1939. W zespole tym najbardziej 
przydatne do pracy były dwa obszerne protokóły pokontrolne, sporządzone 
przez specjalną komisję rządową, która w latach 1929 i 193,1, ba::l.ała cało

kształt czynności Banku Cukrownictwa. W szczególności cenne są w tych 
protokółach dane dotyczące zadłużenia cukrowni zachodnich, organizacji 
zbytu cukru w obrocie krajowym i zagranicznym oraz wzajemnych powiązań 
Banku Cukrownictwa z kartelem ZZPPC. Niewielką natomiast przydatność 
ze względu na ogólnikowy charakter przedstawiały dla niniejszej pracy 
sprawozdania roczne z działalności Banku. 

3. Inspektor Pracy X Okręgu Poznańskiego, lata 1921-1939. Materiały 
zawarte w tym zespole dotyczą głównie wielkości i struktury zatrudnienia 
oraz warunków pracy i pł!!-cy w cukrowniach zachodnich w okresie między
wojennym. W zespole tym największą wartość poznawczą posiadają spra
wozdania roczne i okresowe inspektorów pracy - okręgowego i obwodowych. 

4. IvIinisterstwo byłej Dzielnicy Pruskiej, Departament Rolny, lata 1919-
1922. W zespole tym znajdują się dane statystyczne dotyczące produkcji 
cukru w zachodniej Polsce w latach 1919-1920. Stanowią one pod tym 
względem pewne uzupelnienie sprawozdań kartelowych. Stosuukowo liczne 
zachowały się w tym zespole materiały statystyczne dotyczące innych gałęzi 
przemysłu rolnego tej dzielnicy. 
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W Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, Oddział w Ino
wrocławiu zachowały się nalltępujące zespoły akt: cukrowni Wierzchosiawice, 
Kruszwica i Tuczno, lata 1919-1939. W zespołach tych znajdują się czę
ściowo tylko zachowane księgi akcjonariuszy, w związku z czym przydatność 
tych akt była szczególnie cenna przy ustalaniu struktury społecznej właści
cieli cukrowni zachodnich. 

W Powiatowym Archiwum Państwowym w Gnieźnie przejrzano trzy ze
społy akt: cukrowni Września, Gniezno i Witaszyce-Zduny. Są to zespoły 
szczątkowe; jedynie w zespole cukrowni Września znajdują się pewne mate
riały dotyczące polityki płac w cukrowniach zachodnich w okresie między
wojennym. 

Archiwum Akt Nowych Warszawa, lata 1921-1939. W Archiwum tym 
przejrzano zespół akt Związku Zawodowego Cukrowni byłego Królestwa 
Polskiego. Zespół ten jest pod względem rozmiarów bardzo skromny i za
wiera materiały źródłowe głównie dla cukrowni byłej Kongresówki, Mało
polski i Wołynia. W zespole tym jednak znajduje się pewna ilość szczególnie 
cennych dokumentów, jak np. umowy międzyzwiązkowe, sprawozdania z po
siedzeń Rady Naczelnej PPC i memoriały ZZC do rządu w sprawie sytuacji 
w cukrownictwie polskim. Materiały te zostały wykorzystane w niniejszej 
pracy przy omówieniu Rady Naczelnej PPC i wzajemnych stosunków jakie 
istniały pomiędzy kartelami cukrowniczymi w okresie międzywojennym. 

Literatury naukowej omawiającej wyłącznie przemysł cukrowniczy w za
chodniej Polsce w okresie międzywojennym w zasadzie nie ma. Istniejące 
zaś opracowania, wydawane głównie przez ZZPPC, mają charakter informa
cyjno-propagandowy; służyły one w swoim czasie dla uzasadnienia w oczach 
opinii publicznej polityki zachodniopolskiego kartelu cukrowniczego. 

Z autorów międzywojennych problem przemysłu cukrowniczego w za
chodniej Polsce omawiają ogólnie Stanisław Nowakowski l, Stefan Wernera 
oraz Zygmunt Chojecki 3. Nowakowski i Chojecki zajmują się w swych roz
ważaniach przemysłem cukrowniczym całej zachodniej Polski, przy czym 
Nowakowski zajmuje się nim tylko do roku 1927/28; Werner natomiast 
ogranicza się jedynie do przemysłu cukrowniczego na Pomorzu w latach 
1921-1935. Opracowania Wernera i Chojeckiego mają charakter wybitnie 
apologetyczny i ta oko]jczność pomniejsza wartość naukowo-poznawczą prac 
wyżej wymienionych autorów. W pracy Chojeckiego można jednak znaleźć 
ciekawe informacje na temat obcych kapitałów w przemyśle cukrowniczym 

l S. Nowakowski, Geograf ta gospodarcza Polski Zachodniej. T. II. Poznań 1930. 
2 S. Werner, Przemysl na Pomorzu i jego przyszloś6. Poznań 1935. 
• Z Chojecki, Prodtukcja rolna i przemysł rolniczy w Polsce współczesnej. Warszawa 

1937. 
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na interesującym nas obszarze. Nowakowski operuje dość bogatym materia
łem stat,ystycznym, czerpanym z kartelu ZZPPC, ale nie wychodzi poza 
ogólny opis, przy tym całkowicie pomija problemy kapitału i pracy w inte
resującym nas zagadnieniu. 

Z innych autorów wymienić należy jeszcze pracę Zygmunta Przyrembla 
pt. Historia cukrownictwa w Polsce. Praca ta dotyczy jednak głównie tylko 
początków powstania przemysłu cukrowniczego w Polsce i z tego względu 
nie przedstawia większej wartości poznawczej dla omawianego okresu. Prace 
natomiast Zaglenicznego i Iwasiewicza, dotyczące zresztą głównie cukrowni 
b. Kongresówki, mają charakter publicystyczny i pisane były wyłącznie 
na użytek polityki warszawskiego kartelu cukrownicz~go ZZC. 

Tak więc dotychczasowa literatura omawiająca przemysł cukrowniczy 
w ogóle, jak i dotycząca Polski zachodniej, jest bardzo skromna. Przede 
wszystkim uderza brak jakiegokolwiek opracowania tego zagadnienia z po
zycji metodologii marksistowskiej. 

* 
Praca ta została napisana na seminarium doktorskim przy Katedrze 

Historii Gospodarczej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UAM w Po
znaniu. 

Promotorowi pracy Panu prof. drowi Władysławowi Rusińskiemu autor 
składa najserdeczniejsze podziękowanie za kierownictwo naukowe oraz pomoc 
w postaci cennych rad i wskazówek udzielanych w okresie opracowywania 
rozprawy i przygotowywania jej do druku. 

Serdeczne podziękowanie wyraża autor również recenzentom pracy Panu 
prof. drowi Czesławowi Łuczakowi i Panu doc. drowi Józefowi Popkiewiczowi. 



I. PRZEMYSŁ ROL~TY ZACHODNIEJ POLSKI NA PROGU 
DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO 

Zaznaczyliśmy już poprzednio, że rozwój przemysłu rolnego w zachodniej 
Polsce przed I wojną światową był związany ściśle z intensywnym rozwojem 
rolnictwa tej dzielnicy. 

W latach 1914-1918 w wyniku rabunkowej gospodarki wojennej sytu
acja w omawianej dziedzinie uległa radykalnej zmianie. Sekwestr wojenny 
płodów rolnych i inwentarza żywegol, idący w parze z coraz mniejszym 
stosowaniem nawozów sztucznych i maszyn rolniczych sprawil·, że rolnictwo 
w Wielkopolsce i na Pomorl>.U znalazło się w momencie zakończenia wojny 
światowej i włączenia tych dzielnic do organizmu gospodarczego i politycz
nego odrodzonego państwa polskiego - w sytuacji niezwykle trudnej pod 
względem gospodarczym. Znamionowało ją przejście w rolnictwic do gospo
darki ekstensywnej. Fakt ten wplynął bardzo poważnie na spadek wydajności 
z hektara wszystkich podstawowych kultur rolnych uprawianych na tym 
obszarze. 

W roku 1918/19 spadek wydajności poszczególnych zbóż i okopowych, 
zwłaszcza zaś ziemlliaków i buraków cukrowych, wyniósł w stosunku do 
roku 1913/14 średnio 40-50%. Oznaczało to bardzo znaczne skurczenie się 
bazy materialno-surowcowej dla przemysłu rolnego w zachodniej Polsce, 
rozw iniętego na wielką skalę w latach zaboru. 

Fakt ten wpłynął decydująco na zmniejszenie się rozmiarów produkcji 
we wszystkich galęziach przemysłu rolnego dzielnicy zachodn'ej w pierwszych 
latach po wyzwoleniu. Obok bazy surowc)wej ważny wpływ na zmniejszenie 
się produkcji w przemyśle rolnym miały talrie zaniedbania techniczne z okresu 
wojny. Niemcy bowiem w ostatnich jej latach, mając trudności z zaopatrze-

1 WAPP. Min. b. Dzielnicy Pruskiej, sygn. 35, s. 30. Ubytek inwentarza żywego 
w czasie wojny w Wielkopolsce przeclstawia się na.qtępująco: a) bydło rogate: Wf. 1912-
911 484 sztuk, w r. 1918 - 707789 sztuk, ubytek = 203693 sztuk; h) trzoda chlewna: 
w r. 1912 - 1 114592 sztuk, w r. 1918 - 594368 sztuk, ubytek = 520224 sztuk. 
W r. 1918 ubytek bydła wyniósł więc w Wielkopolsce około 22%, a trzody chlewnej 
aż 46%. 
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niem przemysłu zbrojeniowego w niektóre metalE', ogołociły w dużym stopniu 
zakłady przemysłu rolnego w zachodniej Polsce z urządzeń i aparatury 2, 

wykonanych z metali kolorowych. W ten sposób zmniejszyła się poważnie 
także zdolność produkcyjna wymienionego przemysłu. 

Przeciętne plony z hektara w Wielkopolsce w kwintalach 
Durchschnittliche Hektarertriige in Grosspolen in dz. 

Rodzaje upraw I 
Rok = Jam Wskaźnik 

Index 
AnbauarLen 

1913 I 1918 1913=100 

Pszenica - Weizen 23,8 15,8 66,4 
Żyto - Roggen 19,6 11,6 59,2 
Jęczmień jary -

Sommergerste 23,6 12,2 51,6 
Owies - Hafer 22,8 9,3 40,7 
Ziemniaki -

Kartoffeln 188,3 UO,O' 58,5 
Buralci cukrowe -

Zuckerruben 339,5 200,0' 58,8 

Źródło: WAFP, .Min. b. Dzieln. PrtLSkiej, Dep. Rolny, sygn. 567 II, s. 131. 

Tabela I 

Na skutek tych wszystkich okoliczności rolnictwo i przemysł rolny w za
chodniej Polsce znalazły się w momencie wyzwoleuia w poważnym kryzysi3. 
Stopień tego kryzysu nie był jednakowy we wszystkich gałęziach przemysłu 
rolnego. Najgorzej pod tym względem przedstawiała się sytuacja gospodarcza 
w przemyśle ziemniaczanym, obejmującym rozwinięte na wielką skalę przed 
wojną i w czasie jej trwania suszarnictwo (płatkaruie)3 i krochmalnictwo 4. 

2 Z. Chojecki, Prod!ukcja rolna i przemysł rolniczy w Polsce współczesnej. War
szawa 1937, s. 276. 

a WAPP. Min. b. Dzielnicy Pruskiej, sygn. 202, s. 138; sygn. 205, s. 20 i sygn. 224, 
s. 40. Powstanie suszarnictwa w zachodniej Polsce związane bylo z nadwyżkami ziem
niaków, które naj korzystniej bylo przerabiać na miejscu, jeśli nie na spirytus, to na 
tzw. "płatki" lub "la'ajankę", stanowiące bardzo wartościową paszę, odporną na gnicie 
i latwą do przewozu. Pierwsze suszami e ziemniaków powstaly w Wielkopolsce w r. 1905 
(6 suszarni). W r.1914 bylo ich w tej dzielnicy 70,a w r.1919 aż 174. Ten duży wzrost 
liczebny suszarni podczas wojny wywołany byl "koniunkturą" na suszonkę ziemnia
czaną, której używano jako domieszki do mąki chlebowej (por. S. Nowakowski, Geo· 
grafia gospodarcza Polski zachodniej. T. II, Poznań 1930, s. 382-384 i S. Pernaczyński, 
Btan i postulalllJ przemysłu i handlu b. Dzie/;n.. Pruskiej. Poznrul 1924, s. 29). 

• Tamże. 
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Sytuację w przemyśle ziemniaczanym komplikowała dodatkowo - obok 
wymienionych czynników surowcowo-technicznych - jeszcze utrata dotych
czasowych rynków zbytu. W rezultacie tego w roku 1918/19 spadek produk
cji w przemyśle ziemniaczanym w stosunku do ostatnich lat przedwojennych 
przybraI wprost katastrofalne rozmiary, wynosząc na przykład dla kroch
malu i dekstryny około 90%ó. 

Tabela II 
Produkcja spirytusu w Wielkopolsce w latach 1912/ 13 i 1918/ 19 

Spiritusprodu1..-tion in Grosspolen i.d. Betriebsjahren 1912/13 u. 1918/ 19 

Produkcja spirytusu-Spiritusproduktion 

Kampania 
Kampagne 

1912/13 
1918/ 19 

Czynne gorzelnie 
Tatige Brennereien 

Dość 

Zahl 

558 
338 

I 
Wskaźnik 

Index 

100,0 
60,0 

Og6lem 
Insgesamt 

W litr. 

I In Litem 

1

58411 000 1 
9343000 

Wskaźnik 

Index 

100,0 
16,0 

Źródło: WAFP, Min. b. Dzieln. Pruskiej, Dep. Rolny, sygn. 202, s. 138. 

Średnio na gorzeL 
Durchschn. je Brenn. 

W litr. I 
In Litem 

104680 
27642 

Wskaźnik 

Index 

100,0 
26,5 

Nie lepszą sytuację można było w owym czasie zaobserwować w przemyśle 
gorzelniczym, który w zachodniej Polsce rozwinął się w latach zaboru pru
skiego głównie w postaci tzw. gorzelni rolniczych. Były to - w przeciwień
stwie do gorzelni przemysłowych - zakłady stosunkowo niewielkie, po,vstałe 
wskutek intensyfikacji rolnictwa przy większych mają,tkach obszarniczych, 
W roku 1918/19 w samej tylko Wielkopolsce (Pomorze znajdowało się wów
czas jeszcze pod zaborem) liczba unieruchomionych gorzelni dochodoz.iła do 
50% 6. Natomiast produkcja surowego spirytusu, wytworzona przez c!lynne 
gorzelnie, osiągnęła zaledwie 16% poziomu z ostatnich lat przedwojennych 
(1912-1914)7. 

Podobnie przedstawiała się sytuacja na początku omawianego okresu 
w przemyśle cukrowniczym, który w całokształcie przemysłu rolnego za
chodniej Polski odgrywał dominującą rolę . W roku 1913/14 w ówczesnym 

5 WAPP. Min. b. Dzieln. Pruskiej, sygn. 202, s. 138; por. Z. Chojecki, jw., s. 314. 
• B. Kasprowicz, Przemysł spirytusowy b. Dzielnicy Prus/ciej. Poznań 1922. 

s. 13. W r. 1912/13 było w WieUwpolsce 558 gorzelni rolniczych, a na Pomorzu 235. 
Udział gorzelni samej tylko Wielkopolski w og6lnoniemieckiej produkcji wynosił okolc> 
20%. (WAPP. Min. b. Dzieln. Pruskiej, sygn. 202 8. 138). 

, WAPP. Min. b. Dzieln. Pruskiej, sygn. 202, s. 138. 
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zaborze pruskim istniało 27 cukrowni 8, Z czego 20 zakładów zlokalizowa
nych było w Wielkopolsce, a 7 na Pomorzu. Po wojnie, w roku 1918/19, 
w granicach zachodniej Polski pozostało 26 CukrOW1li, ale czynne były tylko 
24 zaklady 9. Natomiast cukro"\\nia we Wschowie wraz z jedyną w tej dziel
nicy rafinerią cukru znalazła się po stronie niemieckiej la. 

W roku 1918/19 stopień wykorzystania mocy produkcyjnej w cukrowniach 
zachodnich WJTTliósł w sbosunku do roku 1913/14 zaledwie 20%. Tak wysoki 
procent niewykorzystania mocy produkcyjnej spowodowany był, podobnie 
jak w poprzednio omówionych gałęziach przemysłu, katastrofalną sytuacją 
w rolnictwie zachodniej Polski, która spowodowała radykalne skurczenie 
się bazy surowcow~-buraczanej. 

Tabela ID 
Przerób buraków cukrOwYch w zachodniej Polsce w latach 1913/14 i 1918/20 

(w kwintalach) 

Verarbeitung von Zuckerriiben in Westpolen Ld. Kampagnejahren 1913/14 sowie 1918/20 
(in dz) 

Rejony - Landstriche 1913/14 1918/19 1919/20 

Wielkopolska - Grosspolen 23333947 8906875 4762 755 
Pomorze - Pommerellen 5893941 1704177 875 282 

Razem zach. Polska - Westpolen insgesamt 29227888 10 6l! 052 5638037 

Wskaźnik - Index 100,0 36,4 19,4 

Zr6dlo: WAPP. ZZPPC, sygn. 221, aneks VII. 

Stan tej bazy ilustrują najlepiej dane liczbowe. W roku 1918/19 ogólny 
obszar plantacji buraczaTlych w zachodniej Polsce zmniejszył się w stosunku 
do roku 1913/14 o około 37% n. Równolegle ze zn.:..niejszeniem się obszaru 

8 PrzemysI cukrowniczy zachodniej Polski pod~ug stanu z r. 1920/21, z. l. Poznań 
1922, s. 9; Wiadomości stal!ystyczne z zakresu statystyki gospodarczej b. dzielnicy pruskiej, 
Poznań 1922, s. 230. Cukrownia Żnin 1894-1944, Wydanie Jubileuszowe. Poznań 1946, 
s. 6; S. Nowakowski, jw., s. 282; S. Werner, PrzemysI na Pomorzu i jego przyszłość. 
Poznań 1935, s. 26. 

Cukrownia Nieżychowo, spalona w r. 1915, zostala następnie przekształcona na 
suszarnię buraków i ostatecznie zlikwidowana w r. 1926. Cukrownia Kowalewo, nie
czynna od r. 1916/17, zlikwidowana w r. 1922. Culcrownia natOlniast w Tczewie była 
jeszcze czynna w kampanii 1920/21; likwidacja tej cukrowni nastąpila wskutek tego, 
że przeważająca część jej plantacji buraczanych pozostała na terytorium W. M. Gdańska. 

• Tamże. 
10 Tamże. 

11 WAPP. Min. b. Dzieln. Pruskiej, Dep. Rolny, sygn. 127, s. 130; por. Przemys/ 
cukrowniczy . .. , jw., 8. 38. 



14 Stanisław Wykrętowicz 

plantacji buraka cukrowego szedł również spadek wydajności z hektara, 
przeciętnie o około 35-40% 12, w stosunku do okresu przedwojenne~o. To 
znowu bylo W)1'1ikieru przede wszys~kim całkoVii~ego niema.! braku nawozów 
sztucznych 13. Zmniejszenie się ohszaru uprawy i spadek wydajności z hek
tara spowodowałv z kolei bardzo poważne obniżenie glubalnych zbiorów 
buraków cukroVi,ch. Globalny zaś przerób buraków w cukrowniach zachod
nich na progu okresu międzywojennego by-ł jeszez.e niższy, bowiem w roku 
1919/20 wynióRł zaledwie 19,4% przerobu z roku 1913/ 14 14 (w Wielkopolsce 
20,4%, a na Pomorzu 14,9%). 

Tabela IV 
Produkcja cukru w zachodniej Polsce w latach 1913{14 i 1919{20 

(w wartości cukru surowego) 

Zuckerproduktion in Westpolen i.d. Kampagnejahren 1913{14 u. 1919{20 
(in Rohzuckerwert) 

Rejony - Landstriche 
1913{14 1919{20 

q-dz. I % q-dz. I % 

I 
I 

Wielkopolska - Grosspolen 3505050 75,2 446325 

I 
77,9 

Pomorze - Pomrnerellen 871 618 24,8 99591 22,1 

Razem zachodnia Polska 
14376668 I 1 Westpolen insgesamt 100,0 545 916 100,0 

2ródło: Przemysł cukrowniczy ...• jw., B. 60-61. 

Na niższy od globalnych zbiorów przerób buraków w cukrowniach za
chodnich w latach 1918/1920 wpłynęło także w dużym s~opniu niedostateczne 
zaopatrzenie cukrowni w paliwo, głównie w węgiej15. Ujemny wplyw wy
warł również brak dostatecznej ilości taboru kolejowego, wskutek czego 
znaczna ibść zebranych buraków cukrowych w latach 1918-1920 nie została 
dostawiona do cukrowni i zgnila 16• 

12 WAPP. Min. b : Dzieln. Pruskiej, Dep. Rolny, sygn. 587, s. 131; por. Przemysł 
cul..-roumiczy ... , jw., s. 9. 

'3 WAPP. Min. b. Dzieln. Pruskiej, Dep. Rolny, sygn. 3, s. 61. W latach 1918-20 
rolnictwo wielkopolskie zużywało zaledwie ok. 5% nawozów sztucznych, wysiewanych 
przed wojną,. 

,. WAPP. ZZPPC, sygn. 221, aneks VII; por. PrzemJ1Jsł cukrowniczy ... , jw., 
s. 40-41 i S. Nowakowski, Geograf"" Gospodarcza Polski Zachod",iej. Tom II. Poznań 
1930, s. 288-289. 

15 Sprawozdanie Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu. Poznań 1922, s. 21, 
cyt.: ..... zaopatrzenie cukrowni w węgiel na kampanię 1919-20 r. było zupelnie nie
wystarczające i tak dalece opóźnione, że cukrownie rozpoczęły ka.mpanię dopiero w cza
sie, w którym zazwyczaj kampania była już ukończona. Skutkiem tego wiele buraków 
zupalnie zgniło, zaś reszta z powodu zmarznięcia i nagnicia wydała. bardzo mało cukru". 

" Tamże. 
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w wyniku tak znacznego obniżenia się stopnia wykorzystania zdolności 
produkcyjn!'j cukrowni zachodnich w zakresie przerobu buraków, nastąpiło 
bardzo poważne zmniejszenie się rozmiarów produkcji cukru w stosunku 
do okresu przedwojennego. Ponadto zmniejszyła się także zawartość cukru 
w burakach, spowodt wana gorszymi warunka.mi uprawy. \V rezultacie pro
dukcja cukru w pierwszej powojennej kampanii 1910/20, wyniosła zaledwie 
12,5% 17 poziomu z roku 1913/14, przy czym w cukrowniach wielkopolskich 
odsetek ten wynosił 13%, a w cukrowniach pomorskich 11%18. 

Jak wynika z powyższego, stan głównych i charakterystycznych dla 
Wielkopolski i Pomorza gałęzi przemysłu rolnego przedstawiał się na progu 
dwndziestolecia międzywojennego nieporównanie gorzej niż przed wojną 19. 

W tej sytuacji, w zmienionych po roku 1918 warunkach gospodarczych 
i politycznych, przemysł rolny zachodniej Polski wkroczył w nowy etap 
swego rozwoju. Główne zjawiska i tendencje rozwojowe przemysłu cukrowni
CZl"go stanowiącego najważniejszą. gałęź przemysłu rolnego tej dzielnicy zo
staną szczegółowo omówione w następnych rozdziałach. 

17 Przemysł cukrowniczy . .. , jw., s. 60-6I. 
l. Tamże. 
,. W podobnych warunkach rozwijał się także zachodniopolski przemysł młynarski. 

Przed wojną czołową rolę w tym przemyśle odgrywały tzw. mlyny handlowe, nasta· 
wione głównie na produkcję eksportową. Były one wyposażone w nowoczesne urządzenia, 
zapewniające im wysoką sprawność przemiału. Młynów handlowych o średniej spraw
ności około 70 ton na dobę liczono w Wielkopolsce 17, a na Pomorzu 8. Wysoka zdol
noŚĆ produkcyjna młynów w byłym zaborze pruskim zapewniała tej dzieł:nicy wyróż

niające miejsce w porównaniu z młynarstwem innych części Polski . Bezpośrednio po 
wojnie młynarstwo zachodniej Polski, podobnie jak wszystkie inne przemysły rolne 
tej dzielnicy, przeżywalo poważny kryzys (por. S. Nowa~owski, jw., s . 264-265). 



II. Ol~GANI~ACJA pgZEiVIYSŁU 

1. USTRÓJ PRAWNY CUKlł.OWNI 

W zachodniej Polsce bezpośrednio po wojnie czynne były 24 cukrownie. 
Jak wiadomo, w roku 1922 zostala zlikwidowa,na Cukrownia Tczew, a w dzie
więć lat później, w roku 1931, również Cukrownia Pakość. Tak więc w ostat
nich latach omawianego okresu w Polsce zachodniej czynne były tylko 
22 cukrownie. 

Pod względem prawnym cukrownie te zorganizowane były na zasadzie spó
łek akcyjnych lub spółek z ograniczoną poręką. Wyjątek stanowiły Culcrownia 
Gniezno. zorganizowana na zasadach spółki komandytowej, i Cukrownia 
Gostyń - posiadająca statut spółdzielni z ograniczoną odpowiedzialnością. 

System zarządzania i struktura władz w spółkach akcyjnych i w spółkach 
z ograniczoną poręką , tudzież w spółdzielczej Cukrowni Gostyń, były po
dobne, a różnice miały charakter czysto ilościowy. We wszystkich tych cu
krowniach władze spółek (spółdzielni) stanowiły: zarząd, rada nadzorcza 
i walne zgromadzenie udziałowców. 

Funkcje i zakres uprawnień poszczególnych organów były również, bez 
względu na typ spółki, zbliżone do siebie. Zarząd był organem wykonawczym 
spółki, reprezentującym ją na zewnątrz. Do głównych jego zadań należało 
prowadzenie całokształtu interesów cukrowni, zarządzanie jej majątkiem trwa
łym i obrotowym, przyjmowanie i zwalnianie pracowników oraz decydowanie 
we wszystkich sprawach, które nie były zastrzeżone w statucie dla rady nad
zorczej i walnego zgromadzenia. Zastrzeżenia te odnosiły się najczęściej do 
wysokości świadczeń natury finansowej i do decyzji, które miały zasadnicze 
znaczenie dla cukrowni l. Zarząd składał się przeważnie z 3-5 członków, 
wśród których znajdował się z reguły także dyrektor techniczny 2. Kadencja 
zarządu w większości cukrowni wynosiła 3-4 lata, przy czym co roku według 

l WAPP. ZZPPC, sygn. 164: Stat;ut Oukrowni Środa SA i innych. 
• Były jednak wyjątki; w niektórych cukrowniach, jak np. w Cukrowni Środa, Cukrowni Kujawy i Cukrowni Tuczno skład zarządu zależał od uznania rady nadzorczej. Statuty tych oukrowni nie wykluczały jednoosobowego zarządu. W praktyce jednak i w tych wymienionych cukrowniach zarządy byly paroosobowe. 

2 Prz-emysł Cukrowniczy 
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kolejności wyboru jeden lub dwóch członków ustępowało. Liczba tych ostat
nich zależała od składu osobowego zarządu. Ustępujący członkowie mogli 
być ponownie wybrani do zarządu. Zasada ta była ogólnie przyjęta we wszyst
kich statutach cukrowni i powszechnie stosowana bez względu na ich cha
rakter pra·wny. 

Organem zwierzchnim w stosunku do zarządu była rada nadzorcza. W spół
kach akcyjnych rada nadzorcza wybierana była przez walne zgromadzenie 
akcjonariuszy, a w spółkach z ograniczoną poręką i w spółdzielniach z ogra
niczoną odpowiedzialnością (Cukrownia Gostyń) przez zebranie udziałowców. 
Skład osobowy rady nadzorczej wynosił przeciętnie od 5 do 9 członków, 

wybieranych przeważnie na 3 lata. Co roku, podobnie jak w przypadku za
rządu ustępowała 1/3 członków według kolejności wyboru. Ponowny wybór 
był dopuszczalny. 

Na czele rady nadzorczej stał prezes, który miał do pomocy jednego 
lub więcej zastępców, a w nieh.--tórych cukrowniach także sekretarza. Uchwaly 
rady nadzorczej zapadały zwykłą większością głosów. Dla ich prawomocności 
wystarczała obecność 1/3 ogółu członków. 

Najważniejszym według statutu zadaniem rady nadzorczej było sprawo
wanie ogólnego nadzoru nad całym przedsiębiorstwem oraz kontrola jego 
działalności w zakresie produkcji, handlu i fulansów 3 . Do najważniejszych 
kompetencji rady nadzorczej należało: 

a) powoływanie i odwoływanie członków zarządu, a także niektórych grup 
pracowników (decyzja w sprawie członków zarządu wymagała jednak sankcji 
walnego zgromadzenia) 4; 

b) badanie rocznych sprawozdań zarządu; analiza bilansów, rachunku 
zysków i strat, ocena zgodności zapisów w dokumentacji pod względem 
formalnym i merytorycznym, przygotowanie wniosków na walne zgromadze
nie odnośnie do podziału zysków lub pokrycia strat; 

c) opracowywanie i wydawanie instrukcji w sprawie uprawy i dostawy 
buraków cukrowych (tzw. przepisy buraczane) oraz ustalanie cen na buraki 5 ; 

d) opiniowanie decyzji zarządu przy podejmowaniu inwestycji, których 
wartość przekraczała statutowe uprawnienia zarządu. 

Wysokość wydatków na inwestycje, które wymagały akceptacji rad nad
zorczych, była różna w poszczególnych cukrowniach i wynosiła np. w 1930/31 
roku od 10 do 100 tysięcy zł. Inwestycje, których wartość przekraczała po-

• WAPP. ZZPPC, sygn. 164: StatuJ;y cukrowni ZZPPO. 
4 Wyjątek stanowiły cukrownie: SA Nakło i Unisław oraz Sp. z ogr. por. - Wita

szyce.Zduny i Spółdz. z ogr. odp. - Gostyń. W wymienionych cukrowniach zarząd 
wybierany był wprost przez walne zgromadzenie akcjonariuszy lub zebranie udziałowców. 

• Wyjątek stanowiły cukrownie: Nakło SA i Witaszyce-Zduny, Sp. z ogr. por.; 
w pierwszej ceny buraków cukrowych ustalał zarząd za zgodą l1ady nadzorczej, a w dru
giej - walne zebranie udziałowców (WAPP. ZZPPC, sygn. 164). 
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,dane -wyżej limity, wymagały aprobaty wahlego zgromadzenia lub zebrania 
udziałowców 6. Naczehlą władzą cukrowni spółkowych typu akcyjnego było 
waJlne zgromadzenie, a spółek z ograniczoną poręką - zebranie udziałowców. 

W statutach wszystkich cukrowni wymienia się zwyczajne i nadzwyczajne 
walne zgromadzenia. Pierwsze z nich z mocy samego statutu zwoływane 
były corocznie, w parę tygodni po zakOllczeniu roku obrachunkowego, który 
'VI większości cukrovmi trwał od l lipca do 30 czerwca następnego roku 7 . 
. Prawo zwoływania zwyczajnego walnego zgromadzenia (zebrania udziałowców) 
przysługiwało w jednych cukrowniach zarządowi, w drugich radzie nadzorczej . 
Podział ten był niezależny od typu spółki . W cukrowniach Chełmża i Pel.plln prawo to posiadaly zarówno zarządy, jak i rada nadzorcza8 . 

Prawo udziału w walnym zgromadzeniu (zebraniu udziałowców) przysłu
giwało tytko członkom danej spółki, o ile nabyli jej akcje (względnie udziały) 
i zapisani zostali w księdze akcjonariuszy (udziałowców) przynajmniej na 
7 dni przed terminem jego zwołania. W większości culu'owni jedna akcja 
dawała na walnym zgromadzeniu prawo jednego glosu. Wyjątki od tej zasady 
były nieliczne 9. 

Do najważniejszych kompetencji za,~trzeżonych przez statut wyłącznie 
dla walnego zgromadzenia i zebrania udziałowców należały sprawy: 

a) zatwierdzanie rocznego sprawozdania ze stanu interesów spółki, jej 
bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły; podejmowanie uchwał 
w sprawie podziału zysków, w szczególności zaś olu'eślanie wysokości dywi
dendy, odpisów amortyzacyjnych i zwiększenie funduszu rezerwowego; 

b) udzielanie absolutorium ustępującym władzom "półki, a następnie 
wybór nowej rady nadzorczej i zatwierdzanie członków zarządu; 

c) zmiana statutu i emisja nowych akcji (względni., udziałów), podwyż
manie lub obniżanie dotychczasowego kapita~ zakładowego oraz rozwiązy
wanie spółki i zadysponowanie jej majątkiem. 

W dwóch pierwszych przypadkach uchwały warnego zgromadzenia za-

• WAPP. ZZPPC, sygn. 164: StallufI!J cukrowni ZZPPO. 
7 WAPP. ZZPPC, sygn. 164. W Culccowni Pelplin SA i Witaszyce-Zduny Sp. z ogr. por. - l'ok obrachunkowy trwa! od 1 IV do 31 ID; w Cukrowni Gostyń, Spó!dz. z ogr. odp. - od 1 V do 30 IV, w Cukrowni Świecie, Sp, z ogr. por. - od 1 VI do 31 V. 
8 WAPP. ZZPPC, sygn. 164. Statuty Oukrowni Ohe'br"ża i Pelplin. Zwolanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub zebrania udziałowców wymagało dopełnienia pewnych określonych statutem i prawem spółkowym form, w szczególności zaś obowiązku dwukrotnego ogloszenia terminu zebrania w Monitorze Polskim, w kolejno następujących po sobie lO-dniowych odstępach czasu. Ogłoszenia te umieszczano ponadto w "Gazecie Cukrowniczej" i w jednej z gazet lokalnych. 
• WAPP. ZZPPC, sygn. 164. Statut Oukrowni Ohc'brnża z r. 1931: "Posiadanie jednej do ośmiu akcji daje na walnym zgromadzeniu prawo jednego glosu z każdej posiadanej akcji, posiadanie każdych dwóch akcji - prawo jednego glOBU wiQcej". 
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pada!:y zwykłą większością głosów, pozostałe zaś, ze względu na ich znacze
nie, wymagały większości kwalifikowanej l0. 

Jak już wsporo.niano wyżej, oprócz walnego zgromadzenia, odbywającego 
się w trybie zwyczajnym raz do roku, mogło być zwoływane w każdej chwili -
o ile tego wymagała powaga sytuacji - także nadzwyczajne walne zgroma
dzenie. Zadaniem zgromadzenia zwołanego w trybie nadzwyczajnym, było 
rozpatrzenie jakiejś sprawy nagłej, a jednocześnie doniosłej, której rozwiązanie 
wymagało zgody wszystkich członków spółki. Prawo zwoływania nadzwy
czajnego zebrania (zehrania udziałowców) przysługiwało zarządowi i radzie 
nadzorczej oraz akcjona,riuszom. Ci ostatni występując z wnioskiem w tej 
sprawie, musieli reprezentować przynajmniej 1/10 część kapitahl zakładowego 
(udziałowego) . 

Należy jeszcze zwrócić uwagę na bardzo ekskluzywny charakter władz 
cukrowni ZZPPC. W okresie o którym mowa, nie wszyscy akcjonariusze 
(udziałowcy) !nieli prawo zajmowania stanowisk w poszczególnych organach 
spóJ:kj. W większości cukrowni prawo to przysługiwało jedynie tym akcjo
nariuszom, którzy dysponowali 'większą ilością akcji (udziałów). Wybór do 
zarządu lub rady nadzorczej uzależniony był mianowicie od zdeponowania 
w kasie (względnie archiwum) danej cukrowni pewnej określonej statutem 
ilości akcji tytułem tzw. kaucji. Na przykład w Cukrowni Kościan kaucja 
dla członka zarządu wynosiła 60 akcji, tj. 30000 zł wartości nominalnej. 
W ten sposób w wielu cukrowniach grono akcjonariuszy uprawnionych do 
piastowania funkcji we władzach spółkowych było ograniczone, a w praktyce 
często jedni i ci sami ludzie przez dhlższy czas zasiadali w zarządach i radach 
nadzorczych, zajmując najbardziej intratne stanowiska. 

2. ZZPPC JAKO ORGANIZACJA ZAWODOWA 

Wszystkie wymienione wyżej cukrownie nałeżały przed rokiem 1918 do 
ogólnoniemieckiego zrzeszenia cukrowniczego z siedzibą w Berlinie (Verein 
der deutschen Zuckerindustrie)ll. Po wojnie dotychczasowe związki gospo
darcze i organizacyjne z Niemcami zostały formalnie i praktycznie zerwane. 
Powstałą w ten sposób lukę starano się jak najszybciej wypełnić. Z drugiej 
jednak strony różnice interesów poszczególnych dzielnic były tak istotne, 
że nie było mowy w początkowym okresie po wyzwoleniu o utworzeniu jakiejś 
ogólnokrajowej, reprezentatywnej organizacji zrzeszającej wszystkie cukrow
nie Rzeczypospolitej. Powstały więc za!niast jednej, trzy odrębne organizacje 

10 WAPP. ZZPPC, sygn. 164. Statuty cukrowni ZZPPO. 
11 Przemysł cukrowniczy zac7lodni~ Polski podług 8tanu z r. 1920/21, z. 1. Poznań 

1922, s. 25; S. 'Werner, Przemysł na Pomorzu i jego przY8złoŚć. Poznań 1935, s. 29; "Ga
zeta Cukrownicza" 1929, t. LXIV, s. 7 i dalsze. 
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dzielnicowe o charakterze początkowo wylącznie zawodowym, reprezentujące 
interesy cukrowni poszczególnych dzielnic. 

W Polsce zachodniej nowa organizacja o charakterze zawodowym pow
stała w lipcu 1920 roku pod nazwą Związek Przemysłu Cukrowl1iczego byłej 
Dzielnicy Pruskiej - Towarzystwo ZarejestTowane12. W rok później na 
skutek postępującej integracji gospodarczej wszystkich ziem polskich Q1'ga,ni
zacja ta zmieniła nazwę na Związek Zachodnio-Polskiego PrzemysIu Cnkrow
lllczego w Poznaniu 13. 

Do ZZPPC przystąpiły wszystkie cukrowJlle Polski zachodniej i w jego 
ramach - z wyjątkiem Opalenicy - pozostały aż do wybuchu II wojny świa
towej 14, Statut ZZPPC przewidywal możliwość przyjęcia taIcie cukrowni 
i rafinerii mających swe siedziby poza granicami byłej dzielnicy pruskiej, 
Z okazji tej w pewnym okresie skorzystała jedynie Cukrownia Choceń SA, 
położona w województwie warszawskim 15. NatoIniast inne cukrownie, Inimo 
prowadzonych na ten temat pertraktacji, jak np. w roku 1930 z Cukrowni'ł 
Chodorów, nie zdecydowały się przystąpić do ZZPPClG. 

Głównym zadaniem ZZPPC jako organizacji zawodowej było - w ŚWIetle 
statutu "zastępowMlle i reprezentowanie pl"Zemyshl cukrowlllczego wobec 
władz, z wykluczeniem wszelkiego rodzaju - - dążeI1 lub poczynań poje
dynczych fabryk - - oraz przysługująca obrona i zalatwianie wszelkich 
wspólnych spraw zawodowych i gospodarczych przemyslu cukrowniczego" 17. 

W okresie nllędzywojenllym ZZPPC był najsibllejszą organizacją zawo
do"\vą działającą na terenie przemysłu cukroWlllczego w Polsce. Cukrowl11e, 
które do niego należaly, wytwarzały około 2/3 produkcji cukru w kraju. 
Dzięki tej okoliczności ZZPPC wywierał decydujący wpływ na politykQ ów
czesnych rządów we wszystkich węzłowych problem.ach dotyczących prz('-

" vVAPP. ZZPPC, sygn. 165. Ustawa ZPC b. Dzieln. Pruskiej HoP, T. z. \I" l:'oZllanill. 
13 W·APP. ZZPPC, sygn. 165. Ustawa ZZPPC, T. z. w Poznaniu. 
!ol WAPP. ZZPPC, sygn. 164. W r. 1937/38 wystąpila z ZZPPC Cukrownia Opa

lenica SA i zglosila swój akces do 7.wiW"ku wa.r8zawskiego (ZZC). Pośl"ednia przyczyna 
tego leżała w tym, że grupa kapitalistów warszawskich związana z ZZC wykupila główny 
pakiet akcji tej cukrowni już wcześniej, (głównie z rąk kapitału holenderskiego); bez
pośredniej przyczyny jednak nie udało siQ - w świetle zaohowanyoh dokumentów -
ustalić. Jednak sprawę załatwiono w końcu kompromisowo: Culo'ownia Opalenica po· 
została nadal w ZZPPC, a jej główni akcjonariusze - Broniewski i Pannenko (ten 
ostatni był pre-"osem ZZC) zostali dokooptowani do vVyclzialu ZZPPC. 

'5 \ ,VAPP. ZZPPC, ~ygn. 2~2. Cuk"ownia ChoceI'l SA nale:<ala cIo ZZP1'C" latach 
1925/26-1932/33. 

" Glówną przyczyną cll.a której pertraktacje w tej dziedzinie nic doprowadzil~' 

do pozytywnych rezultatów byly poważne sp " zeczności interesów jakie istnial)' mięclzy 
cukrowniami Polski zachodniej a cukl"Owniami umycb dziebuc. Te sprzecznoi\ci wyni
kały przede wszystkim z odn1iennyoh warunków produkcji. 

17 VYAPP. ZZPPC. sygn . 165. Ustawa ZZPPC. T. z. w P07.J1"nill. 
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mysłu cukrowniczego, a w szczególności ceny cukru, kredytów, cła, opłat 

przewozowych itp. Cała działalność ZZPPC zmierzała do stworzenia cukrow
niom zachodnim jak naj korzystniej szych warunków rozwoju. 

Ponieważ, ze względu na ograniczoną chłonność rynku zewnętrznego n& 
cukier, cukrownie te permanentnie nie wykorzystywały swojej zdolności 

produkcyjnej, polityka ZZPPC zmierzała również otwarcie do likwidacji 
słabszych cukrowni konkurencyjnych, położonych przeważnie w byłej Kon
gresówce. Na tym tle dochodziło do ciągłych konfliktów i wzajemnych oskar
żeń pomiędzy ZZPPC z jednej strony a ZZC z drugiej . 

Jan Zagleniczny, prezes ZZC i jeden z czołowych polityków burżuazyjnych 
Polski międzywojennej, krytykując zachlanność ZZPPC w tym zakresie, 
zarzucał jego przedstawicielom, że "stojąc na gruncie czysto egoistycznym, 
przyrodniczym, stawiali zupełnie wyraźnie teorię, że co słabsze musi zginąć, 
że nie należy się interesować słabymi cukrowniami byłej Kongresówki, że 
szkoda na to wysiłków i pieniędzy, gdyż ich wielkie culu'ownie są w stanie 
dostarczyć Polsce potrzebną ilość cukru, a nawet wyrobić na eksport" 18. 

Realizacja "Wielorakich zadań, które w ostatecznym wyniku zmierzały 
do zapewnienia kapitałowi zaangażowanemu w cukrowniach Wielkopolski 
i Pomorza jak największej rentowności, wymagała sprężystego systemu zarzą
dzania i wyposażenia organów ZZPPC w szerokie prerogatywy. 

Struktura organów związku była czterostopniowa. Najwyższą władzą, 

ZZPPC było walne zgromadzenie członków związku, przy czym statut od
różniał zebranie zwyczajne i budżetowe. Zwyczajne walne zebranie członków 
związku odbywało się corocznie pomiędzy 1 października a 31 stycznia na
stępnego roku. Głównym jego zadaniem była analiza całokształtu polityki 
ZZPPC w okresie sprawozdawczym i ustalenie zasadniczych kierunków dzia
łalności z"Wiązku na okres najbliższy. Sprawy dotyczące gospodarki finansowej 
związku należały natomiast do budżetowego walnego zebrania, które odbywało 
się również co roku, ale w terminie wcześniejszym - od l do 30 września. 

Do zebrania tego należało głównie uchwalenie budżetu ZZPPC, którego wyso
kość oscylowała w granicach miliona złotych. Podstawę budżetu związku 

stanowiły składki członkowskie, płacone według specjalnego klucza, opartego 
na wielkości produkcji lub wpływów finansowych poszczególnych cukrowni. 

Liczba głosów poszczególnych członków związku na walnym zebraniu 
zależała od wielkości cukrowni, mierzonej ilością przerobionych buraków 
cukrowych w ubiegłej kampanii, przy czym nie mogła przekraczać pięciu 
głosów. W wyborach do władz wykonawczych związku wszystkie cukrownie, 
bez względu na wielkość ich produkcji, posiadały tylko po jednym głosie. 
Zasada ta miała na celu podkreślenie demokratycznego charakteru ZZPPC 

" J. Zaglcniczny, a"kTowwictwo polskie i jego stosunek do rządu i rolnictwa. Wa,'
SZfl.wa 1926, s. ló. 
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jako organizacji społeczno-zawodowej, w której poszczególni członkowie mają 
równe szanse w ubieganiu się o obsadzenie władz związku swoimi przedsta
wicielami. 

VV okresie między walnymi zebraniami organem nadzorczym i kontrolu
jącym ca.łokształt polityki ZZPPC był tzw. wydział. Organ ten składał się 
z 14-16 osób, wybieranych przez zwyczajne walne zebranie członków związku. 
Kadencja wydziału trwała 3 lata, przy czym co roku część członków ustę
powała według kolejności wyboru albo w drodze losowania. W praktyce 
w wyborach do wydziału i w jego składzie osobowym uwidaczniał się wy
bitnie l1iedemokratyczny charakter ZZPPC i pozorna tylko równość jego 
CZlOllków. Na przestrzeni całego omawianego okresu trzon wydzia,lu stanowili 
zawsze jedni i ci sami obszarnicy i kapitaliści, reprezentujący największe 

cukrownie lub też posiadający znaczne pakiety akcji w kilku zakładach 
tego typu 19. Na czele wydziału stał prezydent, wybierany osobno przez 
walne zebranie członków związku również na 3 lata. Prezydent wydziału 
reprezentował związek na zewnątrz, w szczególności zaś wobec władz rzą
dowych oraz związków i instytucji przemysłu cukrowniczego innych dziel
nic 20 

Sprav.'y bieżące o chaJ."akterze administracyjno-technicznym prowadziło 
tzw. dyrektorium, skJ:adające się co najmniej z dwóch członków, a miano
wicie dyrektora i jego zastępcy. Biuro ZZPPC, na czele którego stało dyrek
torium, dzieliło się z kolei na wydziały i referaty przedmiotowe. Organem 
wykonawczym ZZPPC byl zarząd, do którego wchodzili: prezydent wydziału 
i członkowie dyrektorium. W ręku zarządu znajdowało się kierownictwo 
i koordynacja całokształtu polityki związku. Zarząd ponosil przede wszystkim 
odpowiedzialność za realizację uchwał wydzialu i wahlego zebrania i przed 
tymi władzami składał periodyczne sprawozdania ze swej działalności. Cechą 
charakterystyczną systemu zarządzania ZZPPC był fakt, że dwa organy 
o różnych funkcjach, a mianowicie: zarząd - organ wykonawczy i wydział -
organ nadzorczy - były ściśle ze sobą powiązane osobą prezydenta. W ten 
sposób instytucja tego ostatniego nie ograniczała się tylko do reprezentowa
nia związku na zewnątrz i sprawowania pewnych cZYlillości honorowych, 
lecz w praktyce była ona jak najbardziej operatywna, zapewniająca prezy
dent-owi decydujący wpływ na wszystkie zasa.dnicze sprawy ZZPPC. 

" Spośrócl obszarników należy w pierwszym rzędzie wymienić dra Alfreda i Mie
czysława Chlapowskich, Józefa Żychlińskiego, Turno i innych; z przedstawicieli nato
miast kapitału finansowego - Natansona, Dra Levy'ego, Broniewskiego i innych. 

20 Pierwszym prezydentem ·Wydziału wybrany został dr Alfred Chłapowski -
jeden z głównych zaŁożycieli ZZPPC. Po powołaniu go na ambasadora RP we Francji 
prezydentem ZZPPC został Józef Żychliński - obszarnik i akcjonariusz wielu cukrowni 
zachodniej Polaki. Żychlulski piastował to stanowiRko bez przerwy ocl ". 192:3 do wrze
śnia 1939 r. 
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3. ZZPPC .JAKO ORGAl.'ifIZACJA KARTELOWA 

W pierwszych latach po wojnie przemysł cukrowniczy w całym kraju 
objęty był monopolem państwowym . W Polsce zachodniej, która posiadała 
w tym czasie autonomię gospodarczą, monopol ten występ owal w formie 
rządowego sekwestru cukru 21. W tej sytuacji decydujący wpływ na cenę cu
kru posiadał rząd. Wpływ natomiast ZZPPC jako organizacji zawodowej 
na politykę rządu '" tej dziedzinie był minimalny. Dopiero jesienią 1921 roku 
sekwestr rządowy został zniesiony, a na jego miejsce wprowadzono wolny 
handel cukrem 22. Cukrownie zrzeszone w ZZPPC postanowiły wówczas na 
gruncie tej organizacji utworzyć kartel, widząc w nim najbardziej skuteczne 
narzędzie swojej polityki w nowych warunkach 23. Podstavry prawne kartelu 
stanowiła umowa, zawierana początkowo na jeden rok, a później również 

na okres dłuższy, pomiędzy zarządem ZZPPC z jednej strony, a cukrowniami 
zwanymi członkami kartelu - z drugiej. 

Wedlug umowy celem kartelu było prowadzenie "wspólnej polityki han
dlowej i finansowej członków kartelu, zabezpieczenie dostatecznej aprowiza
cji kraju cukrem, dokonanie planowego eksportu, zabezpieczenie polskiemu 
cukrowi właściwego miejsca na rynku światowym, wytwarzanie jednolitych 
typów standartowych cukrów i uzyskarue odpowiednich kredytów na cele 
prodnkcji i terminowej zapłaty - - buraków cukrowych" 24. 

Jak z powyższego wynika, zakres uprawnień ka·rtelu był szeroki i obejmo
wał w praktyce wszystkie najważniejsze problemy należących do niego cu
krowni. W dziedzinie handlowej do najważniejszych należały sprawy poli
tyki w zakresie wyznaczania krajowej ceny cukru i organizacji jego zbytu. 

Według umowy kartelowej cukier wyprodukowany przez cukrownie ZZPPC 
mógł być zadysponowany wyłącznie przez kartel. Należące do kartelu cu
krownie zrzekały się więc prawa sprzedaży cukru we własnym zakresie 25. 

W przypadku niedotrzymania umowy cukrownie zobowiązywały się uiścić 

21 "Gazeta. Cukrownicza" 1920, nr 24. RozporZ<{!Izenie o ob1'Ocie cukro'W1jYn i buraka/ni 
cukrowymi w województwie pozna,iskim i pomoTa/.im. 

,. "Gazeta. Cukrownicza" 1925, nr 21/22, art, W. Osten·Sackena, Stnn obecnĄ! 
C'Ukrown;ctwa w Polsce. 

!3 WAPP. ZZPPC, sygn L Protokoly walnych zebrań ZZPPC. 
,. A.Ac.'\ Wru'Szawa, ZZC, sygn, 127. Umowa kartelowa ZZPPC z l VII 1929 r., 

arL. J. 
25 Tamie, art. III: "Członek kartelu oddaje ZWifłZkowi nieodwołalnie swe wyłączne 

prawo rozporzfłdzania wszelkiego rodzaju cukrem, wytworzonym przez siebie - -
i przyznaje mu prawo do powiel-~ania zbytu tego cukru osobom trzecim. Tym samym 
czlonek zrzeka się bez zastrzeże,', na rzecz Związku prawa swobodnego rozporzfłdzania 
cukrem wszelkiego rodzaju, wytworzonym prz ... " siebie - - i zobowifłzuje się cuJu'u 
tego nie zastawiać, ani też innych czynności prawnych co do niego nie dokony
wać". 
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na rzecz kartelu karę konwencjonalną26. Scentralizowanie całego zbytu cukru 
wytworzonego w Polsce zachodniej w rękach ZZPPC jako organizacji karte
lowej, osłabiało w poważnym stopniu wzajemną konkurencję między jego 
członkami i stwarzało bardzo korzystne warunki dla realizacji cen monopo
lowych. Finansowe uprawnienia kartelu dotyczyły głównie polityki kredy
towej. Wszelkie pożyczki zarówno krajowe, jak i zagraniczne oraz wynikające 
z nich zobowiązania w przedmiocie wysokości odsetek i gwarancji, przede 
wszystkim o charakterze zapisów hipotecznych, cukrownie mogly zaciągać 
jedynie za zgodą kartelu i solidarną poręką wszystkich jego członków 27 . 

Ponieważ przeważająca większość kredytów realizowana była za pośred
nictwem ZZPPC, co jest zrozumiałe ze względu ]1;1, lepsze ich zabezpieczenie, 
zwłaszcza wobec wierzycieli zagranicznych, dzięki temu kartel posiadał de
cydujący wpływ nft całokształt polityki finansowej cukrowni. 

ZZPPC jako organizacji kartelowej przysługiwało również prawo kontyn
gentowania produkcji, przy czym wysokość kontyngentów w odniesien.iu do 
cukru białego i surowego miała być każdorazowo zależna od rzeczywistego 
zapotrzebowania rynku krajowego i przewidywanego ekspol'tu 2B . Postanowie
nie to miało duże znaczenie w czasie kryzysu, gdy 'w wyn.iku zmniejszenia 
się siły nabywczej ludności konsumpcja cubu poważnie spadla. Wówczas, 
aby nie dopuścić do nadprodukcji, która mogła zagl'ozić dotychczasowym 
zyskom, kartel świadomie zmniejszył produkcję w podległych mu cukrow
niach do rozmiarów uzasadnionych pl'zede wszystkim zdolnością płatniczą 
rynku bajowego. 

Na uwagę zasługuje tu również sprawa ubezpieczenia culu'owui ZZPPC 
na wypadek przerwania produkcji, spowodowanej jakąś klęską elementarną, 
np. pożarem lub strajkiem. W każdym takim. przypadku pozostali członko
wie kartelu byli solidarnie zobowiązani przez ZZPPC do przerobienia wszyst
kich lub części buraków poszkodowanej cukrowni - na jej własny rachunek. 
Problem ten został postawiony w ramach kartelu dopiero w kampanii 1929/30, 
to znaczy wówczas, gdy pojawiły się pierwsze symptomy wielkiego lu-yzysu 
światowego i możliwość - w związku z tym - zaostrzenia się walki kla
Bowej29. 

Pod względem struktw'y organizacyjnej kartel mieścił się w ramach 
ZZPPC. Organa związku, a mianowicie zarząd i wydzial, były jednocześnie 
organami kartelu, wykonując te zadania, jakie przypadały na ZZPPC z ty
tułu umowy kartelowej. Specyficzny natomiast charakter miały specjalne 

'6 AAN Warszawa, ZZC, sygn. 127. Umowa kartelowa ZZPPC. art. XX, XXXVI. 
27 Tamże, art. X . 
• 8 Tamże, art. VIII. 
OD Tamże, art. IX; por. WAPP. ZZPPC, sygn. 40 i AAN We.razawa, ZZC, sygn. 

135, s. 33. 
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komisje stałe, powoływane dla ściśle określonych zadalI przez walne zebranie 
członków kartelu. Walne zebranie było najwyższym organem władzy kartelu, 
niezależnym od analogicznego walnego zebrania członków zmązku jako 
organizacji zawodowepo. Walne zebrania zwoływane były co roku w celu 
wyshlChalua sprawozdania zarządu ZZPPC z całokształtu działalności kar
telu za okres ubiegły i ustalenia głównych zasad jego polityki na najbliższą 
przyszłość. Jednym z najwa,żniejszych zadań walnego zebrania było wyzna
czenie na każdą kampanię tzw. "osoby trzeciej", z kt6rą kartel zamerał 
specjalną umowę w sprame technicznej realizacji zbytu cukru zarówno 
w kraju, jak i za granicą. Tą instytucją był Baruc Cukrownictwa SA w Poz
naTtiu. 

Orgallem wykonawczym kartelu był - jak już zaznaczono - zarząd 

ZZPPC. Realizował on postanomenia i uchwały poszczególnych konlisji 
ora.z walnego zebrania członk6w kartelu. Zarząd reprezentował kartel na 

, zewnątrz oraz zamerał w jego imieniu wszelkie umowy o charakterze kredy
towym i handlowym. Kierował ponadto biurem kartelowym oraz prowadził 
wszelką korespondencję i rachunkowość kartelu. Organizacja zbytu cukru 
stanowiła przednuot działalności konlisji dla obrotu cukrem 31. Do komisji 
tej należało w szczególności opracowanie pla.nu gospodarczego sprzedaży cu
kru na rynku krajowym i zagranicznym. Plan taki określał nliędzy innymi 
tzw. liberację , czyli ilość cukru, jaką należało co nliesiąc zwolnić na rynek 
wewnętrzny, uwzględniając asortyment cukru i chłonność poszczególnych re
jonów rynku. 

Konlisja zbytu cukru zajmowała się również sprawanli eksportu zanlien
nego oraz warunkanli i organizacją zbytu cukru prowadzonego zarówno 
centralnie, jak i bezpośrednio przez same cukrownie. Drugą z kolei konlisją 
kartelową o charakterze stałym była komisja finansowa 32. Jej przewodni
czącym był z urzędu prezydent wydziaru ZZPPC. Do zadań wymienionej 
konlisji należało czuwanie nad ogólnym stanem finansów członków kartelu, 
podejmowanie inicjatywy w zakresie zaciągania kredytów zagranicznych 
i krajowych oraz rozdział tych kredytów nliędzy zrzeszone cukrownie. 

Nad jakością cukru produkowanego przez cukrownie zachodniopolskie 
czuwała konlisja rzeczoznawc6w 33• Co roku ustalała ona - w porozunlleniu 
z innynll organizacjanli polskiego przemysru cukrowniczego - normalne 
typy standartowe dla wszystkich rodzajów cukru. Typy standartowe usta
lano na podstame nllnimalnych wymogów żądanych od polskiego cukru 
na rynkach zagranicznych. Dla stmerdzenia jakości danego gatunku cukru 

30 WAPP. ZZPPC, sygn. 40; por. WAPP. ZZPPC, sygn. 8. 
31 WAPP. ZZPPC, sygn. 40; por . .AAN Warszawa, ZZC, sygn. 127. 
32 Talnże. 

3. A.AN Wa,·szawa. ZZC, sygn. 127. Ulllowa kartelowa ZZPPC. art. VIL 
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komisja byla uprawniona do żądania próbek od członków kartelu. W przy
padku gdy komisja uznała, że dana partia cukru nie nadaje się do obrotu 
handlowego, wówczas mogła nakazać członkowi kartelu, który taki cukier 
wyprodukował, ponowne jego przerobienie. W razie odmowy komisja mogła 
skierować cukier nietypowy do innego zakładu, obciążając kosztami ponownego 
przerobu cukrownię, która produkt ten wytworzyła. Komisja rzeczoznawców 
ustalała także ogólne zasady, które członkowie kartelu musieli respektować 
przy załatwianiu reklamacji zgłaszanych przez odbiorców cukru. Decyzje 
komisji w tej sprawie obowiązywały wszystkich członków kartelu i były 
ostateczne. 

Nad właściwą interpretacją umowy kartelowej przez zainteresowane 
strony czuwał wydział ZZPPC. W szczególności wydawał on orzeczenia 
w sprawach spornych, które nie byly wyraźnie określone w umowie karte
lowej 34. 

Obok spraw, o których wydział mógł decydować we własnym zakresie, 
były także i takie, co do których uchwały wiążące mogły zapaść jedynie 
przy współudziale komisji obrotu cukrem. Należały tu w pierwszym rzędzie 
sprawy ustalenia wysokości ceny cukru znajdującego się w obrocie krajo
wym. Problem ten stanowił zawsze przedmiot szczegółowych studiów kartelu 
i dlatego zastrzeżony był do wspólnej decyzji wydziału ZZPPC i komisji 
obrotu cukrem. 

4. H,ADA NACZELNA POLSKIEGO PH,ZEMYSŁU CUIUW\'VNICZEGO 

Wkrótce po zniesieniu państwowego monopolu i wprowadzeniu wolnego 
handlu culuem, przed różnymi grupami cukrowni polskich wyłoniły się 

problemy, których rozwiązanie przeluaczało możliwości poszczególnych związ
ków dzielnicowych z osobna. W tej sytuacji pod koniec 1\)22 roku na mocy 
specjalnego ukladu, zawartego pomiędzy Związkiem Zachodnio-Polskiego 
Przemysłu Cukrowniczego - z jednej strony, a Związkiem Zawodowym 
Cukrowni byłego Królestwa Polskieg0 36 - z drugiej, powołana została Rada 

34 W przypaclku m,ruszenia umowy przez członka kartelu, wydział nakładał na 
winnego - po uprzednim wysłuchaniu odpowiedniej komisji - karę konwencjonalną. 

Ukarana cukro",."ia mogła odwolać się do sądu rozjemczego, którego orzeczenie było 
ostateczne. 

36 Związek Zawodowy Cukrowni byłego Królestwa Polskiego założony zostal 
w r. 1906. Szerszą działalność związek ten rozwinął dopiero w r. 1921, czyli po zniesie· 
niu państwowego monopoln cukrem i zaprowadzeniu wolnego handlu cukrem. Wówczas 
powstało przy ZZC tzw. Centralne BitU'o Sprzedaży. Zadaniem tego biura, stanowią
cego zalążek przyszłego kartelu, byla scentralizowana sprzedaż cukru zrzeszonych 
w ZZC cukrowni. W r. 1924 wspomniane wyżej Biuro Sprzedaży zostalo przekształoone 
w kartel pod nazwą Spólki Handlowej Cukrowni Związkowych (SRC). 
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Naczelna Polskiego Przemyshl Cukrowniczego jako centralny organ zrzeszo
nego cukrownictwa 36. 

Radę Naczelną PPC tworzylo ośmiu czlonków, z których czterech repre
zentowało cukrownie zachodnie i delegowanych było przez ZZPPC, a czte
rech - reprezentowało pozostałe cukrownie w kraju i delegowanych było 
przez ZZC. W ten sposób na terenie Rady Naczelnej istniała formalnie równo
waga wpływów. 'V związku z tym wszystkie decyzje Rady Naczelnej zapa
dały jed.nomyślnie 37 . W ten sposób Rada Naczelna PPC stanowiła platformę, 
na której oba wymienione związki ustalały wspólną politykę, mającą na 
celu zapewnienie zrzeszonym cukrowniom jak najkorzystniejszych warunków 
realizacji maksymalnych zysków. 

Podstawowym problemem, który stal przed Radą Naczelną w omawia
nym okresie, byla sprawa wyeliminowania wzajemnej konkurencji na rynku 
wewnętrznym między obu związkami dzielnicowymi, reprezentującymi około 
90% ogółu cukrow·ni w Polsce. 

Wymieniona spółka prowadzila na własny lub komisowy rachunek handel cukrem 
i innymi produktami oraz materiałami związanymi z przemysłem cukrowniczym. Do 
ZZC jako organizacji cukrowniczej o charakterze zawodowo.reprezentacyjnym należały 
prawie wszystkie cukrownie bylej Kongresówki, Małopolski i Słąska (Chybie). Nato· 
miast do SRC jako organizacji o chara1.-torze kartełowym część cukrowui ZZC, posia. 
dających wJasne organizacje sprzedaży cukru, nie przystąpija. 

W ten sposób w strukturze organizacyjnoj cukrowni zachodnich i pozostałych 

w kraju :istniała poważna różnica. Przynależność bowiem do ZZPPC, jako organizacji 
zawodowo.reprezentacyjnej, pociągała za sobą jednocześnie przymus należenia do 
kartelu ZZPPC. Jak wynika z tego, ZZPPC posiadał dwoisty charakter: zawodowy 
i kartelowy. Przynależność natomiast do ZZC nie pociągała za sobą obowi!y~ku wstą· 
pienia do kartelu SRC. W zwią,zku z tym sprawy dotyczące reprezentacji interesów 
całego polskiego cukrownictwa, a w szczególności prowadzenia jednołitej polityki w dzie· 
dzinie naj ważniejszej - jak ceny cukru - uzgadniane byly na terenie Rady Naczelnej 
pomiędzy ZZPPC i ZZC w drodze zawieranych corocznie względnie na dłuższe okresy 
tzw. konwencji międzyzwiązkowych. NaLomiast sprawy o charakterze ściśle techniczno· 
handlowym, w szczególności zaś sprawa powierzenia Bankowi Cukrownictwa komisowej 
sprzedaży cukru skartelizowanych cukrowni, tzn. prowadzących sprzedaż cukru poprz8'/. 
kartele a nie we własnym zakresie, regulowane byly również na terenie Rady Naczelnej 
PPC, lecz tym razem już pomiędzy ZZPPC jałtO kartelem - z jednej strony, a SRC -
z drugiej. Po r. 1930 porozumienia pomiędzy obu wymienionymi kartelami nosily nazwę 
umów handlowych, które miały na celu - jak mówi jedna z nich - "zorganizowanie 
najracjonalniejszej gospodarki cukrem przez scentralizowanie handlu colu·em". ("Ga. 
zeta Cukrownicza" 1929, t. LXIV, s. 7; "Gazeta Cukrownicza" 1924, s. 448). 

3' AAN Warszawa, ZZC, sygn. 124. Uklad międzyzwiązkowy w sprawie powo· 
łania Rady Naczelnej PPC z dn. 8 IX 1922 r.; "Gar~eta Cukrownicza" 1924, s. 448; 
"Gazeta Culo:ownicza" 1929, t. LXIV, s. 7. 

37 AAN Warszawa, ZZC, sygn. 124: "Jednomyślne uchwały obowiązują układające 
się Związki. Zwią,zki zobomązują się uchwały te wykonywać i wprowadzać w życie 

wszystkimi rozpol"7..ądzalnymi środkami" (pkt. 4 ukladu). POI". A.AN Warszawa. ZZC~ 

sygn. 127. R"'gulamin Rad~' Naczelnej ppe. 
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Dla osiągnięcia tego zasadniczego celu oba związki dzielnicowe powierzyły 
Radzie Naczelnej następujące sprawy 38: 

l) ustalanie planu gospodarczego,' czyli określanie tzw. kontyngentu 
cukru wewnętrznego i eksportowego oraz wyznaczanie tzw. liberacyj rrrie
sięcznych; istota tych ostatnich polegała na proporcjonalnym i równomier
nym zwalnianiu cukru do sprzedaży na rynek wewnętrzny ; 

2) wyznaczanie ceny cukru na rynku wewnętrznym oraz określanie wa
runków jego sprzedaży; 

3) reprezentowanie zasadniczych interesów przemysłu cukrowniczego wo
bec rządu we wszystkich sprawach, a w szczególności w tych, w których 
chodziło "o ustawodawstwo i centra.lną acl.rrllnistrację w zakresie przemysłu 
cukrowniczego" ; 

4) reprezentowanie i obronę interesów cukrownictwa polskiego na terenie 
rrriędzynarodowym; 

5) opiekę nad rozwojem techniczno-naukowym instytucji przemysIu cu
krowniczego, jak np. Instytut Przemysłu Cukrowniczego i wreszcie - walkę 

z handlem i spożyciem sacharyny oraz propagandę konsumpcji cukru w lu'aju. 
Dla wykonania wyrrrienionych powyżej zadań Rada Naczelna rrriała 

prawo powoływania organów pomocniczych. Spośród tych organów najważ
niejszym była Międzyzwiązkowa Komisja Obrotu Cukrem 39, do której w pier
wszym rzędzie należało: 

l) czuwanie nad szczegółowym przeprowadzeniem ustalonego przez Radę 
Naczelną gospodarczego planu cukrowniczego oraz określenie szczegółowych 
warunków sprzedaży cukru zarówno w kraju, jak i eksportowego; 

2) kontrola nad wykonaniem sprzedaży przez Bank Cukrownictwa za
równo w odniesieniu do cukru wewnętrznego, jak i eksportowego; 

3) przestrzeganie, by przy wysyłkach cukru z poszczególnych cukrowni 
była stosowana zasada możliwie najnmiejszej odległości porrriędzy rrriejscem 
wysyłki a rrriejscem odbioru, i to zarówno cukru w obrocie krajowym, jak 
i przy eksporcie. Chodziło tu o uzyskanie oszczędności na transporcie, przez 
uzyskanie tzw. dodatnich parytetów przewozowych. 

W roku 1928 Rada Naczelna PPC włączyła ponadto w zakres swych 
prac prowadzenie statystyki cukrowniczej, działalność prasową i inne 40. 

Zadania swoje w zakresie statystyki cukrowniczej realizowała za pośrednic
twem biur obu związków, przy czym do ZZPPC należało zbieranie danych 

3. WAPP. ZZPPC. Konwencje międzY7.wiązkowe ; por. WAPP, Bank Cukrownie· 
twa, sygn. 75, s. 162. 

" Tamże. 
40 ANN Warszawa, ZZC, sygn. 127. R.eguJamin Hacly Naczelnej PPC z dn. 23 V 

1928 r., art. X. 



:łO Stanisław Wykrętowicz 

statystycznych dotyczących cukrownictwa światowego, a do ZZC grupowa
nie materiałów statystycznych dotyczących cukrownictwa polskiego <lI 

Budżet Rady Naczelnej był pokrywany przez oba związki, przy czym 
każdy z nich partycypowal w nim odpowiednio do ilości cukru wytworzonego 
przez zrzeszone w nim cukl'ownie 42 • 

Bieżąco wzajemne stosunki między ZZPPC i ZZC regulowane były na 
terenie Rady Naczelnej w drodze zawieranych corocznie umów, zwanych 
konwencjami międzyzwiązkowymi43. Postanowienia konwencji międzyzwiąz
kowych miały decydujący wpływ na calość polityki cukrowniczej w Polsce 
międzywoje=ej. Ustawodawstwo państwowe w dziedzinie cukrownictwa 
było zazwyczaj jedynie prawnym ich usankcjonowaniem. 

" Tamże . 
.. AAN Warszawa, sygn. 124. Układ międzyzwjązkowy w sprawie powołania 

Rady Naczelnej PPC, pkt. 5. 
43 "Celem - - konwencji jest uzgodnienie postępowania obu związków i ustale

nie warunków ich współdzjałania dla zapewnienia rozwoju przemysłowi cukrowniczemu 
i osiągnięcia najracjonaln:iejszej gospodarki cukrem" (Konwencja międzyzwią,zkowa 
z r. 1932/33). 



III. BAZA SUROWCOWA 

1. ORGANIZACJA I WARUNKI KONTRAKTACJI BURAKÓW CUKROWYCH 

Organizacja i wanmki kontraktacji buraków cukrowych w zachodniej 
Polsce były ściśle związane z robliczym charakterem cukrowni tej dzielnicy. 
Właściciele cukrowni (akcjonariusze i udziałowcy) byli - jak stwierdzono 
wyżej - w przeważającej mierze plantatorami i głównymi dostawcami 
buraków cukrowych l. Obie strony miały wspólny interes i w in1ię tego in
teresu wzajemnie ze sobą współdziałH.ły. Dzięki tej okoliczności kontraktacja 
buraków cukrowych w zachodniej Polsce, w przeciwieństwie do innych dziel
nic, była w zasadzie wyłącznie sprawą danej cukrowni i jej plantatorów 2. 

1 Por. Z. Chojecki, P"odukcja "oI7lIicza i pl'ze,ny81 'rolnliczy w Polsce współczesnej. 
Warszawa 1937, s. 275. 

2 Okoliczność ta przesądzała jednocześnie spoleczną strukturę plantatorów cukrowni 
ZZPPC. Do r. 1925 gospodarstwa powyżej 50 ha, czyli w przeważającej mierze majątki 
obszarnicze, stanowiły około 65,7% ogółu plantacji buraczanych wspomnianych cu
krowni. Około 3% stanowiły plantacje tzw. fabryczne, będące wło.snością cukrowni. 
W tym więc olu'esie około 30% plantacji przypadało na gospodarstwa chłopskie, prze· 
ważnie większe. W latach 1926-1930 udział gospodarstw obszarniczych w ogólnym 
areałe plantacji buraczanych cukrowni zachodnich wzrósł do około 80%. Odpowiednio 
zaś zmalał w tym areale udział gospodarstw chlopskich. W następnych latach (do r. 
1935/36) w związku z kryzysem, spadek produkcji cukru pociągnął za sobą l'ównież 
zmniejszenie plantacji buraczanych. Odbyło się to glównie kosztem plantacji chłopskich, 
których udział w ogólnym obszarze plantacji cukrowni ZZPPC spadł do około 10%. 
W okresie więc kryzysu majątki obszarnicze pokrywały prawie w 90% zapotrzebowanie 
cukrowni zachodnich na buraki cukrowe. W świetle powyższego widać najwyraźniej 

wzajemne powiązanie cukrowni ZZPPC z obszarnikami; nie moglo być zresztą inaczej, 
skoro oi ostatni byli w przeważającej mierze współwłaścicielami (akcjonariuszami, 
udziałowcami) tych cukrowni. W 1'. 1935 ciężkie położenie wsi, spowodowane kryzysem, 
i na tym tle wzrost radykalizacji mas chłopskich, zmusiły rząd do ingerencji w sprawy 
plantacyjne cukrowni polskich w ogóle, a cukrowni zachodniopolskich w szczególności. 
W rezultacie tego, od r. 1936/37 udział gospodarstw chłopskich w ogólnym areale plan. 
tacji cukrowni ZZPPC zaczął dość szybko wzrastać; ilustrują to liczby: 1936/37 -
18,8%,1937/38 - 29%, 1938/39 - 32%. Na marginesie tych dwóch ostatnich kampanii 
warto zaznaczyć, że rząd przewidywał wzrost udziału tych ostatnich gospodarstw w ogól-
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Wpływ ZZPPC jako organizacji zawodowej był w tej dziedzinie niewielki 3. 

Wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy wymienionymi kontrahentami regu
lowano w drodze specjalnej umowy kontraktacyjnej. Umowa taka była za
wierana przeważnie na jeden rok, przy czym bardzo często nowa umowa 
byla dosłownym powtórzeniem starej. Plantator na podstawie umowy kon
trah.-tacyjnej przyjmował na siebie zobowiązanie dostarczenia cukrowni okre
ślonej ilości buraków, a jednocześnie deklarował minimalny areał ziemi, 
jaki miał za,miar przeznaczyć pod ich uprawę4. Cukrownia natomiast zastrze
gała sobie prawo kontroli tego, w jaki sposób zasiana i uprawiona została 
plantacja buraków oraz czy obszar jej jest zgodny z zadeklarowanym przez 
plantatora. Niedotrzymanie przez plantatora warunków określonych w umo
wie nara.żało go na płacenie kary konwencjonalnej jako odszkodowanie dla 
cukrowni. 

Głównym problemem w stosunkach pomiędzy cukrownią a plantatorami 
była cena buraków. System ustalania jej w cukrowniach ZZPPC był dia
metralnie odmienny od stosowanego w innych dzielnicach 5. Polegał na ści
słym uzależnieniu wysokości ceny za buraki od wyników finansowych cu
krowni. Z rolniczego więc charakteru większości tych zakładów wypływała 
zasada wypłacania za buraki tyle, ile cukrownia w danej kampanii wygospo
darowuje "na czysto". ZgodJJ..ie z powyższym ostateczne ustalenie ceny za 
buraki cukrowe następowało dopiero po zakończeniu roku obrachunkowego. 
Tymczasem cukrownie wypłacały plantatorom jedynie zaliczki. 

Dopłaty, stanowiące różnicę pomiędzy ostateczną ceną za buraki a sumą 
zrealizowanych zaliczek, były niekiedy dość znaczne, zwłaszcza wówczas, gdy 
ostateczne wyniki finansowe cukrowni okazywały się korzystniejsze od prze
widywanych. Należy podkreślić, że ceny za buraki płacone plantatorom 
przez cukro'Wl'lie spółkowe z ograniczoną poręką, a więc wybitnie rolnicze, 

nym. areale plantacji cukrowni zachodnich tylko do 25% ("Gazeta Cukrownicza" 1925, 
s. 516; "Gazeta Cukrownicza" 1926, s. 1304; WAPP, ZZPPC, sygn. 248, z. l, s. 9; tamże, 
sygn. 251, z. l, s. 12; tamże, sygn. 89; tamże, sygn. 16, Sprawozdanie zarzą,du ZZPPC 
Z& r. 1937/38, s. 7). 

3 AAN 'Warszawa, ZZ C, sygn. 135. Zadania ZZPPC w dziedzinie warunków kon· 
tra1.-tacji buraków cukrowych ograniczały się w zasadzie do określania przewidywanej 
w danej kampanii średniej ceny cukru, która stanowiła podstawę kalkulacji cukrowni 
przy ustalaniu ceny za buraki 

• AA.J.'\ 'Yarszawa. ZZC, sygn. 972. Porozumienie w sprawie kontra1.-tacji buraków 
cukrowych za'warta między ZZPPC i Związkiem Stowarzyszeń Plantatorów Buraków 
Cukrowych \Yielkopolski i Pomorza w r. 1938. 

5 "\'APP. ZZPPC, sygn. 242. Sprawozdanie ka;rtelowe za r. 1932/33: "W przeci
wieństwie do systemu ramowego kontraktu buraczanego z ustaloną ceną, za buraki 
z góry, stosowaną, w cukrowniach Związku Warszawskiego - - cukrownie ZPC zarówno 
akcyjne, jak i - - plantatorskie wypłacają, swym plantatorom cenę niestałą" uzależ

nioną, od wyników finansowych poszczególnego roku operacyjnego". 
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były wyższe niż w cukrowniach typu akcyjnego. Różnioe te na jednym kwin
talu byly niewielkie, ale przy dostawach większych urastały do dość dużych 
Bum. Na przykład w kampanii 1936/37 średnia cena za buraki dostarczone 
oukrowni akcyjnej wynosiła 3,85 zł za jeden kwintal, podczas gdy w spółkach 
z ograniczoną poręką 4,15 zł, czyli o około 8% więcej 6 . Ogólnie jednak prze
ciętne ceny za buraki cukrowe płacone plantatorom przez cukrownie zachod
niopolskie były znacznie wyższe niż w pozostałych dzielnicach 7. W kampa
niach 1926/27-1929/30, które należały ze względu na koniunkturę gospo
darczą do najlepszych w okresie międzywojennym, r67.l1ica ta wahała się 

w granicach od 9 do 15%8 

Tab ela V 
Przeciętna cena buraków cukrowych w zachodniej Polsce' 

(w z1 za l l.-wintaJ) 
Dlll'chschnittspreise fiir Zuckerriiben in Westpo1en (in Zl pro dz) 

I 
Przeciętna cena Przeciętna cena 

Kampania Durchschnittspreis Kampania DlU'chschnittspreis 
Kampagne 

I I 
Wskaźnik 

Kampagne 

I 
Wskaźnik Z1 ZI 

Index Index 

1924/25 3,83 100,0 1931/32 4,57 I 119,3 
1925/26 4,57 119,3 1932/33 3,96 102,8 
1926/27 6,20 162,0 1933/34 4,28 111,8 
1927/28 6,99 182,3 1934/35 3,57 93,3 
1928/29 6,41 167,5 1935/36 :l,28 85,6 
1929/30 5,90 

I 
154,0 [936/37 :3,34 87,2 

1930/31 :3,37 88,1 1937/38 3,28** 85,6 

• Dotyczy tylkO cułcrowni poznailskich, które - jak wiadomo - st.anowiły przeszło 80% cul .... rOwlli ZZPPC . 
•• Kontraktowana minimulnl\ . 
Źródło: Sprawozdaulo. Wielkopolskiej Izby Rolniczej Zt\ luta H125-19gS. 

W czasie kryzysu, a szczególnie od roku 1930/31, ceny buraków cukro
wych gwałtownie zaczęły spadać, osiągając zaledwie 50-60% cen z ostatnich 
lat przed jego wybuchem. Zeby zapobiec dalszemu ich spadkowi zostało 
zawarte z inicjatywy rządu w roku 1934 porozumienie pomiędzy ZZPPC 
Związkiem Stowarzyszeń Plantatorów Buraków Cukrowych Wielkopolski 
Pomorza w sprawie warunków kontraktacji buraków cukrowych 9• 

Od tej chwiU warunki kontraktacji buraków cukrowych ustalone między 

• AAN Warszawa, ZZC, ~ygn. 274. 
7 WAPP. ZZPPC, sygn. 3; WAPP. ZZPPC, sygn. 2; pOl'. J. Zagleniczny, O .. · 

krowniclJwo polskie i iego stosunek do rząd! .. i rolnicllWa w ''1' . 1926. "Varszawa 1926, s. 19. 
• WAPP. ZZPPC, sygn. 3. Protokół walnego zebrania kartelu z dn. 6ili 19311'. 
• AAN Warszawa, ZZC, sygn. 972. Dalsza konkretyzacja umowy z l' . 1934. Umowa 

Rejonowa - r. 1938. 

3 Pncmysl CukrownIczy 
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poszczególnymi cukromliami a ich plantatorami w następnych kampaniach 
nie mogły być gorsze od postanowień wspomnianego wyżej porozumienia. 
Jednocześnie wprowadzony został podział kontraktowanych buraków cu
krowych na dwie grupy, a m..;anowicie na buraki kategorii A, przeznaczone 
do produkcji cukru krajowego i buraki kategorii B, przeznaczone na cukier 
eksportowy i zapasowy '0. Dla buraków kategorii A wyznaczono stałą cenę 
w wysokości 3,61 zł, zaś dla kategorii B - 2,50 zł za kwintalU. Należność 
z tytułu dostarczonych buraków wyplacana była przez cukrownie w trzech 
ratach: pierwsza w 14 dni po ukończeniu kampanii, druga - 15 lutego , a trze
cia - 15 kwietnia (umowa rejonowa). 

Zróżnicowanie ceny buraków w zależności od rynków zbytu cukru miało 
głównie na celu zmniejszenie strat, jakie ponosiły cukrownie z tytułu eksportu 
cukru, realizowanego na rynkach zagranicznych po cenach znacznie niższych 
od rzeczywistych kosztów produkcji. Oprócz ceny zasadniczej, płaconej 

w gotówce, plantatorzy otrzymywali od cukrowni za dostarczone buraki 
jeszcze ume, dodatkowe świadczenia. Należy tu wymienić w pierwszym 
rzędzie nasiona buraczane. Według umów kontraktacyjnych cukrownie za
chodniopolskie wydawały plantatorowi bezpłatnie 10 kg nasion buraczanych 
na każde 100 q dostarczonych buraków '2. Plantatorzy byli zobowiązani wy
sie-wać tylko dostarczone im przez cukrownie nasiona kwalifikowane. 

Nasiona buraczane pochodziły częściowo z krajowych stacji doświadczal
nych, częściowo zaś były sprowadzane z zagranicy, głównie z Niemiec. Plan
tatorzy otrzymywali za dostarczone buraki również bezpłatnie 40% wytło
ków prasowanych o zawartości 10% suchej substancji, przy czym dalszą 
ilość mogli nabyć po cenie ulgowej, z tym jednak zastrzeżeniem, że miały 
być one zużytkowane w ich własnych gospodarstwach 13. Były i wyjątki 
od tej prawie powszechnie przyjętej zasady, a mianowicie w niektórych 
cukrowniach, jak np. w Cukrowni Nakło SA, wszystkie wytłoki wydawano 
plantatorom bezplatnie. Podobnie rzecz przedstawiała się z błotem defeka
cyjnym 14. W ostatnich jednak latach została wprowadzona odpłatność za 
wysłodki. Plantator za każde 200 kg dostarczonych buraków (czystych) mial 

10 Ta.rnże. Kontyngent bW'aków cukrowycb w kampanii 1934[35, przyznany cu· 
krowniom ZZPPC był podzielony według następującej proporcji: A=68,9%, B=31,1%. 
W następnycb kampaniach proporcja ta zmieniła się na korzyść kontyngentu A, w z,vi!!,,,
ku ze wzrostem spożycia cukru w kraju i dalszym spadkiem eksportu. 

11 Tamżo. Porozumienie w sprawie kontraktacji buraków cukrowych zawarte 
między ZZPPC i Związkiem Stowarzyszeń Plantatorów BuraJ,ów Cukrowych Wielko
polski i Pomorza z 28 II 1938 1'. 

" WAPP. ZZPPC, sygn. 242. Sprawozdanie kalrtelu z T. 1932[33, S. 9. W byłej Kon
gresówce plantator otrzymywał 15 -16 kg nasienia buraczanego na 0,5 ha. Por. AAN 
Warszawa, ZZC, sygn. 55. 

1S WAPP. ZZPPC, sygn. 242. Sprawozdanie kartelu z 'r. 1932[33, s . 9. 
" WAPP. ZZPPC, sygn. 164. Statut Oukrowni Nakło SA. 
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prawo nabyć 100 kg prasowanych wysłodków po cenie 5,5 gr za q 15. Istniała 

także możliwość wymiany wysłodków prasowanych o dużym stopniu wilgoci 
na suszone w relacji: 12 q świeżych za l q wysłodków suszonych. 

Dość istotną, korzyścią" wynikają,cą, z kontraktacji buraków cukrowych, 
była możliwość nabycia przez plantatorów bezpośrednio w cukrowni po nieco 
niższej cenie, tzw. cukru deputatowego. Dla drobnych plantatorów cukier 
ten stanowił poważną, zachętę do uprawy buraków cukrowych. Wielkość 

deputatu jednego plantatora była ograniczona, np. w kampanii 1938/39 nie 
mogła wynieść więcej niż 50 kg bez względu na to, ile dany plantator odstawił 
do cukrowni buraków lG . 

Osobny problem stanowiły sposób i warunki dostawy blU'aków cukrowych 
od plantatorów do cukrowni. Problem ten wią,zał się w pierwszym rzędzie 
z transportem. Większość buraków dostarczana była do cukrowni koleją,. 

Pod tym względem cukrownie zachodniopolskie znajdowały się w korzyst
niejszym położeniu niż podobne zakłady w byłej Kongresówce czy Mało
polsce. Obok normalnotorowej sieci kolejowej, która była własnością, państwa, 
istniała w Wielkopolsce i na Pomorzu gęsta sieć kolejek powiatowych i ko
lejek należą,cych do poszczególnych cukrowni H Przeciętnie na 100 km 2 po
wierzchni wypadało w tych województwach przeszło dwa razy więcej linii 
kolejowych niż w województwach centramych, a około 4 razy więcej niż 

na Kresach 18. Przy przewozie, zwłaszcza na większą, odległość, masowego 

16 AAN 'Warszawa, ZZC, sygn. 972. 
16 Tamże. 

11 Ogółem 23 cukrownie zachodnie posiadały w 1925 r. 580 km własnej sieci kolei 
wąskotorowej. Najwięcej przypadaj o jej na clwownie peryferyjne, leżące na uboczu 
głównych magistrali. szerokotorowych kolei pallstwowych. Poza tym prawie wszystkie 
omawiane cukrownie posiadały własne bocznice kołejowe, tak szeroko- jak i wąsko
torowe. W ten sposób cukrownie ZZPPC miaJy bezpośrednie połączenie z ogólną siecią 
kołei PKP, co stwarzało im dogodne warunki dostawy buraków, węgla, wapna itp. 
Przeciętna dlugość bocznic w interesujących nas culn'owniach wynosiła od 1,5 do 3 km 
(np. w cukrowniach: w Gnieźnie - 1 km, Kruszwicy i Unisławiu - 1,5 km, Miejskiej 
Górce - 2,6 km, Gostyniu - 4 lon). Najdluższe bocznice posiadały culn'ownie Chehnża. 
(7 km) i Opalenica (6,87 km szerokotorowej i 0,6 lon wąskotorowej). Pewną specyfikę 
stanowiła tu Cukrownia Kruszwica, która polożona nad jeziorem Goplo posiadała ponadto 
jeszcze własny tabor promów i barek. Dla przykladu warto dodać, że przeszło dwu· 
krotnie liczniejsze cukrownie bylej Kongresówki posiadaly tylko 706 km własnego 
i ' dzierżawionego toru kolejowego, z czego 240 1= należalo do cukrowni największych, 
jak BrzeŚĆ Kujawski i Dobre. ("Gazeta Cukrownicza" (Warszawa 1925, B. 460; Spis 
Oukrowl/d RP, Warszawa 1926. s. 58 i dałsze; "Życie Cukrownicze", ,Varsz>1wa 1932, 
s. 62 i dalsze). 

18 WecUug obliczeń GUS-u z r. 1936 cyt,owanych w pracy ,J. lwasicwicza pL. 
Przemysł cukrowniczy w Polsce daumiej i dziś, Warszawa 1928; por. "VAPP. Min. b. 
Dzielnicy Pruskiej, sygn. 202: "W Wielkopolsce na milion mieszkaliców przypada 1200 km 
kolei, na 1000 km" 70 km kolei, p;dy odnośne cyfry ella Kongresówki wynoszą 400 
i 20 km". 

3 ' 
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i ciężkiego surowca, ja.Jtim jest burak, kolej była najbardziej ekonomicznym 
środkiem transportu. Furmankami transportowano przeważnie dostawy po
chodzące od drobnych plantatorów i to tych, których gospodarstwa położone 
były w pobliżu cukrowni 19. Koszty przewozu pokrywały cukrownie, ale 
tylko do pewnej wysokości, która przeciętnie wahała się w granicach od 45 
do 50 gr za q buraków czystych, tzn. posiadających zanieczyszczenie nie 
większe niż 10%. Zanieczyszczenie wyższe obciążało plantatora. Jak wyka
zała praktyka, powyższe opłaty pokrywały w zasadzie koszty dostaw bura
ków z plantacji odległych od cukrowni w promieniu do 50 km. Przy odległo
ściach większych część kosztów przewozu ponosili już z reguły sami planta
t orzy 20 

Przy odbiorze buraków w cukrowni szczególną uwagę zwracano na sto
pień zanieczyszczenia ziemią itp. Sprawa ta była uregulowana specjalną 

instrukcją 21. Według tej instrukcji plantator obowiązany był dostarczyć do 
cukrowni buraki zdrowe, oczyszczone z liści, drobnych korzeni i błota. Buraki 
ważone były na specjalnych wagach. Odbywało się to w ten sposób, że naj
pierw ważono wagon z burakami, a następnie po ich wyładowaniu ważono 
ponownie ten sam wagon wraz ze znajdującymi się w nim zanieczyszczeniami. 
Podobnie robiono z wozami konnymi. Różnica między jedną a drugą wagą 
dawala wagę buraków zanieczyszczonych, czyli tzw. wagę brutto buraków. 
Następnie ella ustalenia wagi netto przeprowadzano tzw. próbę zanieczysz
czenia, która polegała na procentowym określeniu ilości błota, ziemi itp. 
zawartych w danej partii buraków. Przy odbiorze i badaniu stopnia zanie
czyszczenia buraków w imieniu plantatorów obecni byli zawsze kontrolerzy. 
powoływani przez Związek Stowarzyszeń Plantatorów Buraków Cukrowych 
Wielkopolski i Pomorza. 

2. ZAOPATRZEXH~ CUKIWWNI ZZPPC W INNE TOWARY 

Obok buraków niemniej ważny problem dla cukrowni stanowiła organi
zacja zakupu węgla. worków i nawozów sztucznych. Do roku 1921 zakup 

19 \V skali całego pl-~emyslu cukrowniczego zachodniej Polski na kolei przypadało 
jJl-L6SZło 90% dowiezionych bw·aków. Transport konny buraków wynosił więc niecale 
10%. Przykładem tego może być m. in. Cukrownia Żnin, w której dowóz buraków w po
szczególnych kampaniach przedstawiał się następująco: w r. 1919/20 - kolej około 89% 
(w tym 23,6'}o kolejka własna), furmanki - 11 %; w r_ 1930/31 - kolej 96,4% (22,1 % 
kolejka własna), fUI-manki - 3,6%; w r. 1938/39 - kolej 94% (19% kolejka własna), 
furmanki - 6%. ("Gazeta Cukrownicza" 1925, s. 460; Oukrownia źnin 1894-1944, 
Wydanie Jubileuszowe, Poznań 1946, s. 9). 

20 AA...~ Warszawa, ZZC, sygn. 972. Porozumienie w sprawie kontraktacji ... , jw. 
" Tamże. Instrukcja z dn. 19 X 1938 T., opracowana. wspólnie przez ZZPPC i Zwią

zpk Rtow81-~yszell Plantatorów Buraków Cukrowych Wielkopolski i Pomorza. 
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tych towarów cukrownie prowadziły wyłącznie indywidualllie. W roku 1922/23 
na podstawie specjalnej umowy cukrownie ZZPPC powierzyły komisowy 
zakup węgla, nawozów i innych towarów Banko'wi Cukrownictwa, który 
z tego tytulu otrzymywał prowizję w wysokości 3/4% od sumy zakupów 22. 

Dostawy zbiorowe były dla większości cukrowni bardziej korzystne od indy
widualnych, ponieważ realizowane były po cenach fabrycznych, bez dodatko
wych kosztów handlowych z tytułu marży itp. Poza tym przy dostawach 
zbiorowych były niższe koszty przewozu i istniały większe możliwości uzy
skania tych towarów na kredyt. W latach 1924-1929 cukrownie w zachodniej 
Polsce sprowadzały za pośrednictwem banku przeciętnie około 70-80 tys. ton 
nawozów sztucznych rocznie, pokrywając w przeważnej mierze potJ'zeby swoich 
}Jlantatorów23 . Później, w okresie kryzysu, który był szczególnie długotrwały 
w rolnictwie, zużycie nawozów sztucznych poważnie zmalało. W związku 
z tym również zakupy dokonywane przez Bank Cukrownictwa dla cukrowni 
ZZPPC zmniejszyly się przeciętnie o około 50% (w roku 1938 wyniosły 36,5 tys, 
ton). 

Podobnie było z węglem, którego w latach poprzedzających kryzys Bank 
dostarczał wymienionym cukrowniom po około 150 do 220 tys. ton rocznie. 
Część tego węgla cukrownie odstępowaly swoim plantatorom. Jednak w trze
cim dziesięcioleciu wskutek zubożenia wsi i przejścia rolnictwa na tańsze 
środki opału . jak np. torf, dostawy węgla dla cukrowni za pośrednictwem 
Banku zmniejszyły się o przeszło 60% (w roku 1938 wyniosly łącznie z koksem 
76,5 tys. ton) 24. 

Nie wszystkie jednak cukrownie ZZPPC uczestniczyły w zbiorowych za
kupach, realizowanych przez Bank Cukrownictwa 25. Część z nich kupowała 
towary indywidualnie. Odnosiło się to głównie do tych cukrowni, które po
siadały bliższe kontakty ze sferami finansowymi za granicą, przeważnie 

w Niemczech, i mogły niektóre artykuly (jak np. worki, nawozy sztuczne) 
otrzymywać tam na warunkach korzystniejszych od oferowanych przez Bank 
Cukrownictwa 26. 

" WAPP. Bank Cukrownictwa, sygn. nr 1. Sprawozdanie Banku CukrownictJwa 
za r. 1921, s . 6; AAN Warszawa, ZZC, sygn. 135, s. 7. 

" AAt'< Warszawa ZZC, sygn. 135, s. 7; WAPP. Bank Cukrownictwa, sygn. nr 2-12. 
Sprawozdania "oczne Banku Cukrownictwa. 

24 W APP. Bank Cuk"owrUctwa, sygn. nr 42. Spm,wozdanie Banku Cukl'OwnictJwa 
z,'. 1938, s. 85. 

2' AAN Warszawa, ZZC, sygn. 135, s. 7. 
26 Tamże, s. 7; Na og61n~ iloś5 23 culuowni poznańsko-pomorskich indywidualnych 

za1.-upów worków w r. 1927 dokonało 9 cukrowni, w r. 1928 - 7 cukrowni, w r. 1929 
- 3 cukrownie. Węgiel na własn~ rękę zakupiły w r. 1927 - 2, a w r. 1929 - 7 cukrowni. 
Podobnie rzecz miala się z nawozami sztucznymi: w 1'. 1929 indywidualnych zakup6w 
dokonało 5 cukrowni ZZPPC. 
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3. OBSZAR PLA.t.~TACJI I GLOBALNE ZBIORY BURAKÓW CUKROWYCH" 

Rozwój plantacji i zbiorów buraków cukrowych w zachodniej Polsce 
w omawianym okresie w stosunku do lat 1911 - 1914 ilustruje wykres. Wy
nika z niego, że w latach 1921 - 1924 obszar plantacji buraczanych w intere-
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Rys. 2. 

sującej nas dzielnicy osiągnął około 70,0% stanu przedwojennego, podczas 
gdy zbiory w tym samym czasie wyniosły tylko 48,2%. 

Różnica w wielkości tych dwóch elementów była rezultat em dużego 

spadku wydajności buraków z hektara; spadek ten w latach 1921- 1924 

., Liczby podane w niniejszej pracy dotyczą Lylko obszaru plantacji i globalnych 
zbiorów buraków cukrowych należących efektywnie do cukrowni zachodnich, tj. poło
żonych na terenie ówczesnych województw poznańskiego i pomorskiego. Rzeczywisty 
zaś obszar i zbiory buraków wymienionych wyżej województw był nieco wyższy. Wyni
kalo to stąd, że część buraków cukrowych z tych województw byla wywożona do cukrowni 
sąsiednich województw, glównie warszawskiego i łódzkiego. Okoliczność ta tłwnaczy 
pewne różnice między liczbarrri podanymi tutaj a liczbami w Małym Roczniku Statysty
rZlIJJm GUS-u. 
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kształtował się w stosunku do lat 1911-1914 wgranioach 35-50%. Na 
skutek tego w następnyoh latach tempo odbudowy plantacji buraczanych 
w zachodniej Polsce było znacznie szybsze od tempa wzrostu zbiorów; w la
tach 1927-1930, naj korzystniejszych z punktu widzenia koniunktury go
spodarczej omawianego okresu, obszar plantacji osiągnął 122,5% poziomu 
ostatnich trzech lat przedwojennych, podczas gdy globalne zbiory buraków 
cukrowyoh osiągnęły w tym samym czasie zaledwie 101,1%. 

W wyniku kryzysu krzywa rozwoju zarówno plantacji, jak i globahlych 
zbiorów dozna.ła gwałtownego załamania, którego dno stanowiła kampania. 
1933/34. Końcowe lata omawianego okresu wykazują w tej dziedzinie stop
niową poprawę. Wzrost jest stały, lecz niezwykle powolny. Jednak do końca 
omawianego okresu obszar plantacji i globalne zbiory buraków cukrowych 
nie osiągnęły poziomu przedwojennego ani ostatnich lat przedkryzysowych. 
W latach 1936-1939 ogólne zbiory buraków cukrowych osiągnęły około 
63% stanu z lat 1911-1914. Obszar natomiast plantacji buraczanych wyniósł 
w analogicznym okresie około 72% powierzchni z lat 1911-1914 i około 
58% stanu ostatnioh najlepszych kampanii przedkryzysowych. 

Analiza wykresu pozwala zatem stwierdzić, że tempo wzrostu plantacji 
buraczanych w zachodniej Polsce było przez cały omawiany okres wyższe 
od globalnych zbiorów. Pra,widłowość ta była wyrazem ekstensywnej go
spodarki prowadzonej w rolnictwie ówczesnej zachodniej Polski. Istota jej 
polegała na tym, że wzrost globalnych zbiorów buraków - podobnie jak 
i i=ych ziemiopłodów - nie stanowił funkcji wydajności z hektara, lecz roz
szerzenia areału ich uprawy. Podobne zjawisko można było zaobserwować 
także w pozostałych dzielnicaoh kraju. 

Problem ten ilustrują tabele VI i VII. 

4. WYDAJNOŚĆ BURAKÓW CUKROWYCH Z HEKTARA 

Przeciętne zbiory buraków cukrowych z hektara stanowią wypadll:ową 
wielu czynników. Do najwa,żniejszych z nich - obok warunków atmosferycz
nych - należą niewątpliwie j akość gleby i sposób jej uprawy. Jednak przy 
określonych warunkach glebowo-klimatycznych wydajność buraków cukro
wych z hektara, rozpatrywana na przestrzeni dłuższego czasu, stanowi funkcję 
poziomu kultury danego rolnictwa i świadczy o intensywnej lub ekstensywnej 
jego gospodarce. W odniesieniu do zachodniej Polski wydajność buraków 
cukrowych z hektara wykazywała podobną prawidłowość 00 przy globalnych 
;,Ibiorach, a mianowicie kształtowała się ona przez całe dwudziestolecie mię
dzywojenne poniżej przeciętnej z lat 1911-1914. 

Świadczy to o tym, że rolnictwo zachodniopolskie w ciągu całego nie
omal okresu istnienia Polski kapitalistycznej prowadziło gospodarkę typu 



Tabela VI 
Obszar plantaoji buraka oukrowego w zaohodniej Polsce na tle innych dzielnic i calej Polski (średnie 3-letnie) 

Zuckerriibenanbau.fliiche in Westpolen im Vergleich zu anderen Teilgebieten u. zu gallz Polen (Dre; Jahres-Durchschnit,Le) 

Kampania 
Kom.pagne 

Polska zaohodnia 
Westpolen 

B. Kongresówka 
i Wołyń 

Kongresspolen 
ll. Wolhynien 

Małopolska 

Kleinpolen 
Polska razem 

Polen inagesamt 

1911/14 

Struktura 
Struktur 

1921/24 

Struktura 
Struktur 

1924/27 

Struktura 
Struktur 

1927/30 

Struktura 
Struktur 

1930/33 

Struktura 
Struktur 

1933/36 

Struk-tlU'a 
Struktur 

1936/38* 

Struktura 
Struktur 

ha 

86145 

48,8 

60372 

55,5 

8270!l 

47,6 

105 789 

47,3 

76856 

53,1 

56277 

51,3 

59830 

44,6 

Zr6dlo: WAPP. zZPPO. sygn. 264 I 267 • 
• Srednla 2-letnla. 

Wskaźnik ha I Wskaźnik -I ha Wskaźnik ha Wskaźnik 
Index Index Index Index 

100,0 85283 100,0 5002 100,0 176430 I 100,0 

48,4 2,8 100,0 

70,0 45277 53,1 3193 63,8 108,841 61,6 

41,6 2,9 100,0 

77 _ 13303 96,1 77 562 I 90,8 13 303 I 266,0 I 173 574 I 98,4 

44,7 7,7 100,0 

122,5 98732 115,8 18956 379,0 223477 126,6 

44,2 8,5 100,0 

89,3 54561 63,8 13234 265,0 144651 81,8 

37,8 9,1 100,0 

65,3 43467 51,0 9916 198,3 109660 62,1 

39,7 9,0 100,0 

69,5 60410 70,8 13938 278,9 134 178 76,1 

45,0 10,4 100,0 



Tabela VII 
Globalne zbiory buraków oukrowyoh w Zaohodniej Polsoe na tle innyoh dzielnic i oałej Polski (średnie 3-letnie) 

Gesamternten an Zuokerriiben in Westpolen im Vergleioh zu anderen TeiIgebieten u. zu ganz Polen (Drei Jahres-Durchschnitte) 

Polska zachodnia 

Kampania Westpolen 

Kampa.gne 

t I Wskaźnik 
Index 

1911/14 2357706 100,0 

Struktura 
Struktur 57,4 

1921/24 1089453 46,1 

Struktura 
Struktur 58,8 

1924/27 1907362 80,9 

Struktura 
Struktur 56,2 

1927/30 2 387 761 101,3 

Struktura 
Struktur 54,5 

1930/33 1880828 79,7 

Struktura 
Struktur 57,7 

1933/36 1264544 53,6 

Struktura 
Struktur 54,7 

1936/38 • 1481518 62,7 

Struktura 
Struktur 50,7 

~ródlo: WAl'P, Zzppo, sygn. 264 I 267. 
• Brednia 2-16tnln. 

B. Kongresówka 
i Wołyń Małopolska Polska razem 

Kongresspolen Kleinpolen Polen insgesamt 
tl. Wolhynien 

t, I WskaźniI< t I WskaźniI< t I Wskaźnik 
Index Index Index 

l 650 749 100,0 

I 
102214 100,0 4110669 100,0 

40,1 2,5 100,0 

709449 43,0 54500 53,3 1853402 45,0 

38,3 2,9 100,0 

1293835 78,3 202373 198,0 3403570 82,7 

38,1 5,7 100,0 

l 673879 101,3 326808 320,5 4388448 106,5 

38,1 7,4 100,0 

1118348 67,6 260521 256,0 3259697 79,2 

34,3 8,0 100,0 

864317 52,4 179 686 175,9 2308547 56,1 

37,5 7,8 100,0 

1188442 71,8 250530 246,0 2920490 71,0 

40,7 8,6 100,0 
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ekstensywnego. Nawet w latach 1927-1930, gdy przemysł przeżywał okres 
pewnej koniunktury, rolnictwo w tej dzielnicy pozostawało wciąż w tyle 
w dziedzinie uprawy buraków cukrowych za wynil;:ami z lat 1911-1914. 

Należy jednak wyjaśnić, że zachodnia Polska w okresie międzywojennym 
nie stanowiła pod tym względem wyjątku. Podobnie przedstawiała się sytu
acja i w innych dzielnicach kraju. Ze względu jednak na wyższą ogólną kul
turę rolnictwa zachodniopolskiego wydajność buraków cukrowych z hektara 
była tu wyższa niż gdzie indziej . Przeciętne zbiory buraków cukrowych 
w zachodniej Polsce na tle pozostałych dzielnic przedstawia tabela VIII. 

Tab ela VIII 
Wydajność buraków z bek-tara w zachodniej Polsce na tle innych dzielnic i całej Polski 

(średnie 3.letnie) 

He:b.-tarertriige an Zuckerriiben in Westpolen im Vergleich zu anderen Teilgebieten 
u. zu ganz Polen (Drei Jabres-Durcbschnitte) 

B. Kongresówka 
Polska zachodnia i Wołyń 

Kampania Westpolen Kongresspolen 

Kam- u. Wolhynien 

pagne q-dz I Wskaźnik q-dz I Wskarolnik 
Index Index 

1911/14 273,0 100,0 193,6 100,0 
1921/24 177,6 65,5 149,1 76,8 
1924/27 230,9 84,5 166,5 86,0 
1927/30 225,3 82,4 168,0 86,7 
1930/33 237,5 86,9 203,3 104,9 
1933/36 224,2 81,9 196,8 101,7 
1936/38* 247,3 90,6 196,3 101,4 

:tródlo: WAPP. ZZPPC, sygn. 223-257 . 
• Średnl.n 2·letnia. 

Małopolska Polska razem 
Kleinpolen Polen insgesamt 

q-dz I Wskaźnik 
Index 

q-dz I Wskaźnik 
Index 

204,3 100,0 232,8 100,0 
163,5 80,0 165,7 71,1 
155,2 75,8 196,1 84,3 
169,8 83,3 195,4 84,0 
195,6 95,7 220,9 94,8 
180,4 88,4 209,6 90,0 
177,7 86,9 217,2 93,3 



IV. TECHNIKA 

1. UWAG] DOTYCZĄCE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO 
T URZĄDZEŃ PRODUKCYJNYCH l 

W większości omawianych cukrowni buraki z wagonów i wozów wyłado
wywano wprost do tzw. spławów 2. Duża pojemność tych spławów i odpo
wiednie rozłożenie w czasie dostaw buraków do cukrowni ograniczały w du
żym stopniu potrzebę ich kopcowania, co dawało oszczędności w robociźnie. 
Ponadto przez dhlŻsze kopcowanie zawartość cukru w burakach zmniejszała 
się, co również nie pozostawało bez wpływu na ogólne koszty produkcji. 

Ze spławów buraki przenoszone były transporterem hydraulicznym, zwa
nym taIcie spłukiwaczem, bezpośrednio rlo cukrowni w celu przerobu. Transpor
tery przemieszczając buraki na pewnej przestrzeni czyściły je z grubsza 
dzięki specjalnym urządzeniom, zwanym łapaczami liści i słomy oraz łapa
czami kamieni i piasku. W ten sposób buraki oczyszczone już częściowo 
"wędrowały" za pomocą koła podnośnego do płuczki, gdzie odbywało się 
właściwe ich mycie 3. 

Wymyte dokładnie buraki przenoszone były z płuczki podnośnikiem ku
bełkowym pionowym lub ślimakowym do wagi automatycznej 4. 

Oczyszczone i odważone buraki przechodziły następnie do . krajalnic. 
Pokrojone w cieniutkie pasemka, czyli w tzw. krajankę, o różnej - w zależ
ności od typu Ia-ajalnicy - formie kierowane były z kolei przenośnikiem 

l Szczegółowe omówienie procesu technologicznego i urzą,dzeń technicznych cu
krowni wychodzi poza ramy niniejszej pracy. 

2 Cukrownia Tuczno, Jednodniówka z okazji 75-lecia Cukrowni Tuczno w r. 1951. 
W Cukrowni Tuczno było S splawów o ogólnej pojemności 50 000 q buraków i 698 m 
bieżą,cych cllugości. 

3 Tamże; czystą, wodą, o temperaturze około 12°C. DoŚĆ wody w phlCzkach w sto
sunku do buraków wynosiła okolo 130%, a czas mycia od 5 do 7 minut. 

• Tamże; Spis Cuk,-owni RP, Warszawa 1926, s. 58 i dalsze. Najczęściej spotykane 
były wagi marki Chromos (cukrownie: Gostyń, Kościan, Kruszwica i inne) oraz marki 
Libra (cuJa-ownie: Tuczno, Gniezno, Janikowo i inne); zdarzały się także wagi półauto
matyczne marki Biihnnera, np. Cukrownia ChełmŻll. (r. 1926). Jednorazowy wyr'<lut 
wymienionych wag wynosił w Cukrowni Tuczno 6 q, Gniezno - 10 q, Chełmża - 20 q. 
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grabkowym do baterii dyfuzyjnych 5. vV dyfuzorach następowało wysładzanie
krajanki buraczanej i otrzymywanie z niej soku dyfuzyjnego, czyli surowego. 
oraz wysłodków przeznaczonych na karmę dla bydła. 

Sok dyfuzyjny był następnie odciągany i poprzez tzw. łapacze miazgi 
kierowany do mierników, w których dokonywał się proces defekacji wstęp
nej 6. Zdefekowany wstępnie sok spływał z kolei do tzw. skrzyni soku surowego 
(dyfuzyjnego), skąd pompami wirowymi tłoczony był poprzez specjalne za
grzewacze na defekację główną. Tutaj odbywał się właściwy proces zawapnia
nia soku dyfuzyjnego'. Dokonywał się on w specjalnych kotłach zaopatrzo
nych w mieszadła. 

Z defekacji głównej sok surowy spływał pod własnym ciężarem do pierw
szej i drugiej saturacji. Istota tego procesu polegała na oczyszczeniu soku suro
~ego z wszelkich niecukrowych związków chemicznych. Ściślej mówiąc, proces 
saturacyjny polegał na wyodrębnieniu w soku dyfuzyjnym cukru z niecukrów 8 . 

• Spis Cukrowni . .. jw. s. 58 i dalsze: "Gazeta Cukrownicza", Warszawa. 1924, 
s . 546; "Gazeta Cukrownicza" 1925, s . 873; "Gazeta Cukrownicza" 1933, s. 109, 135 
i 179-189. Około 90% cukrowni zachodnich odznaczających się dużymi przerobami 
buraków na dobę, posiadało więcej niż l baterię dyfuzyjną. W latach 1929- 1931 naj
większa z wymienionych cukrowni - Cbelmża - posiadała 5 baterii, Opalenica (2 za
kłady) - 6, Mątwy i Witaszyce po 3, zaś przeważająca część pozostałych - po 2. 
W pierwszych latach powojennych w wielu cukrowniach ZZPPC, wytwarzających 
przeważnie cukier surowy, występowa.ły baterie krótkie - po 8 dyfuzorów. W miarę 
jednak przechodzenia na produkcję cukru bialego ilość dyfuzorów w bateriach stop
niowo wzrastała. W latach 1929-1931 (a także w na.stępnych) w większości cukrowni 
zachodnich występowały już baterie 10-12 naczyniowe. Baterie po 12 dyfuzorów 
posiadały m. in. cukrownie: Kruszwica, Środa, Witaszyce i częściowo Mątwy (2); ba
terie po 11 dyfuzorów - cukrownie: Chehnża i Mątwy (l) oraz po 10 dyfuzorów cu
krownie: Gostyń, Opalenica (4), Szamotuły i inne. Baterie 14-dyfuzorowe posiadały 
cukrownie: Kościan i Miejska Górka. Pod koniec omawianego okresl1 baterie poniżej 
10 naczyń były w cukrowniach ZZPPC na ogól już rzadkością (Cl1kl'ownia Świecie, 
Cukrownia Opalenica - 2 baterie). Przeciętna pojemność jednego dyfuzora w cukrow
niach zachodnich wynosiła 65-85 hl. Największe dyfuz01'y posiadała Cukrownia Krusz
wica - 105 hl, a następnie cukrownie: Gostyń i Nakło - po 100 hl. 

Odwrotnie pod tym względem przedstawiała się sytl1acja w cukrowniach ZZC 
i niezrzeszonych. Około 90% tych cukrowni posiadało tylko po jednej baterii. Były 
to jednak baterie dłngie - po 12 i 14, a nawet 16 dyfl1zorów. Pojemność natomiast 
dyfuzorów w wymienionych cukrowniach byla - w stosunku do cukrowni ZZPPC -
mała; wynosiła ona przeciętnie 25-55 hl. 

• Istota wymienionego procesl1 polegała na dodaniu do soku dyfuzyjnego nie
wielkiej ilości wapna. Czas defekacji wstępnej trwał pr<leciętnie od 5 do 10 minut. 

, Czas trwania reakcji defekacji głównej wynosił około 15-20 minut, przy tempe
raturze około 90·C. 

s Reakcja ta odbywała się przy użyciu tzw. gazu satura.cyjnego, który zawierał 
około 30% kwasu węgłowego i wytwarzany był w specjalnym piecu wapiennym; np. 
w Cukrowni Tuczno pojemność takiego pieca. wapiennego wynosiła 70 m·. Ładowanie 
było automatyczne (Cukrownia Tuczno, Jednodni6w7ca . .. jw.). 
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Właściwy natomiast proces oddzielania cukru od niecukrów odbywał 
się dopiero w czasie cedzenia na błotniarkach, które - podobnie jak satura
cja - dzieliły się na dwie stacje: pierwszą i drugą. 

Cedzenie soku na błotniarkach odbywało się pod wpływem wysokiej 
temperatury i ciśnienia 9. W rezultacie tego procesu niecukry w postaci osadu 
czyli tzw. błota defekacyjnego (wapno + "strącone" z nim niecukry) zatrzy
mywały się na osadnikach błota, a cukier w postaci rozrzedzonego soku 

' (rozrzedzonego dzięki wysokiej temperaturze na błotniarkach) spływał rynną 
do wyparek (tężni) celem zagęszczenia. Następnie - już jako sok gęsty -
spływał do warników, w których ostatecznie dokonywał się proces jego kry
stalizacji w postaci tzw. cukrzycy. 

Uzyskana w ten sposób cukrzyca spuszczana była do stacji wirówek, 
gdzie odbywało się oddzielenie wykrystalizowanego cukru. W zależności od 
tego, jaki asortyment wytwarzany był w danej cukrowni, otrzymywano 
cukier bialy lub surowy, pierwszego i drugiego rzutu. Resztki cukrzycy, 
z której już nie można było oddzielić wykrystalizowanego cukru, składowane 
były w postaci tzw. odcieku (melasy) w specjalnych pomieszczeniach -
melaśnikach. Cukier jako gotowy produkt podawany był spod wirówek prze
nośnikiem drgawkowym na podnośnik kubełkowy, który przenosił go do 
suszarki. Po przesuszeniu, segregacji oraz ochłodzeniu culder spadał do si
losów, skąd brany był do ważenia i pakowania w worki, gotowe do wysyłki. 

2. ZDOLNOSĆ! PBZEROBOWA CUKROWNI NA DOBĘ 

Wymienione wyż aj urządzenia produkcyjne, w szczególności zaś ilość 

pojemuość baterii dyfuzyjnych, określały zdolność przerobową cukrowni 
na dobę, czyli jej wielkość. Cukrownie zachodnie należały pod tym względem 
do największych w kraju. Natomiast Cukrownia Chełmża uchodziła nawet 
za jedną z największych w Europie. 

W pierwszych latach niepodległości stan techniczny cuJ,rowni zachodnich 
przedstawiał się niewiele lepiej niż w innych dzielnicach 10. W okresie tym 
główny nacisk w cukrowniach zachodnich położono na odbudowę warszta
tów produkcyjnych i przywrócenie im pierwotnej zdolności przerobowej li. 

9 Proces cedzenia na pierwszej błotniarce odbywał się przy temperaturze okolo 
95·C i ciśnieniu 3,5 atmosfer, zaś na drugiej przy temperatw'ze okolo lOO· C i ciśnieniu 
3 atmosfer (tamże). 

10 Z. Chojecki: Produkcja "o/ma i lJTZemysl "olniczy w Polsce współczesnej. War. 
szawa 1937, s . 276: "W czasie wojny światowej cukrownie w WieJJ<opoIsce i na Pomorzu 
ucierpiały z powodu rel{Wjzycji bardziej cennych części maszynowych, ich wytw6r
czość była znacznie zmniejszona wskutek zaniechania w ciągu szeregu lat ulepszeń, 
a nawet gruntownych remont6w". 

11 WAPP. Inspektor Pracy X Okręgu Poznal1skiego, sygn. 5G . .sprawozdanie opi
sowe Insp. Pracy 56 obwod" za r . 1924. 
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W tym celu kosztem rynku wewnętrznego przeznaczono na eksport poważne 
ilości cukru, a za uzyskane w ten sposób dewizy zakupiono na rynkach zagra
nicznych, głównie niemieckim, odpowiednie urządzenia i materiały tech
niczne. Jednak stopień deprecjacji techniczuej cukrowni musiał być dbży, 
skoro jeszcze w kampanii 1923/24 cukrownie: Opalenica, MeblO, Gostyń 

i Żnin miały przerób dobowy miejszy niż w roku 1919, a w skali całego 
przemysłu, objętego kartelem ZZPPC, przeciętna dobowa wzrosła w tymże 
czasie tylko o 4_5%12. Dopiero po roku 1924, a ściślej mówiąc od kampanii 
1925/26, nastąpił zasadniczy w tej dziedzinie zwrot na lepsze. Fakt ten mial 
ścisły związek z ogólnym ożywieniem ekonomicznym, jakie - po latach 
powojennej inflacji i przewrotów walutowych - nastąpiło w ówczesnej świa
towej gospodarce kapitalistycznej. W związku z tym we wszystkich cukrow
niach zachodnich dokonano poważnych inwestycji w oparciu o pożyczki 

zagraniczne. W poszczególnych cukrowniach wielkość tych nakładów inwe
stycyjnych zależała od stopnia zużycia urządzeń technicznych i ubytku 
mocy produkcyjnej. Niektóre zaś cukrownie, jak np. Tuczno, zost8tły prze
budowane niemal od fundamentów 13. 

W wyniku wspomnianych inwestycji. których największe nasilenie przy
padło na lata 1926-1930, cukrownie zachodnie zostały w dużym stopniu 
rozbudowane i zmodernizowane pod względem technicznym. W roku 1930/31 
przeciętna zdolność przerobowa na dobę wzrosła w omawianych zakladach -
w stosunku do r. 1923/24 - o przeszło 60%. W przypadku zaś poszczegól
nych cukrowni (Nakło, Tuczno, Witaszyce) wzrost ten był jeszcze większy. 
Wybuch kryzysu światowego zahamował, zwłaszcza po roku 1931, dotych
czasowe tempo inwestycji w tym przemyśle. Spowodowało to w większości 
cukrowni ZZPPC zaniechanie dalszej ich rozbudowy w zakresie przerobów 
dobowych . Pewien wyjątek stanowiły tu jedynie cukrownie: Gniezno, Jani
kowo i Tuczno oraz częściowo Witaszyce; w cukrowniach tych przeroby 
dobowe wzrastały aż do roku 1939, ale przyczyny rozbudowy tych zakładów 
miały specyficzny charakterU Powstaje z kolei pytanie, jak przedstawiały 

12 AA.J.'f Warszawa, ZZC, sygn. 305. 
13 WAPP. Inspektor Pracy ... , jw. sygn. 59: Sprawozdanie Inspekt07'a Praoy 

56 obwodu za r. 1927. "W styczniu r. 1926 przystąpiono do gruntownej przebudowy 
cukrowni Tuczno. StaJ.y budynek - - rozebrano do fundamentów i na jego miejsce 
postawiono nowy gmach, składający się z 3 oddzialów zawierających: salę maszynową, 
salę wirówek, nńeszadel i warników, magazyn podręczny, pakownię, salę zasieków na 
cukier i chlodnię oraz jednopiętrowy magazyn na cukier. W r. 1927 przeprowadzono 
dalszą przebudowę fabryki, a mianowicie oddzial slU'owej fabrykacji". 

14 Rozbudowa Cukrowni .Janikowo i Tuozno zwią,zana była w głównej miorze 
z likwidacją, w r. 1931 przest'll"Zalej nieco Cukrowni Pakość; oukrownia ta tworzyła 
łącznie z Cukrownią, Janikowo kombinat pod nazwą, Cukrownia Kujawy. Z tą osta.tni!! 
związana była jak najściślej także Cukrownia Tuczno; potwierdza to m. in. fakt, że 
w ostatnim dziesięcioleciu omawianego okresu w radach nadzorczych wyżej wymienio-
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się średnie przeroby dobowe w cukrowniach ZZPPC na tle cukrowni zrze
szonych w ZZC ~ 

Tabela IX 
Średni przerób dobowy bw:akó" , JJrzypadający na jedną culn'ownię (w kwintalach)" 

Durchschnittliche tagliche Riibenverarheitung pro Zuckerfabrik (in dz) 

Kampania 
Kampagne 

1928/29 
1929/30 I 

1930/31 J 
i,ród)o: .AA.N WUI'S:'.IIWIl. zrJc. sygn. aOfi. 

ZZPPC 

15072 
16192 
17 520 

ZZC 

6288 
6592 
7027 

Z danych tych wynika, że średni przerób dobowy, przypadający na jedną 
cuJrrownię ZZPPC w latach 1928/29-1930/31 wynosił w stosunk.u do cu
krowni ZZC - okolo 140%. Przewaga cukrowni zachodnich nad pozostałymi 
w kraju widoczna jest jeszcze wyraźniej, gdy porównamy krańcowe wielko
ści na dobę, tj. wyniki najmniejszej i największej cukrowni danego kartelu 16; 

Kampania 1924/25 

ZZPPC 5200 kwintali (Świecie) 24000 kw. (Cbebnża) 
ZZC 1900 (Rytwiany) 9600 (Brześć Kuj.) 

Kampania 1926/27 

ZZ"PPC 5400 l.-wintali (Świecie ) 27600 kw. (Chehnża) 
7,ZC 2700 (Strze lce) 11 300 (Przeworsk) 

Kampania 1928/29 

ZZP"PC 6400 kwintali (Świecie) 3078" kw. (Chebnża) 
ZZC 2700 (Strzelce) 14476 (Brześć Kuj.) 

nych cukrowni zas iadali prawie jedni i ci sami ludzie . UnieruchOlnienie Cukrowni Pakość 
umożliwiło prz.ejęcie jej kontyngentów cukrowych przez Cukrownię Janikowo i częściowo 
Tuczno; pozwolilo to tym ostatnim pełniej wykorzystać ich zdolność produkoyjną 
i zwiększyć rentowność kapitału w nich zaangażowanego. Podobnie rzecz miala się 

z Cukrownią Witaszyce. ktÓra po przejęciu w 1'. 1929/30 CukL'owni Zduny i unierucho
mieniu jej w latach 1932 -1934, przejęla tej ostatniej najpierw w całości, a potem czę
ściowo plantacjo bW'aczane i kontyngenty cukrowe. 

" Porównanie. przeprowadzono na przykładzie kampanii, podczas l.-tórych cu
krownie obu karteli osiągnęly najwyższe w okresio międzywojennym wyniki przerobu 
dobowego. 

16 AAN V.r"rH'-awa, ZI\C sygn. 305. 
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Interesujące pod tym względem jest inne jeszcze spostrzeżenie: przeciętny 
przerób dobowy cukrowni zachodnich w skali całego kartelu był wyższy 
od maksymalnego, jaki w daaej kampanii osiągała największa cukrownia 
zrzeszona w ZZC lub nie zrzeszona, ale położona na tereni~ byłej Kongre
sówki, Małopolski i Wołynia. Pod względem wielkości w omawianym oluesie 
klasyfikowano culuownie na cztery grupy. Do pierwszej zaliczane były cu
krownie małe, czyli o przerobie dobowym poniżej 5000 q buraleów. Do grupy 
drugiej należały cukrownie średniej wielkości, o przerobie 5000-10 000 q. 
Trzecią grupę stanowiły cukrownie duże, o przerobie dobowym oscylującym 
w granicach 10 000-15 000 q. Wreszcie do ostatniej grupy należały cukrow
nie o przerobie powyżej 15000 q na dobę. Były to cukrownie wielkie zarówno 
'W skali luajowej, jak i europejskiej. 

Stosunkowo przedstawiało się to tak, że np. w kampanii 1928/29 na 23 
czynne culuownie zachodnie 35% należało do zalcladów wielkich, 56% do 
dużych i zaledwie 9% do średnich 17. Odwrotny obraz pod tym względem 
przedstawiały culuownie położone w innych dzielnicach luaju. W tejże kam
panii 1928/29 na 48 cukrowni czynnych w byłej Kongresówce, Małopolsce 
i Wołyniu 33% stanowiły zalclady małe, 60% średnie i tylko około 7% duże 
{Przeworsk, Brześć Kujawski iChodorów) 18. 

Należy jeszcze dodać, że zdolności przerobowej na dobę nie można utoż
samiać ze zdolnością produkcyjną cukrowni. W pierwszym przypadku decy
dującą rolę odgrywają czynniki techniczne, które olueślają dobJwą, przepu
stowość urządzeń produkcyjnych cukrowni - innymi słowy, zdolność prze
robowa na dobę stanowi funkcję czysto techniczną. Natomiast zdolność 
produkcyjna cukrowni jest pojęciem szerszym. Stanowi ona funkcję masy 
przerobionych buraków względnie uzyskanego cukru. Zdolność prodnkcyjna 
cukrowni za.leży więc z jednej strony od przerobowości dobowej, z drugiej 
zaś od długości kampanii, czyli ilości dui jej trwania. 

W związku z tym podlueślić należy, że w okresie międzywojennym zdol
ność produkcyjna cukrowni zachodnich nie była nigdy w pełni wykorzysty
wana, nawet w oluesie najlepszej koniunktury. Tragicznie pod tym wzglę
dem wyglądała sytuacja w oluesie wielkiego kryzysu światowego, w szcze-

11 Tamże; por .. J. Iwasiewicz, Przemysł cukrowniczy w Polsce dawwiej i obecnie. 
Warszawa, 1938, s. 13. 

18 Tamże; pOl'. AAN Warszawa, zza sygn. 265; w liczbach absolutnych wielkości 
cukrowni poJs1.ich według grup przerobu dobowego przedstawiala się w kampanii 1928/29 
następująco: 

Przerób dobowy buraków w CI Polska ZZPPC ZZC 

llOnliej 5000 16 16 
6000-10000 31 29 

lO 000-15 000 16 13 
powyżej 15000 8 8 
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gólności zaś w latach 1931/32-1933/34. Stopień wykorzystania zdolnośri 
produkcyjnej tych cukrowni zaledwie przekraczał w omawianym czasie 
60% 10. Świadczyło to o wielkim marnotrawstwie sił wytwórczych w tym 
przemyśle, który - pod względem tym - nie stanowił zresztl!! w Polsce 
międzywojennej wyjątku. 

a. POSTĘP TEC~CZNY 

Proces zwiększania przerobowości dobowej cukrowni zachodnich postę
powal w parze z ich modernizacją technicznI!!. Na,le2'Y jednak zaznaczyć, że po
stęp techniczny w zakresie technologii produkcji cukru był niewielki; wszyst
kie podstawowe zjawiska tego procesu pozostały w zasadzie bez zmian. Na
tomiast w głównej mierze postęp ten został dokonany w dziedzinie energe
tyki. Oznaczało to przede wszystkim zastl!!pienie dotychczasowych maszyn 
parowych zwykłych, będących źródłem energii napędowej poszczególnych dzia
łów procesu fabrykacyjnego i stąd porozmieszczanych w różnych częściach 
cukrowni - przez turbiny parowe wraz z generatorami elektrycznymi 20. 

Proces ten zapoczątkowała Cukrownia Mątwy, instalując w roku 1922 
dwie turbiny parowe po 2000 kW każda 21. Właściwy jednak przełom w tej 
dziedzinie nastąpił dopiero w roku 1925 22, w którym - w ślad za cukrownią 
mątewską - turbiny parowe z generatorami na 400 i 500 V wprowadziły 
cukrownie: Gostyń, Janikowo, Kościan, Miejska Górka i Witaszyce 23• W na
stępnych latach turbiny parowe zainstalowały cukrownie: Tuczno v; roku 
1927, Kruszwica i Środa w roku 1929, Gniezno w roku 1930, Chcłmża i inne 24• 

W ten sposób w latach 1925-1931 przeważająca część cukrowni zachodnich 
została zelektryfikowal1a całkowicie lub c7·ęściowo; do tych ostatnich nale
żały cukrownie: Opalenica, Unisław, Września, Zduny, Żnin i inne. W latach 

19 J. Iwasiewicz: jw., s . 16 . 
•• WAPP. Inspektor Pracy . .. , jw. sygn. 22. Sprawozdamie za ,.. 1923 i 1925; 

sygn. 59. Sprawozdanie za r. 1927; sygn. 63. Sprawozdanie opisowe Insp . P 'raDy 55 Ob· 
wodu za r. 1930; sygn. 58. Sprawozdanie Insp. Pracy za r. 1924; WAPP. Bank Cukrow
nictwa. sygn. 47. r. 1929/30; por. "Gazeta Cukrownicza ... Warszawa 16 X 1931. 

21 WAPP. Inspektor Pracy ...• jw. sygn. 22. Sprawozdanie za r. 1923; J. Pod· 
horodecki. Postęp techniczny a gospodarka cieplna w cukrowniach polskich (maszynopis 
z r. 1954. s. 16.). Por. S. Górski. Historia rozwoju polskiego przemysIu cukrowniczego . 
.• Gazeta Cukrownicza ... nr 11, Warszawa 1959. 

22 "Gazeta Cukrownicza". Warszawa 1925. s. 873; J. Podhorodecki. jw. s. 16. 
23 WAPP. Inspektor Pracy ...• jw. sygn. 22 ... 1925; Spis Oukrowni RP. War· 

szawa 1926. s. 58 i dalsze; "Życie Cukrownicze". Warszawa 1932. nr (I. s. 65-72; J. Pod· 
horodecki. jw .• s. 16. 

O< WAPP. Gewerbeinspektion. sygn. 226. r. 1929; "Gazeta Cukrownicza ... War· 
Szawa 1930. s. 341; "Gazeta Cakrownicza" 1931. s. 3: Oukrownia Tuczno, .Tednod1'1l:ówka .. 
jw.; "Życie Cukrownicze" s. 65-72 . 

.. Przemysł Oukrownicz)" 
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trzydziestych omawianego okresu proces elektryfikacji cukrowni zachodnich 
postępował dalej , lecz z powodu lu-yzysu ten1po jEgO bylo już powolne. W re
zultacie nie wszystkie cukrownie ZZPl'C zdążyły się do roku 1939 zelektry
fikować (Świecie, Opalenica-II fabryka). 

Wprowadzenie turbin parowych w cukrowniach zachodnich związane było 
jak naj ściślej z instalowaniem w nich nowych, wysokoprężnych kotłów o ci
śnieniu powyżej 20 atm. Pierwsze takie kotły wprowadziły w roku 1924 
cukrownie Gniezno i Miejska GÓrka 25. Przejawem dalszego postępu tech
nicznego w tej dziedzinie było wprowadzenie kotlów (przeważnie o ciśnieniu 
25 i więcej atm.) z tzw. przegrzewaczami pary do 400°C26. Dalszą innowację 
w gospodarce cieplno-energetycznej cukrowni zachodnich stanowiły tzw. ko
tły opromieniowane. Pierwsze z nich (z importu) ukazałv się prawdopodobnie 
już w 1934 roku; z produkcji natomiast kraj:nvei (HCP) jako pierwsza kotły 
te wprowac17ila Cukrownia Chełmża w roku 193827. 

Równolegle do przedstawionego wyżej procesu wzrastała taicie wielkość 
powierzchni ogrzewalnej kotłów i ich wydajność. Modernizacji uległy również 
paleniska kotłowni; w szczególności zwiększone zostały komory spalania, 
wprowadzono ruchome ruszta, zmechanizowano ładowanie węgla, a w celu 
umożliwienia spalania jego gorszych gatunków, przede wszystkim miału, 

zastosowano w niektórych cukro·wniach obok ciągu natlU"aluego (kominy) 
ró~nież tzw. ciąg sztuczny (Kościan 1930, Pelplin 1933)28. 

Znaczny postęp teclmiczny w dziedzinie gospodarki cieplnej zaznaczył 

się w suszarniach wysłodków. Prawie we wszystkich cukrowniach wprowa
dzone zostały, na miejsce przestarzałych i nieekonomicznych suszarni typu 
żłobowego - suszarnie o konstrukcji bębnowej, odznaczające się większą 

powierzchnią ogrzewalną, czyli bardziej oszczędne w zużyciu ciepJa 29 • Jedno
cześnie od roku 1927 modernizacja suszarni wysłodków szla w kierunku wy
korzystania przez nie gazów spalil10wych (kominowych). W tym celu odpo
wiedniej przebudowie uległy suszarnie wysłodków w cukro"\\lliach Gniezno, 
Miejsb Górka, Środa, Zdul1y i inne 30. 

Z jakościowymi zmianami jakie zaszły w gospodarce cieplno-energetycznej 
wspomnianych cukrowni, wzrosła poważnie również moc napędowa ich si-

.. J. Podhorodecki, jw., s. 18; "Gazeta Cukrownicza" 1931, s. 5. 
2. Tamże. 
2' J. Podhorodecki, jw., s. 18. 
28 Tamże; "Gazeta Cukrownicza" 1931, t .LXIX, s . 27 . 
.. "Gazeta Cukrownicza" 1931, t. LXvlII, s. 5; Cukrowwia Zwin 1894-1944, 

Jed:no&niówka . .. jw., s. 7; J. Podhorodecki, jw., s. 15: pierwsze suszarnie bębnowe 
systemu "Biittnera" wprowadziły cukrownie: Świecie (1917 f.) i Kruszwica (1918). 
PM.niej wprowadzane były suszarnie bębnowe syst. "Imperial", produkowane przez 
Stocznię Gdańską. 

30 WAPP. Gewerbeinspektion ... , jw.; "Gazeta. Cukrownicza" 1931, s. 3-7; Cu
kroumia Żnin, Jednodniówka . .. , jw. s. 8. Należy za.znaczyć, że cukrownie Kościan 
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łowni. Dla przykładu wystarczy stwierdzić, że w roku 1929 tylko trzy naj
bardziej zmodernizowa.ne cukrownie: Tuczno, Środa i Mątwy dysponowały 
więcej niż polową tej energii, jaką 'wytwarzały wszystkie CulU'owllie poznaI'l.
skie (bez pomorskich) przed pierwszą wojną światową i w pierwszych latach 
powoj el111ych 31. Świadczy to o rozmiarach z.mian, jakie zaszły w tej dzie
dzinie techniki. Godny zaznaczenia jest również fakt, że w wyniku elektry
fika.cji wszystkie najbardziej Pl'accchłonne operacje przy produkcji cukru 
zost'loly całkowicie zmechanizowane. Jednocześnie elektryfikacja umożliwiła 
wprowadzenie na dość szeroką. skalę do poszczególnych faz procesu produkcji 
cukru automatycznych przyrządów pomiarowych i kontrolnych. 

W omawianym okresie modernizacja techniczna objęła taIcie szereg urzą
dzeń termicznych cukrowni, związanych bezpośrednio z procesem technolo
gicznym. Zaniedbania w tej dziedzinie były duże i w pierwszych latach po
wojennych w zasadniczy sposób wpływały na zdolność przerobową omawianych 
cukrowni. Po roku 1925 większość wspomnianych urządzeń została wymie
niona na bardziej nowoczesne, więcej wydajne i sprawne, a przede wszystkim 
bardziej oszczędne z plmktu widzenia gospodarki cieplno-energetycznej, 
Z tych ostatnich urządzeń w pierwszym rzędzie wymienić należy IV-działową 
wyparkę pod ciśnieniem, która stopniowo, w miarę wzrastania w cukrow
niach ZZPPC ilości wysokoprężnych kotłów i turbin parowych - zaczęła 

wypierać wyparkę próżniową 32. W dalszej kolejności pewien postęp tech
niczny zaznaczył się w dziedzinie konstrukcji dyfuzorów, błotniarek i warni
ków; wsporruueć należy także o próbach z saturacją ciągłą. 

Znacznej modernizacji uległy w omawianym okresie różne urządzenia 
mechaniczne - jak podnośniki do buraków, płuczki, łapacze korzeni i liści, 
pompy, wirówki i inne 33. 

Wraz z opisanynu wyżej przeobrażeniami uległy przebudowie i rozbudo
wie pomieszczenia produkcyjne cukrowni. Jednocześnie przez zastosowanie 
bezpośredniego napędu w postaci silników elektrycznych i usunięciu - w zwią
zku z tym - wielu kotłów niskiego ciśnienia, przewodów parowych, transmisji, 
kół itp. - pomieszczenia te staly się bardziej przestronne. 

Modernizacja techniczna cukrowni zachodnich podyktowana była przede 

i Gostyń posiadały specjalne urządzenia do produkcji wysokowartościowych wysłod
ków, tzw. Staffena; zawierały one do 38% cukru. (Wiadomości Stal!ystyczne z zakresu sta
tystyki gospoda"czej b. dzielnicy pruskiej. Poznań 1922, s. 232; por. Spis Cukrowni RP . . . , 
jw. s. 96 - Cukrownia Kościan). 

31 WAPP. Gewerbeinspektion . .. , jw., sygn . 226, R. 1929; "Życie Cukrownicze", 
Warszawa 1932, s. 62-72; por. S. Nowakowski, Geograf ta gospodarcza Polski zachorl
niej, Poznań 1930, s. 298. Przewysl cukrowniczy zachodniej Polski podl-ug stanu z r. 1920/21, 
z. l, Poznań 1922. 

32 "Gazeta Cukrownicza" 1931, t. LXIX, s. 78. 
33 "Gazeta Cukrownicza" 1930, s. 232; "Gazeta Cukrownicza" 1925. s . 452-453 

" 
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wszystkim względaIlli ekonoIllicznynri. W odniesieniu np. do gospodarki 
energetycznej chodziło głównie o oszczędność opału, który w kosztach pro
dukcji cukrowni zajmował zawsze poważną pozycję. Stwierdzić należy, że 
wprowadzenie turbogeneratorów zmniejszyło poważnie zużycie opału lub też, 
co na jedno wychodzi, przy tym samym jego zużyciu pozwalalo uzyskiwać 
większą ilość energii. 

Jako przykład można wskazać Cukrownię Tuczno, w której w wyniku 
modernizacji siłowni zużycie węgla kaIlliennego w kampanii 1927/28 w sto
sunku do poprzednich zmniejszyło się z 11 ,4% do 5,9% wagi buraków, czyli 
prawie o polowę 34. Podobne konsel,wencje, chociaż nie w tym stopniu, spo
wodowała mojernizacja siłowni także w innych cukrowniach zachodnich 35. 

Tabela X 
Przeciętne zużycie węgla na wagę przerobionych buraków (w procentach) 
Durchschnittlicher Kohleverbrauch b. d. Riibenverarbeitung (prozentual) 

I 
Kampania - Kampagne 

1928/29 1 1929/30 1 1930/3 1 

ZZPPC I 10,4 10,0 9,8 
ZZC 12,1 12,0 11,4 
Polska - Polen 11,2 11,1 10,5 

Źródło: AAN "Warszawa, ZZC, sygn. 305. 

Wpływ modernizacji technicznej dał się zauważyć także w dziedzinie 
wydajności pracy. We wspomnianej Cukrowni Tuczno, dzięki przedstawionym 
wyżej zmianom technicznym, liczba zatrudnionych pracowników przy zwięk
szonym o 30% przerobie dobowym zmniejszyła się o jedną trzecią. Podobnie, 
chociaż nie w tym stopniu miała się rzecz w skali całego kartelu. 

Tabela XI 
Przeciętna liczba zatrudnionych robotników na 1000 q przerobionyoh w cukrowniach 

buraków 
Durchschnittliche Arbeiterzal pro 1000 dz verarbeiteter Zuckerriiben 

ZZPPC 
ZZC 
Polśka - Polen 

Źródło: AAJ.'f W.<l!"""". ZZC. sygn. 305 . 

Kampania - Kampagne 

1928/29 1 1929/30 1 1930/31 

53 I 110 109 
79 

52 

78 

49 
102 

73 

•• WAPP. Inspektorat Praoy ... , jw. sygn. 59. Sprawozdarllie opiaowe Insp. Pracy 
56 Obwodu za r. 1927. 

35 Spis Cukrowni ... , jw., 1926, Brown Boveri SA: "W wyniku elektryfikacji 
oszczędność na węglu w cukrowniach Gostyń, Kościan i Witaszyce wyniosła okolo 30 % 
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W przemyśle cukrowniczym wydajność pracy była z reguły w omawianym 
okresie funkcją poziomu technicznego urządzeń produkcyjnych. W związku 
z tym niezwykle interesującym jest fakt, że w latach 1928-1931 wydajność 
pracy w cukrowniach zachodnich była o przeszło 100% wyższa niż w pozo
stałych dzielnicach kraju 36. 

Należy także stwierdzić, że w wyniku modernizacji uległy pewnej po
prawie również warunki pracy robotników 37 . Zmiany w tej dziedzinie doty
czyły przede wszystkim oświetlenia i wentylacji pomieszczeń oraz zabezpie
czenia silników elektrycznych, urządzeń transmisyjnych itp. 

Przeprowadzona w okresie międzywojennym modernizacja cukrowni za
chodnich była przede wszystkim dziełem polskiej myśli technicznej. Uczeni 
i inżynierowie polscy byli projektantami, konstruktorami i wykonawcami 
przeważającej części urządzeń i aparatów termicznych i mechanicznych, 
związanych z procesem produkcji cukru. Osiągnięcia polskie w tej dziedzi
nie nie ustępowały zagranicznym. 

Wyróżnili się tu: I. Dąbrowski , S. Zagrodzki, J. Morze, L Nowakowski, 
W. Żeleźniak i wielu innych 38. 

Przy elektryfikacji cukrowni natomiast szczególne zasługi poło7.yli: S. Śli
wiński, W. Byszewski, S. Hu lewicki , S. Karłowski , Kutzner i inni 39. 

W dziedzinie chemii i technologii cukru postacią niezapomnianą, która 
na trwałe weszła do historii polskiego i światowego cukrownictwa, był w owym 
czasie K. Smoleński - profesor Politechniki Warszawskiej i dyrektor zara-

SB AAN Warszawa, ZZC, sygn. 305. 
57 WAPP. Inspektor Pracy ... , jw., sygn. 56, Sprawozdanie opisowe Inspektora 

Pracy 56 Obwod .. za T. 1924. 
3. "Gazeta Cukrownicza", roczniki 1925-1939. W latach trzydziestych duży roz

glos wywołała tzw. ciągła wirówka - wynalazek W. Żeleźniaka, mechanika Cukrowni 
Zduny; zdaniem fachowców przewyższała ona rozpowszechnioną w okresie między
wojennym w cukrowniach zachodnich wirówkę "Westona". Początkowo miała ona 
zastosowanie tylko przy produkcji CUkrll Sllrowego I rzutll. Próby wynalazcy nad przy
stosowaniem wirówki ciągłej do otrzymywania cukru białego zostały przerwane, przede 
wszystkim z braku większego zainteresowania tym wynalazkiem ze strony dyrekcji 
cukrowni i kartelll; miało to niewątpliwie swoje źródło w kryzysie gospodarczym, z po
WOdll którego, jak wiadomo, Cllkrownia Zduny została nawet unierllchomiona na dwie 
kampanie: 1932/33 i 1933/34 ("Gazeta Cukrownicza" 1930, nr 10, s. 243). Odpowiedź 
Cukrowni Zdllny z dn. 25 XI 1961 r. na ankietę, wysłaną przez autora. 

SD Tamże; J. Poclhorodecki, jw., s. 17. W trakcie elektryfikowania cukrowni 
~achodnich zrodziła się myśl wlączenia elektrowni poszczególnych cukrowni do ogólnej 
Bieci państwowej. Tam zaś, gdzie tej sieci jeszcze nie hyło, postlllowano zwiększenie 

mocy elektrowni przy poszczególnych cukrowniach, przede wszystkim pozna6skich, 
hudowę sieci wysokiego napięcia i elektryfikację w ten sposóh najbliższego rejonu go
spodarczego. Propagatorami tej idei w omawianym okresie byli inżynierowie: S. Śli
... mski, W. J. Przybyłowski, S. Karlowski i inni. ("Przegląd Ełektrotechnjczny" 1929, 
nr 2, s. 32; "Gazeta Cukrownicza" 1929, t. LXIV, s. 271). 
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zem Centralnego Laboratorium Cukrowniczego przy Instytucie Przemysłu 
Cukrowniczego w Warszawie. 

Stwierdzić jednocześnie należy, że nowe urządzenia i aparaty produkcyjne, 
wprowadzone do culu'owni zachodnich w okresie międzywojennym w związku 
z ich modernizacją techniczną, wykonane były również w przeważającej 

mierze przez przemysł krajowy. 
W produkcji aparatów termicznych, zwłaszcza wyparek, cedzideł, war

ników i innych zasłużonym uznaniem cieszyły się w owym czasie fabryki 
maszyn: Bormann-Szwede i Ortwein-Ka.?'asiński 40 . Produkowane przez nie urzą
dzenia nie ustępowały pod względem jakości podobnym aparatom zagra
nicznym. 

Firmy zaś Nowak i Lijhner w Bydgoszczy specjalizowały się w produkcji 
urządzeń, służących do zmechanizowania robót przy wewnętrznym transpor
cie buraków, cukru, wapna, węgla itp. Ponadto fabryka Lijhnera produkowała 
także inne urządzenia dla cukrowni, jak np. znane wirówld systemu "Wes
tona" , piece wapienne systemu "Kherna" (z automatycznym ładowaniem 
i wyładowaniem) 41. 

Zakłady H. Cegielskiego w Poznaniu cenione były przez cukrownie za
chodnie przede wszystkim za produkcję dobrej jakości wysokoprężnych ko
tłów parowych 42, a także szeregu innych urządzeń, zarówno termicznych 
jak i mechanicznych, stosowanych przy produkcji cukru. 

Również w znacznym stopniu zapotrzebowanie cukrowni zachodnich na 
silniki elektryczne pokrywane było przez krajową fabrykę tychże silników 
w Żychlinie 43 • 

Jest rzeczą oczywistą, że nie wszystkie potrzeby, związane z moderni
zacją techniczną cukrowni zachodnich w latach międzywojennych mogły 
być w całości zaspokojone przez przemysł krajowy. Wiele urządzeń, które 
znalazły wówczas zastosowanie w cukrowniach ZZPPC nie było w Polsce 
w ogóle produkowanych; powstawała więc konieczność zakupienia ich za 

4. "Gazeta Cukrownicza" 1931, t. LXVITr, s. 3-9. "Gazeta Cukrownicza" 1931, 
t. LXIX, s. 100; "Gazeta Cukrownicza" 1925, s. 873; "Gazeta Cukrownicza" 1924, 
s. 5J2. 

41 "Gazeta Cukrownicza" 1925, s. 453; tamże, s. 873; "Gazeta Cukrownicza" 1930, 
t. LXVI, s. 232 . 

.. "Gazeta Cukrownicza", R. J925-1939; szczególnie R. J931, t. LXVIII, s. 6; 
J. Podhorodecki, jw., s. J8. 

4' "Gazeta Cukrownicza" 1931, L. LXVIII, s. 8; J. Podhorodecki, jw., s. 17. 
Fabryka silników elektrycznych w Żychlinie, będąca fili,. szwajcarskiej fu'my Brown 
Boveri, powstała w r. 1925. Według inż. J. Podhorodeckiego fabryka ta została uruchomio
na głównie na podstawie zamówień przemysłu cukrowniczego, który jak wiadomo, wła
śnie od r. 1925 zaczął się szybko elektryfikować. W związku z tym warto zaznaczyć, 
że silnik nr l, wyprodukowany w tejże fabryce. zastal zakupiony przez Cukrownię. 
Witaszyce. 
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granicą,. Wynlienić tu należy przeae wszystkim turbiny parowe; byly one 
sprowadzane głównie ze Szwajcarii (Bl'own Bovel'i) , Szwecji (Ljungstrom) 
i Czechosłowacji( Śkoda)44. 

Z zagranicy sprowadzano także częściowo kotły wysokoprężne, wyparki 
na ciśnienie, krajalnice, suszarnie wysłodków i irule 45 . 

.. "Gazeta Culu'ownicza" 1931, t. LXVIII, s. 3-8; "Gazeta Culcrownicza" 1930, 
t. LXVI, s. 187 . 

• , "Gazeta Cukrownicza" 1931, t. LXVIII, s. 3-6; tamże, s. 25. Największym 
zagranicznym dostawcą kotłów wysokoprężnych i wyparek pod ciśnieniem była Stocz
nia Gdańska. Produkowała ona w okresie międzywojennym również dośĆ rozpowszech
nione w cukrowniach zachodnich suszarnie wysłodków systemu "Imperial". 



v. KAPITAŁ 

1. KAPITAŁY WŁASNE CUKROWNI 

Kapitały własne zachodnich cukrowni spółkowych dzieliły się na dwie 
podstawowe grupy: zakładowy i rezerwowy l. Kapitał zakładowy pochodził 
z emisji akcji i w momencie powstania spółki równał się jej aktywom. Kapi
tał ten stanowił zasadniczą podstawę materialną cukrowni spółkowych i główne 
ich zabezpieczenie kredytowe. Pierwotna wartość kapitaJów zakładowych 
polskich cukrowni zachodnich była wyrażona w markach niemieckich. Po 
wojnie w piel'WRzych latach omawianego okresu przeliczenie tych kapitałów 
na marki polskie było utrudnione z powodu inflacji. Dopiero po reformie 
pieniężnej w roku 1924 powstały warunki do takiego przeliczenia. Dokonano 
go na podstawie parytetu złota z uwzględnieniem, rzeczywistego na ogół, 

stopnia zdeprecjonowania majątku trwalego 2• 

Pierwotna wartość kapitału zakładowego na jedną polską cukrownię za
chodnią wynosiła po rewaloryzacji około miliona złotych 3. Na tle tej prze
ciętnej szczególnie nisko wypadły kapitały zakładowe w cukrowniach du
żych , jak np. w Chełmży i Opalenicy 4. Fakt ten dowodzi, że deprecjacja 
majątku trwałego, która powszechnie wystąpiła we wszystkich cukrowniach 
zachodniej Polski po wojnie, naj silniej jednak dotknęła zakłady wielkie. 
Duże rozmiary zużycia urządzeń produkcyjnych w tych cukrowniach przy 
równoczesnym braku dostatecznej akumulacji na ich odtworzenie - dopro
wadziły do poważnej dekapitalizacji. 

W latach 1926-1930 w związku z ogólnym ożywieniem i pewną stabili
zacją życia gospodarczego w kraju i świecie, w przemyśle cukrowniczym 
zachodniej Polski nastąpił poważny wzrost kapitału zakładowego 6. Wzrost 

l WAPP. ZZPPC, sygn. 164. Statuty culcrowni ZZPPC. 
o WAPP. ZZPPC, sygn. 225. Sprawozdarvie ka'rtelu za r. 1926/27. 
3 W wartości złotego polskiego z r . 1924. 
• WAPP. ZZPPC, sygn. 225; aneks ID. 
• Znaczny wpływ na wzrost kapitałów zakładowych oukrowni zachodnich wy

warła także druga inflacja złotego polskiego. 
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ten związany był z zakrojoną na wielką skalę działalnością inwestycyjną, 
która miała na celu odnowienie zmiytych urządzeń i rozbudowę potencjału 
produkcyjnego większości cukrowni. We wspomnianym okresie - jak wy
nika z tabeli XII - ogólny kapitał zakładowy cukrowni należących do ZZPPC 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Kapitał zakładowy (w złotych) 
Grund·bezw. Stammkapital (in Złoty) 

Tabela xn 

Cukrownia _ Zuckerfabrik I Rok-Jahr I Rok-Jahr I Rok-Jam 
1925 1931 1937 

Chelmża SA 1625000 3250000 9750000 
Gniezno Sp. Komandytowa 759000 759000 3759000 
Gostyń Spóldz. z ogr. odp. 974000 1348000 3671 000 
Kujawy SA* 3600000 3600000 3600000 
Kościan SA l 192 750 3000000 3300000 
Kruszwica SA 3000000 4500000 4500000 
Mątwy Sp. z ogr. por. 2000000 3200000 3200000 
MeIno SA 713400 l 189000 l 189000 
M. Górka Sp. z ogr. por. 1002000 1603000 1603200 
Naklo SA l 185 000 1817000 1817000 
Opalenica SA 1440000 3600000 3600000 
Pelplin l 125000 1800000 1800000 
Środa SA 1000000 l 600000 2000000 
Świecie Sp. z ogr. por. 800000 1200000 1200000 
Szamotuły Sp. z ogr. por. 1080000 1080000 1080000 
Tuczno SA 1000000 1700000 1700000 
Unislaw SA 529840 787600 1074000 
Wiel-~choslawice SA 900000 1080000 1080000 
Witaszyce Sp. z ogr. por. ** 605740 2686800 2687000 
Września SA 810000 1350000 2025000 
Zduny SA 1200000 - -
Żnin Sp. z ogr. odp. *** l 000000 1600000 1600000 

Razem - Zusammen 27541730 42746400 56235500 

Wskaźnik - Ingeks 100 155 204 

llródlo: WAPP, ZZPPC sygn. 225 I 231; S'[liI Cukrowni RP, W.rll •• w.1926, 1932, 1937; AAN W ..... w., 
ZZC, sygn. 274. 

• Cu krownia J nnJkowo i Pakośó . 
•• Zjednoczone cukrownie \Vltnszyee-Zduny, Sp. z ogr. por., o ląoznym kapitale 2686800 zł, a nnsŁępnie 

! G87 300 1.1. 
••• W spisie cukrowni z r. 1932 wymieniona. jest suma. 1761600 zł. Inne tródlll, m.in. Spis C"krowni ... :r. r. 

1987, podają 1600000 zł; tfJ eamlł sume podaje liN Warszawa, sygn. 274. 

zwiększył się przeciętnie o około 55%. Ze względu na rozmiary deprecjacji 
majątku trwałego w minionych latach, wzrost ten naj silniej zaznaczył się 

w cukrowniach wielkich; np. w Cukrowni Chełmża wyniósł on 100%, a w Opa
lenicy - 150%. W pozostałych cukrowniach przyrost kapitału zakładowego 
wahał się w granicach od 50 do 70%. Wyjątek stanowiły cukrownie Gostyń 
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i Gniezno; w pierwszej wymieniony kapitał podniesiony został o 33%, a w dru
giej w ogóle go nie podwyższono G • W ostatnim dziesięcioleciu Polski kapita
listycznej na skutek kryzysu i permanentnego niewykorzystywania zdolności 
produkcyjnej działalność inwestycyjna w cukrowniach zachoclnich została. 

w wysokim stopniu zaniechana. Kapitał zakładowy w tym czasie zwiększyło 
tyłko siedem cul{rowni, przy czym około 79% ogólnego przyrostu przypadlo 
na culrrownie: Chełmża, Gniezno i Gostyń, a więc te, które - zwłaszcza 

dwie ostatnie - w ubiegłym dziesięcioleciu wcale lub minimalnie tylko pod
niosły swoje fundusze zakładowe? W skali całego pl'Zemyshl cukrowniczego 
zachodniej Polski przyrost ten wyniósł około 49%. Ponieważ z drugiej strony 
w culrrowniach, w których nastąpiło podwyższenie kapita,lu zakładowego, 
nie zanotowano poważniejszej działalności inwestycyjnej, wzrost tego kapi
tału mógł być spowodowany głównie trudnościami, jakie w latach kryzysu 
wystąpiły w zakresie kredytu pieniężnego. Wydaje się, że cukrownie, 
w których kapitał zakładowy nie był dostatecznie wysoki, w stOSlUlku do 
ich zapotrzebowania na środki obrotowe, musiały przede wszystkim zwiększyć 
swój fundusz własny, by uzyskać kredyty i zabezpieczyć interesy wierzycieli 8. 

Po kapitale zakładowym najważniejszą pozycję w dziedzinie środków 
własnych culrrowni spółkowych stanowił kapitał zapasowy, nazywany często 
funduszem zasobowym lub rezerwowym. Kapitał zapasowy pochodzil z od
pisów czystego zysku. Minimum, jakie należało przelewać na wspomniany 
kapitał, wynosiło według polskiego prawa spółkowego 8% czystego zysku 

• Cukrownia Gniezno była - jak wiadomo - spółką komandytową. Na 759 udzia
łów 581 było w posiadaniu wspólnika jawnego (Grabski), czyli tzw. komplementariusza, 
który za interesy spółki odpowiadal całym swoim majątkiem, podczas gdy wspólnicy 
niejawni, UlW. komandytariusze, ponosili odpowiedzialność tyłko do wysokości udziałów 

spółki. "V związku z tym Cukrownia Gniezno posiadając najłepsze zabezpieczenie inte
resów wierzycieli, mogła zwiększać swój kapitał obrotowy wyłącznie w drodze pożyczek 
- bez podwyższania kapitału zakładowego. 

, Spi8 cukrowni RP., Warszawa 1937; por. WAPP. ZZPPC, sygn. 164, Statuty 
cukrowni ZZPPO. 

• Przykładem tego może być Cukrownia Gniezno, która w okresie kryzysu na 
skutek dużego zadłużenia się (w związku z modernizacją techniczną) i powstałej nie
wypłacalności została faktycznie - na czas odłużenia - przejęta w r. 1931 przez Bank 
Cukrownictwa i kartel ZZPPC (bliższe szczegóły o tym w podrozdziale: Zadłużenie). 
W ostatnich ł atach, w cełu zabezpieczenia interesów .<ierzycieli - z jednej strony, 
i powiększenia "'łasnych środków, przede wszystkim obrotowych, zapewniających 

ciągłość produkcji - z drugiej , kapitał zakladowy w interesującej nas cukrowni wzrósł 

prawie pięciokrotnie. Podobnie, chociaż nie tak drastycznie, przedsLawiala się sytuacja 
w Cukrowni Gostytl; nie udało się natomiast - w świetle zachowanych materiałów 
archiwalnych - ustalić przyczyn równie gwałtownego, jak w tych ostatnich cukrowo 
niach, wzrostu kapitału zakładowego w Cukrowni Chelmża. Natomiast w cukrowniach: 
Kościan, Sroda, Unisław i Września wzrost kapitału zakładowego w tym ostatnim 
dziesięcioleciu omawianego okresu był raczej nieznaczny, umiarkowany, ale również -
jak wydaje się - podyktowany głównie trudnościami w zakre"ie środków obrotowych. 
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rocznie 9 . Odpisy te mialy być dokonywane tak cllugo, dopóki kapitał zapasowy 
nie osiągnie przy.najmniej jednej trzeciej wysokości kapitału zakładowego. 
W cukrowniach zachodniopolskich istniały pewne odchylenia od tej usta
wowej zasady, a mianowicie w niektórych z nieh wysokość wspomnianego 
odsetka wynosiła 10% 10 Jest rzeczą również znamierulą, że dotowanie fWl
duszów zasobowych w tych cukrowniach było przewidziane do czasu, aż 

osiągną one wysokość kapitalów zakładowych . Wyższe odpisy zysków na 
rzecz funduszów zapasowych w cukrowniach za.chodniopołskich nie były -
jak się wydaje - przypadkowe. Kapitał zakładowy we wspomnianych cu
krowniach był około 2-3 razy niższy niż w pozostałych dzielnicach kraju ll. 

Pod względem zaś wielkości produkcji sytuacja przedstawiala się odwrotnie. 
Wywieralo to bezpośredni wpływ na ogólną rentowność kapitału zakłado
wego w cukrowniach zachodnich. Stopień tej rentowności byl uwarunkowany 
z jednej strony większą masą zysku, z drugiej strony mniejszą ilością akcji 
partycypujących w jego podziale. W tych warunkach przeznaczanie wyż
szego nawet odsetka na rzecz funduszu zasobowego nie uszczuplało dochodu 
akcjonariuszy. 

Należy również zauważyć, że przy korzystaniu z kapitałów obcych w po
staci kredytów, uzyskanie ich było łatwiejsze tam, gdzie bylo lepsze zabez
pieczenie interesów wierzycieli, tzn. w tych cukrowniach, które posiadały 
większą sumę kapitałów własnych. W związku z tym niższe ze względu na 
maksymalizację zysków kapitały zakładowe w cukrowniach ZZPPC rekom
pensowane były wyższymi z regllły funduszmni zapasowymi, tak że suma 
kapitałów wlasnych w tych cukrowniach nie odbiegala w jakiś jaskrawy 
sposób od przeciętnej w tej dziedzinie w irmych dzielnicach. Również ryzyko 
uszczerbku dla osobistych praw majątkowych akcjonariuszy i udziałowców 
przy wyższym kapitale zapasowym było mniejsze; np. w przypadku deficytu 
cukrowni jej bilansowe straty, nawet większych rozmiarów, mogly być po
kryte wyłącznie z funduszu zapasowego, bez naruszania kapitału zakłado
wego, stanowiącego podstawowy fundusz własny cukrowni spółkowych. 

Kapitał zakładowy pochodził, w zależności od typu spółki, z emisji akcji 
lub udziałów. W większości cukrowni zachodnich dolna granica pierwotnej 
wartości nominalnej akcji i udziału 'wynosiła przeważnie pięćset marek nie
mieckich 12. Po zrewaloryzowaniu ich na złote polskie wartość nominalna 
tych akcji w poszczególnych cukrowniach wykazywala duże odchylenia. 
Wynikalo to stąd, że przy wymianie, której podstawę stanowił parytet mo
netarny, brane było pod uwagę także zużycie majątku trwalego cukrowni. 

• Art. 427 § 1 Kodeksu Handlowego z 1'. 1934(Dz. Ustaw RP nr 57, poz. 502). 
10 WAPP. ZZPPC, sygn. 164. Stal!ulJ1j cukrowni ZZPPO. 
11 AAN Warszawa, ZZC, sygn. 133. 
12 PAP Inowroclaw, Cukrownia Kruszwica, sygn. 36. 
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W zależności więc od stopnia tej deprecjacji akcje i udziały o tej samej pier
wotnej wartości nominalnej były rewaloryzowane w większej lub mniejszej 
ilości złotych polskich 13. Dodać również należy, że wymiana rewaloryzacyjna 
przeprowadzona została w oparciu o parytet złotego polskiego z roku 1924, 
w związku z czym w latach późniejszych, zwłaszcza po dewaluacji złotego 
z roku 1927, wartość kursowa akcji niektórych cukrowni była niższa od no
minalnej. Na przykład w odniesieniu do akcji Cukrowni Wierzchosławice SA 
różnica ta w roku 1928 wynosiła przeszło 30%14. 

Akcje i udziały cukrowni zachodnioh odznaczały się pod wz~lędem war
tości nominalnej dużą rozpiętością. Najniższe akcje opiewały na 120 złotych 
i były wypus7.czane tylko przez Cukrownię Kujawy15. Emisja akcji o tak 
niskiej wartości nominalnej była obliczona na pozyskanie kapitałów drobnych 
dla zasilenia funduszów własnych cukrowni, bez naruszenia jednak intere
sów kilku potentatów finansowych, którzy byli w posiadaniu głównego pa
kietu akcji 16. 

Przeciętna war rość nominalna akcji, występująca w przeważającej więk
szości cukrowni, wahała się w granicach od tysiąca do dwóch tysięcy złotych 17 . 

Najwyższa warroŚĆ nominalna akcji, jaką można było spotkać w omawianym 
okresie w przemyśle culu-owniczym Polski zaohodniej wynosiła sześć tysięcy 
złotych. W cukrowniach natomiast o ustroju spółek z ograniczoną odpowie
dzialnością dolna granica udziałów wynosiła od sześćset do tysiąca złotych . 

Było to tzw. minimum. Maksymalna zaś wysokość udziału nie była z góry 
określana 18. Przestrzegana była jedynie zasada, aby globalna wielkość udziału 

13 Akcje Cukrowni. Kruszwica SA o pierwotnej wartości nomina.lnej 500 marek 
niemieckich zostały przewartościowane na złote połskie w stosunku jeden do jednego. 
Udziały natomiast Cukrowni Mątwy, Sp. z ogr. odp., o tej samej pierwotnej wartości 
nomina.lnej co akcje Cukrowni Kruszwica. - zrewaloryzowane zostały na 800 złotych 
polskich każdy. PAP Inowrocław. Cukrownia Kruszwica, sygn. 36 . 

.. PAP Inowrocław. Cukrownia Wier~chosławice, sygn. 89; por. "VAPP. ZZPPC, 
sygn. 164. Statuty cukrowni ZZPPO. 

15 WAPP. ZZPPC, sygn. 164. W Cukrowni Kujawy kapitał zakladowy wynosił 

:I 600 000 zl i był podzielony na akcje na okaziciela w następującej wysokości: 
300 sztuk a 6000, - złotych 

500 a. 1200,-
10000 a. 120,-

Jak z tego wynika, 10000 akcji reprezentowało jedynie 1/3 kapitału zakładowego. 
podczas gdy 800 - 2/3 tego kapitału. 

16 Głównymi akcjonariuszami Cukrowni Kujawy byłi tej miru·y kapitaliści kra· 
jowi, co Edward Nata.nson , Pa.nneuko, Dr Levy, a z zagranicznych Pennock (Holandia) . 

" Akcje poniżej tysiąca złotych posiadały następujące cukrownie: l{ościan i Wrze
śnia po 500 złotych oraz częściowo Melno i Wierzcbosławice po 600 złotych. W APP 
ZZPPC 164. 

18 W Cukrowni GostyJl maksymalna iloŚĆ udziałów, jaką można było skupić w '·ę· 

kach jednego wspólnika, wynosila 200 sztuk. WAAP. ZZPPC, sygn. 164. 
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była podzielna przez owe minimum, które - jak już wspomniano wyżej 
nie było w poszczególnych cukrowniach jednakowe 19. Natomiast w Cukrowni 
Gostyń, posiadającej statut spółdzielni z ograniczoną odpowiedzialnością, 

oprócz udziału obowiązywały jeszcze specjalne wkłady, które stanowiły do
datkowe zabezpieczenie interesów wierzycieli. Wysokość tego wkładu, przy
pisanego do każdego udzialu opiewającego na tysiąc złotych, wynosiła dwa 
tysiące złotych 20. 

Udziały były elnitowane wyłącznie na nazwisko. Akcje natolniast były 
ilnienne i na okaziciela. W niektórych cukrowniach występowały jedne i dru
gie 21. Zarówno udziały, jak i akcje intienne były uprzywilejowane. Nabycie 
ich nakładało na właściciela statutowy obowiązek plantowania buraków 
cukrowych na ściśle określonym areale zielni 22. W praktyce więc udziałow
cem lub akcjonariuszem ilnielmym mogły zostać tylko osoby, prowadzące 
własne albo dzierżawione gospodarstwo rolne 23. Akcje wystawione wyłącznie 
na okaziciela znajdowały się w posiadaltiu jedynie czterech cukrowni: Ku
jawy, Środa, Tuczno i Września. Możliwość sprzedania udziałów i akcji ilnien
nych była ogrmticzona, ponieważ przy każdej zlnianie właściciela tych pa
pierów była wymagana zgoda rady nadzorczej lub zarządu. 

W niektórych cukrowniach, jak np. w Cukrowni Żnin (Sp. z ogr. por.), 
udziały były dziedziczne. W takich przypadkach przeniesienie ich na nowego 
właściciela bylo szczególnie utrudnione. Natolniast akcje na okaziciela mogły 
swobodnie przechodzić z rąk do rąk, bez żadnych ograniczeń. 

W dwóch cukrowniach: Witaszyce i Szamotuły, były również udziały 

tzw. podzielne 24. Istota ich polegała na tym, że jeden udział mógł stanowić 
własność kilim osób. Udziały podzielne, podobnie jak w Cukrowni Kujawy 
akcje o niskiej wartości llolnillahlej, miały na celu pozyskanie drobnych 
kapitałów, znajdujących się przeważnie w rękach bogatszych chłopów. W nie-

,. WAPP. ZZPPC, sygn. 164. Statut Oukrowni Znin, Sp. z ogr. por. 
,. WAPP. ZZPPC, sygn. 164. Statut Oukrowni GOBtyń, Sp61dz. z ogr. odp. 
" WAPP. ZZPPC, sygn. 164. Akcje na nazwisko i na okaziciela posiadały cukro· 

wnie Opalenica i Melno. 
" WAPP. ZZPPC, sygn. 164. W cukrowniach: Miejska G6rka, Żnin i Melno wsp61-

nicy, względnie akcjonariusze, obowiązani byli uprawiać 1,25 ha bw-ak6w cukrowych 
na jeden udział, względnie akcję imienną. W innych cukrowniach areał ten wahał się 
w granicach od 3 do 10 m6rg magdeburskich. 

,. WAPP. ZZPPC, sygn. 164. W statucie Cukrowni Nakło SA, w kt6rej wszystkie 
akcje byly imienne czytamy: "Akcjonariuszami mogą być wylącznie wlaściciele, 

dzierżawcy lub też użytkownicy prowadzący gospodal'stwo rolne". Podobne sformuło
wanie spotyka się w statucie Cukrowni Chełmża SA. 

" WAPP. ZZPPC, sygn. 164. W statucie Cukrowni Witaszyce-Zduny, Sp. z ogr. 
por. czytamy na ten temat: "Kilku udziałowców może posiadać wsp6lnie jeden udział. 
Za zobowiązania, wynikające ze wspólnego posiadania udziału, odpowiadaj f!. wszyscy 
uczestnicy solidarnie". Podobnie było w Cukrowni Szamotuły. 
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licznych przypadkach występowały taIcie ograniczenia co do ilości akcji 
lub udziałów skupionych w jednym ręku. Na przykład w CukrOWlll Chełmża SA 
górna gra,nica ilości akcji przypadających na jednego akcjonariusza wynosiła 
100 sztuk, podczas gdy w Cukrowni Gostyń, Spóldz. z ogr. odp., dopuszczalna 
ilość udziałów wynosiła 200 sztuk 25. Pod tym W'"L;ględem wymienione cu
kroWllie należały do v, .. yjątku, bowiem w pozostałych spólkach ograniczeń 
tego rodzaju nie spotykało się. 

2. SPOŁECZNA STRUKTURA AKCJONARIUSZY I UDZIAŁOWCÓW" 

Strukturę społeczną właścicieli cukrowni określała z jednej strony wy
sokość wartości nominalnej akcji i udziałów, a z drugiej specyfika ich uprzy
wilejowania, która - jak już pisaliśmy - w większości przypadków uzależ
niała nabycie tych papierów od posiadania gospodarstwa rolnego. Wynika 
stąd niedwuznacznie, że większość akcjonariuszy i udziałowców rekrutowała. 
się spośród nilejscowych obszarników, dla których cukrownie stanowiły nie
jako przedłużenie działalności produkcyjnej gospodarstw rolnych. Z punktu 
widzenia interesów tej grupy obszarników, produkcja buraków stawała się 
najbardziej opłacalna wówczas, gdy nie były one sprzedawane jako surowiec, 
lecz gotowy, skończony produkt w postaci cukru. Zespolenie produkcji i prze
robu buraków w ręku jednych i tych samych właścicieli stwarzało najbar
dziej sprzyjające wanmki dla maksymalizacji zysków i akumulacji kapitału 
obszarniczego. 

Do roku 1926 udział innych grup kapitalistycznych w przemyśle cukrow
niczym Polski zachodniej był stosunkowo nieduży. W związku z tym okre
ślenie ich nilanem rolniczych było całkowicie uzasadnione. Dopiero w latach 
1926-1930 nastąpiły poważne znilany w dotychczasowej strukturze społecz
nej właścicieli wspomnianych cukrowni. Zasadnicze przesunięcia w tej dzie
dzinie wystąpiły przede wszystkim w cukrowniach akcyjnych. Proces ten 
związany był z przehudową i modernizacją większości cukrowni zachodnich .. 
Dla sfinansowania zakrojonych na dużą skalę inwestycji trzcba było wówczas 
powiększyć kapitały zakładowe. Jednak na skutek braku wolnych środlców 
obrotowych u obszarników, większość nowo wypuszczonych papierów war
tościowych znalazła się w ręku wielkiej fulansjery krajowej i zagranicznej 27. 

Poważną, ilość akcji przejął również Bank Cukrownictwa 28. ZCWllętrznym 

... WAPP. ZZPPC, sygn. 164: Statuty cukrowni ZZPPO. 
,. Dotyczy tylko krajowych . 
., Jan Zag1eniczny, Oukrownictwo polskie i jego swsunek do rządu i rolnictwa. 

Warszawa 1926, s. 20. 
2. "'APP. Bank CllkTownictwa. sygn . 74: Protokół kontroli Banku Cukrownic

twa z r. 1929, s. 08. Al<cje Banku Cukrownictwa były w posiadaniu cukrowni ZZPPC 
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wyrazem infiltracji kapitału finansowego w przemyśle cukrowniczym Polski 
zachodniej było obsadzenie przez jego przedstawicieli wielu stanowisk we 
władzach culu'owni oraz udział ich w organach naczelnych ZZPPC 29 . 

W paru cukrowniach dotychczasowy prymat kapitału obszarniczego został 
definitywnie zastąpiony przez kapitał finansowy. Dotyczyło to przede wszyst
kim części cukrowni kujawskich oraz Opalenicy i Środy. Jak z powyższego 
wynika, po roku 1926 nie do wszystkich cukrowni zachodnich można było 
odnieść nazwę "rolnicza". Zwracał na ten fakt również uwagę J. Zaglell..iczny, 
pisząc: "Istota rzeczy leży prawdopodobnie w tym, że w cukrowniach po
znańskich spora ilość ziemian należy do zarządów cukrowni, nie mając więk
szości akcji. Daje to pozór zewnętrzny, że ziemianie ci są właścicielami cu
krowni"3o. 

W związku z tym, że w większości przypadków księgi akcjonariuszy po
szczególnych cukrowni zachodnich nie zachowały się, trudno jest ustalić, 

jaki udział we władaniu tych zakładów posiadały inne warstwy społeczne, 
a szczególnie bogaci chłopi. Na podstawie wysokości wartości nominalnej 
akcji i udziałów można jednak wnioskować, że udział tej grupy społecznej 
wśród właścicieli cukrowni zachoc1nich był niewielki i w najlepszym razie 
ograniczał się do tych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które posia
dały tzw. udziały podzielne. 

W całokształcie struktury społecznej akcjonariuszy i udziaJowców cu
krowni zachodniopolskich dominującą pozycję w omawianym okresie zaj
mowały więc kapitał obszarniczy i finansowy. Należy również podkreślić, 

że w miarę ubożenia rolnictwa udział i rola tego ostatniego kapitału usta
wicznie wzrastały. 

3. KAPITAŁ ZAGRANICZNY 

Przemysł culu'owniczy w Polsce w okresie międzywojennym, a zwłaszcza 
w okresie koniunktnry poprzedzającej wielki kryzys światowy, stanowił 

przedmiot żywego zainteresowania ze strony kapitału zagranicznego. Głów
nym powodem zainteresowania był wysoki stopień kartelizacji przemysłu 
cukrowniczego, sprzyjający maksymalizacji zysków 31. Szczególnym obiek
tem tego zainteresowania były cukrownie zachodnie, które należały do naj
większych i najbardziej rentownych w kraju. 

i odwrotnie. Był to klasyczny przyldad występowania kapitału finansowego w prze
my"le cukrowniczym zachodniej Polski. PAP Inowrocław, sygn. 19. Cukrownia Wierz
chosławice. 

" WAPP. ZZPPC, sygn. 165. Sldad osobowy Wydziału ZZPPC w r. 1938/39. 
3. J. Zagleniczny, jw., s. 20. 
31 Tamże. 
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Największe nasilenie infiltracji kapitału zagranicznego w przemyśle cu
krowniczym zachodniej Polski miało miejsce w latach 1926-193132 . Fakt 
ten zwil!!zany był przede wszystkim z przebudowI!! i modernizacjI!! cukrowni. 
Dla sfinansowania podjętych na dużl!! skalę inwestycji produkcyjnych wy
puszczono nowe akcje, które - jak pisaliśmy wyżcj - znalazły się w ręku 
kapitału finansowego, w dużej mierze zagranicznego 33. 

Na czolo kapitału obcego w zachodniopolskim przemyśle cukrowniczym 
wysunął się w wymienionym okresie holenderski koncern Internationale 
Suikermaatscha.ppij N. N. W ręku tego koncernu znalazła się przeważająca 
większość portfelu akcji cukrowni: Janikowo, Pakość, Środa, Tuczno, Wierz
chosławice i Opalenica, a także pcwna część akcji Cukrowni Września 3ł . 

W rezultacie przeszło 30% ogólnej produkcji cukrowni zachodnich znalazło 
się pod wyłl!!cznl!! kontrolI!! kapitału holenderskiego 3S 

.. Nie trudno zauważyć, że in61tracja kapitalu obcego nastąpiła w czasie, gdy 
większość cukrowni zachodnich była zajęta modernizacją swoich za.kladów w celu zwięk
szenia ich zdolności konkurencyjnej na rynku wewnętrznym i zagranicznym. Zarówno 
ekspansja kapitału zagranicznego, jak i przebudowa techniczna wspomnianych wyżej 
cukrowni zbiegły się nie przypadkowo w tym samym czasie. Były to bowiem lata naj
lepszej koniunktury gospodarczej w ciągu calego okresu międzywojennego, lata. naj
większej prosperity przemysłn cukrowniczego w Polsce zachodniej . 

• 3 J. Zagłeniczny, jw., s . 20; por. "Kurier Poznański" 1934, nr 235 . 
.. WAP Bydgoszcz, Oddział w Inowrocławiu. Cukrownia Kujawy, sygn . 48, i "Ku

rier Poznański" 1934, nr 235. 
" Na uwagę zasługuje pasożytniczy oharakter kapitału holenderskiego w prze

myśle cukrowniczym Polski zachodniej. Cukrownie, które znalazly się pod kontrolą 
Internationale Suikermaa/scooppij, były zmuszone korzystać z kredytów udzielanych 
im przez centralę tego koncernu, mieszczącą, się w Amsterdamie. W ten sposób kapitał 
holenderski ciąguął z przemysłn cukrowniczego zachodniej Polski podwójne zyski: 
l) w postaci dywidendy z tytułu posiadania akcji, 2) w formie wysokich procentów 
od udzielonych "swoim" cukrowniom w Polsce pożyczek. Należy również dodać, że 

pożyczki te były zabezpieczone na nieruchomościach cukrowni w f01=ie obiegowych 
hipotek. Dochody Inte·rnotio1lale Suikerm-aatschappij za lata 1927-1931 z tytulu tylko 
procentów hipotecznych wypłaconych przez cukrownie: Janikowo, PakoŚĆ, Opalenico., 
Środa i vVierzchosławice, wyniosły t 770 626 złotych. 

W poszczególnych latach wymienione niżej cukrownie tytułem procentów wypłaciły: 

Rok-Jahr KUJa.wy 

1926 107009 zl 
1927 347700 " 
1928 293700 .. 
1929 246580 o. 

1930 210862 .. 
1931 15333-1 o. 

"Tlerzchosławice 

152950 zł 

232991 " 
195422 .. 
173 879 .. 
150865 Ił 

114 749 .0 

Opa.lcolca. 

290650 "I 
258311 .. 

W przeliczeniu na dolary amerykańskie sama tylko Cukrownia Kujawy wypłaciła 
Centrali Internatioru:zle za wymienione lata 195899 dolarów. W AP Bydgoszcz, Oddział 
Inowrocław. Cukrownia Kujawy, sygn. 48. 
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Po załamaniu się kOlliwlktury i nastaniu kryzysu, zwłaszcza wobec gwał
townego spadku cen cukru na rynkach światowych , rentowność kapitałów 

ulokowanych w tej dziedzinie produkcji poważnie się znmiejszyła. Zjawisko 
to szczególnie mocno zaniepokoiło kapitał holenderski, zaangażowany w za
chodniopolskim przemyśle cukrowniczym. Koncern ten, nie przewidując 
rychlej poprawy koniunktury " cula'owej", postanowił zlikwidować swoje 
interesy w Polsce i wycofać kapitały z cukrowni za.chodnjch. ~T rezultacie 
zwolnione portfele akcji przeszły w roku 1932 w posiadanie różnych grup 
polskiego kapitału fin alI sowego , związanych przeważnie z kartelem warszaw
skim (ZZC)36. Operację tę przeprowadzono przy wydatnej pomocy finansowej 
Banku Handlowego i Banku Angielsko-Polskiego w vVarszawie 37 . 

Obok kapitału holenderskiego poważne wpływy w przemyśle cllkrowniczym 
zachodniej Polski posiadał także kapitał nielniecl,:j 3B W pierwszych latach 
po wojnie kapitał ten stanowił najsibuejszą i jedyną zagraniczną grupę fi
nansową w tym przemyśle. Następnie jednak w związku z energiczlue pro
wadzoną akcją repolonizacji życia gospodarczego byłego zaboru pruskiego, 
stan posiadania kapitału niemieckiego, tzn. ilość akcji znajdujących się w ręku 
obywateli Rzeszy Nielnieckiej, stopniowo się zmniejszał. Większość tych akcji 
przeszła już w pierwszych latach powojennych w ręce obywateli polskich, 
w dużym jednak stopniu narodowości nielnieckiej. Również poważna ilość 
dotychczasowych akcji "nielnieckich" znalazła się po roku 1926 w posia
daniu kapitału holenderskiego 39. Obecność kapitahl luelUieckiego w cukrow
niach zachodnich występowała jednak przez cały okres międzywojenny. 
Nie stwierdzono natolniast, aby kapitał niemiecki, zwłaszcza po roku 1926, 
posiadał w jakiejś zachodniej cukrowni przeważającą większość portfelu 
akcji 40. 

Z kapitałów zagranicznych na szczególną uwagę zasługnje jeszcze kapi
tał angielski. W przeciwieństwie do holenderskiego i luemieckiego kapitał 
angielski nie angażował się w przemyśle cukrowniczym zachodniej Polski 
w charakterze akcjonariusza. Jego infiltracja i rozszerzanie stanu posiadania 
w tym przemyśle dokonywały się za pomocą udzielanych pożyczek, których 
zabezpieczenie stanowiły w pierwszych latach powojennych hipoteki, ustano-

36 W AP Bydgoszcz, Oddział Inowroclaw. Cukrownia Kujawy, sygn. 48. 
37 "Kurier Poznański" 1934, nr 235. 
38 WAP Bydgoszcz, Oddział Inowrocław. Cukrownia 'Wierzchowice, sygn. 89; 

por. J. Zagleniczny, jw. Warszawa 1926, s. 11 i 20. 
3. Tamże, s. 20. 
'0 Cukrownie zachodniopolskie określano często mianem niemieckich, ponieważ 

przewagę w wielu z nich mieli akcjonariusze względnie udziałowcy narodowości nie
mieckiej. Pogląd taki jest mylny, ponieważ byli to w przeważają,cej większości oby
watele polscy. Dla określenia kapitału np. "niemiecki" decydujące znaczenie posiadało 
obywatelstwo akcjonariusza, w danym przypadku Rzeszy Niemieckiej . 

5 Prze1Dysł Cukrowniozy 
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wione na nieruchomościach cukrowni 41. W ten sposób cukrownie zadłużone 
w The British Oversea.s Bank stanowiły w dużej mierze de facto własność 
kapitału angielskiego 42. 

Kapitały zagraniczne innych państw, jak np. Francji, nie odgrywały 
w sprawach własnościowych culu'owni zachodnich prawie żadnej roli. Kon
takty cukrowni z tymi kapitałami miały charakter czysto handlowy. 

4. KREDYT 

aj Uwagi ogólne. Potrzeby cukrowni zachodnich w dziedzinie środków 
obrotowych, stanowiących podstawę finansowania produkcji, przekraczały 
znacznie ich kapitały własne. Jednocześnie potrzeby te, ze względu na se
zonowy charakter produkcji cukru, w pewnych okresach szczególnie się 

spiętrzały. W tej sytuacji produkcja cukru w zachodniej Polsce finansowana 
była w przeważającej mierze przez obce środki obrotowe, otrzymywane 
w drodze krótkoterminowego kredytu krajowego i zagranicznego. 

Krajowy rynek kredytowy nie był nigdy na tyle zasobny, aby w całości 
pokryć zapotrzebowanie cukrowni zachodnich na kapitał obrotowy. Szcze
gólnie trudna sytuacja wystąpiła w pierwszych kampaniach powojennych, 
które przypadły na lata inflacji marki polskiej. Z drugiej strony nie istniały 
jeszcze w tym początkowym okresie możliwości korzystania w większym 
zakresie z kredytów zagranicznych. Otrzymanie ich wiązało się ze sprawą 
zaufania zagranicznych kół finansowych do polskiego przemysłu cukrowni
czego, który był dla tych kół nowym, nieznanym dotąd partnerem. Również 
ogólna sytuacja gospodarcza kraju, w którym w tym czasie szalała inflacja, 
pogłębiała jeszcze bardziej tę rezerwę. W tych warunkach przemysł cukrow
niczy zachodniej Polski mial poważne kłopoty z wywiązaniem się ze swoich 
zobowiązań wobec wierzycieli, głównie plantatorów buraków 43. 

Zasadnicza poprawa w dziedzinie kredytu dla cukrowni ZZPPC nastąpiła 
dopiero w kampanii 1924/25, w związku z zapoczątkowaniem paroletniego-

<l WAPP. ZZPPC, sygn. 221. Sprawozdanie kartelu za r. 1924/25; także ZZPPC, 
sygn. 225. Sprawozdanie kartelu za r. 1926/27. 

4. W późniejszych latach, np. w kampanii 1928/29, nie spotyka się już przy kre
dycie angielskim zabezpieczenia go w formie hipotecznej. Por. W APP. ZZPPC, Bygn. 
231, B. 16-18. 

43 WAPP. Ministerstwo b . Dzieln icy Pruskiej Dep. Rolny, sygn. 127. W kampanii 
1921/22 potrzeby cukrowni zachodniopolskich z tytulu tylko dostarczonych im buraków 
wynosiły okolo 4,8 miliarda marek polskich. Otrzymany zaś kredyt wyniósł tylko 1,5 mi
liarda rok--p. W związku z tym plantatorzy tytuJem zaliczki otrzymali po 180 mkp za 
kwintal, zamiast 600 mkp. Jak z powyższego wynika, poważny udział w kredytowaniu 
produkcji cukru przypadał w tym czasie rolnictwu, które z tego powodu, z uwagi na 
inflację i stalą deprecjację marki polskiej, ponosiło bardzo często duże straty. Por. 
"Dziennik Poznański" z dn. 8 I 1922, artykuł O kred!yt rIla p"zemyslu cukrowmczego. 



PJ'z"mysl oukrowniczy w zachodniej Polsce 67 

·okresu względnej stabilizacji i rozwoju światowej gospodarki kapitalistycz
nej 44. W kampanii tej kartelowi ZZPPC i Bankowi Cukrownictwa udało 
się po dłuższych staraniach nawiązać bliższe stosunki z bankami zagranicz< 
nymi, głównie angielskimi, i uzyskać znaczne pożyczki 45. Krajowy rynek 
pieniężny uzyskał większą płynność dopiero w kampanii 1926/27 46• Jednakże 
c1ilkrownie zachodnie już od roku 1924 zaczęły otrzymywać regularnie co 
Toku dwa poważne kredyty wewnętrzne, mianowicie plantatorski w Banku 
PGlskim i akcyzowy ze Skarbu Państwa 47. 

Do roku 1931 kredyty krajowe odgrywały w całokształcie kapitałów 
·obrotowych cukrowni zachodnich rolę drugorzędną. W tym okresie główny 
·ciężar finansowania inwestycji i produkcji w cukrowniach ZZPPC, spoczywał 
na pożyczkach zagranicznych, których koszty były z reguły wyższe od kra
j-owych48 . 

•• Dotyczy to jednak tylko przemysłu cukrowniczego, któremu udaJo się po 1'6· formie pieniężnej w r. 1924 rozwiązać problem kapitałów obrotowych dzięki kredytom zagranicznym. Inne natomiast przemysly, te zwłaszcza, które nie mialy kontaktów z zagranicznym rynkiem pieniężnym w r. 1924/25 przeżywały poważne trudności w dziedzinie środków obrotowych, zniszczonych w dużym stopniu przez inflacje. Charakte· 
ryzując sytuację w przemyśłe wielkopolskim w r. 1924 Inspektor Pracy Obwodu 56 w swym sprawozdaniu rocznym pisał: "Rok 1924 dla przemysłu w tutejszym obwodzie - z wyjątkiem cukrowni - był bardzo fatalny. Główną przyczyną tego niepo. 
myślnego stanu był brak kapitału. Fabryki nie posiadające gotówki, a tylko weksłe 
płatne za kilka miesięcy, zmuszone byly powstrzymać swoją wytwórczość dla skladów i ograniczyć się tyłko wyrobem dla zamówień dorywczych. Ten stan odnosi się do wszyst· kich gałęzi przemysłu". WAPP. Insp. Pracy X Okręgu, sygn.58 . 

•• WAPP. ZZPPC, sygn. 1. Protokoły walnych zebrań ZZPPC, 12 V 1923 r. Mniejsze kredyty zagraniczne dła cukrowni zaohodnich udało się uzyskać kartelowi ZZPPC 
już w poprzednich kampaniach; np. w kampanii 1923/24 uzyskano w Szwajcarii kredyt w wysokości 2 milionów franków szwajcarskich i we Francji 50 milionów franków fracuskich . 

.. WAPP. ZZPPC, sygn. 225, cz. nI. Sprawozdania kartebu ZZPPG za r. 1926/27 . 
• 7 WAPP. Bank Cukrownictwa. Sprawozdamie Zarządu Banku GukrowniclJwa za r_ 1924 . 
• 8 Na przyklad w kampanii 1929/30 ogólna suma pożyczek krajowych zaciągnię· tych przez ZZPPC -wyniosła 97541000 złotyoh; z sumy tej przypadło na kredyt: akoyzowy - 51 978 zł, plantatorski - 13068 000 zł, weksłowy w Banku Polskim -32500000 zł. 
W tejże kampanii ogólna suma kredytów zagranicznych wyniosła 161670000 zł; z sumy tej przypadlo na: 

a) kredyt nngielski (1.wykiy - ZZPPC) 
b) kredyt angielski (speeJlUnY - Ban.k Cukr.) 
e} kredyt francuski 
d) kredyt holenderski 
e) kredyt niemieckI 
f) kredyt wioski 

- 49 796 000 .1 
- 67266000 ., 
- 17518000 .. 
- 2165000 .. 
- 15184000 .. 
- 9742000 .. 

161670000 zł 
Również w kampanii 1930/31 przewaga kredytów zagranicznych nad krajowymi jest widoczna. Ogólna. suma kredytów zagranioznyoh w tejże kampanii wyniosla 93 996 000 zł, 

o' 
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Do roku 1927 prymat kredytów zagranicznych nad krajowymi miał 

swoje obiektywne uzasadnienie w trudnościach i ciasnocie rynku wewnętrz
nego. W następnych jednak latach, kiedy sytuacja na rynku wewnętrznym 
uległa widocznej poprawie, paradoks ten znajdował swoje uzasadnienie w po
lityce kartelu ZZPPC. Ideę przewodnią tej polityki stanowila teza, w myśl 
której oparcie się w przeważają.cej mierzc na lcredytach krajowych. mogło 

spowodować większą kontrolę rządu w dziedzi.nie krajowej ceny cukru. W po
jęciu ZZPPC było to zbyt niebezpieczne dla interesów zrzeszonego cukrow
nictwa, mogło bowiem wpłynąć ujenullc na maksymalizację zysków. Dlatego 
też z całą. świadomością. kartel ZZPPC stawial na droższy od krajowego 
kredyt zagraniczny, przy 1.-tóryrn jedyne ryzyko stanowiły koniunktura 
i ceny światowe 49. W kalkulacji kartelu ponlljany był natomiast całkowicie 
fa1..-t, że polityka taka prowadziła nieuchronnie do uzależnienia zachodnio
polskiego przemysłu cukrowniczego od kapitału zagralllcznego. 

Rezultatem takiej polityki kartelu w kW'estU kredytów zagranicznych 
było forsowanie eksportu cukru zachodniopolskiego, stanowiącego zabezpie
czeIlle interesów wierzycieli zagranic7nycll. J ednak wskutek stałego obniżania 
się światowych cen cukru z powodu konkurencji cukrownictwa trzcinowego 
Kuby i Jawy, wywóz cukru z Polski przynosił znaczne straty. Był to klasyczny 
przykład dumpingu. Ponoszone przez cukrownie z tego tytulu straty były 
wyrównywane kosztem społeczE'llstwa , przez wysoką krajową cenę cukru. 
Na przykładzie tym widać najwyraźuiej egoistyczny cel polityki kartelu 
ZZPPC i rabunkowy jej charakter w odniesieniu do gospodarki narodowej. 

W latach kryzysu i następnych. aż do końca omawianego okresu , plmkt 
ciężkości w dziedzinie finansowania przemysłu cukrowniczego zachodniej 
Polski przesunął się z lcredytu zagranicznego na krajowy. Dokonane w tym 
zakresie zmiany posiadały bezpośredni związek z obniżką krajo'wej ceny 
culu'u, której rząd musiał dokonać w latach 1934- 1935 pod naciskiem opinii 
zubożałego przez kryzys spoleczellst,wa. Wobec obniżenia lcrajowej ceny 
cukru dotychczasowe zyski culcrowni zachodnich mogły być zachowane je
dynie przy równoczesnym ogralliczeniu deficytowego wywozu cukru za gra
nicę. Zmniejszenie eksportu culcru spowodowało z kolei oblliżenie pożyczek 
zagranicznych i w konsekwencji oparcie się w większym n iż dotąd stopniu 
na kredycie wewnętrznym. 

zaś krajowych tylko 57 933 000 zJ. "IV następnych jednak kampaniach , z wyj,!tkiem 
r. 1935/36, sytuacja była już odwrotna. W APP. 8pra.wozdwnin kartelu ZZP PC za lal" 
1929/30 i 1930/31 . 

•• WAPP. ZZPPC, sygn. 1. W protokole walnego zebrania ZZPPC z dnia 9 IV 1922 r. 
czytamy: "Związek nasz "idzi w kredycie zagranicznym większe korzyści od kredytu 
wewnętrznego - - jedynym ryzykiem jest tylko cena światowa". - "Jeżeli natomiast 
zaciągniemy kredyt w złotych polskich II rz,!du - "z,!d zastrzeże sobie w zamian 7.a 
kred:;t. wpływ na ceny krajowe i rozdział cukrn " . 
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Należy tu stwierdzić, że w przeciwieństwie do innych gałęzi wytwórczości 
przemysł cukl"owniczy zachodniej Polski od roku 1924/25 aż do roku 1938/39 
nie miał. nie wyłączając lat wielkiego kryzysu, poważniejszych trudności 

w dziedzinie zaopatrzenia się w niezbędne clJa kontynuowania produkcji 
~roclJd obrotowe. Była w tylU duża zasługa Banku Cukrownictwa, za pośred
nictwem którego wspomniane kredyty krajowe i zagraniczne były realizowane. 
Podkreślić jednak należy, że pośrednictwo Banku Cukrownictwa miało cha
raIcter przede wszystkim teclu1iczny. Decyzje, która cukrownia i w jakiej 
wysokości miała otrzymać kredyt, naJeżaly - zgodnie z umową kartelową -
do ZZPPC. W związku z tym Bank Cukrownictwa przeprowadzał rozdział 
kredytów zarówno Iu'ajowych, jak i zagranicznych, każdorazowo na podsta
wie tzw. kłuczy podziahl, ustalanych przez kartel ZZPPC. Podstawę wspom
nianych Iduczy stanowiła przy jednych kredytach wielkość produkcji, przy 
innych zaś udział poszczególnych cukrowni w ogólnym eksporcie. 

bl Kredyt krajowy. Głównymi kredytami IU'ajowymi, z których ko
rzystały cukrownie zachorlnie w olo:esie dwudziestolecia, byly: lu'edyt plan
tatorski i akcyzowy. 

Dostawcą Io:edytu plantatorskiego byl Bauk Polski 50. Przeznaczenie 
tego kredytu było ściśle olu'eślone: cuJo:ownie mogly go wykorzystać jedynie 
dla likwidacji swoich zobowiązań wobec plantatorów z tytuJu uprawy bura
ków. Kredyt plantatorski należał do Iu'ótkoterminowych i udzielany był 
cukrowniom na okres trzech do sześciu miesięcy S1 Zabezpieczenie jego sta
nowiły weksle culo:owni, żyrowane prze7- plantatorów i Bank Cukrownictwa. 
Dodatkowym zabezpieczeniem tego kredytu była solidarna poręka wszystkich 
cukrowni ZZPPC52. Koszty kredytu plantatorskiego stanowiła aktualna stopa 
dyskontowa Banku Polskiego i prowizja za żyro clJa Banku Cukrowrllctwa 53 • 

W latach 1924/25 - 1932/33 przeciętna wysokość wymienionego Io:edytu 'wy
nosiła około 13 milionów złotych rocznie. W ostatnich jed.nak kampaniach 

5. WAPP. Bank CukrownicLwa, sygn. 74, s. 78 iWAPP. ZZPPC, sygn. 221, Spm.· 
'womnie ka,·te/Ju ZZPPC za ". 1924/25. Poprzednikiem kredytu plantatorskiego, reali· 
zowanego pr-tez cukrownie zachodnie w Banku Polskim w latach 1924-1939 byl kredyt 
dyskontowy w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej; np. na początku r. 1924 cukrownie 
zachodnie otrzymaly tytulem kredytu dyskontowego a 000 000 fr. zlotych. Kredyt 
dyskontowy, podobnie jak plantatorski, przeznaczony był wyłącznie na zaliczki dl .. 
plantatorów buraków, Reałizowany byl on za pomocą weksli plantatOl'ów, żyrowanych 
przez cukrownie i Bank Cukl'ownictwa.W arto podkreślić, że i IU'edyt plantatorski 
częściowo realizowany byl w drodze weksli plantatorów z żyrem cukrowni Banku Cu· 
krownictwa (WAPP. ZZPPC, sygn. l i ''''APP. BanJ, Cukrownictwa, sygn. 74. S . 96). 

51 WAPP. ZZPPC, sygn. 225. 
52 WAPP, Bank Cukrownictwa, sygn. 74, s. 96. 
50 Prowizja dla Ban]"" Cukrownictwa w r. 1924/25 wynosiła 1/4% w stoslmłul 

l'ocznY1n: w T', J 928/29 - 1/2%, a w r. 1936/37 - 1 %. 
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w związku ze spadkiem produkcji wysokość tego kredytu stopniowo zmnIeJ
szała się, osiągając w kampanii 1937/38 zaledwie sumę 4,5 miliona złotych. 

Podział kredytu plantatorskiego dokonywany był między cukrownie 
wedhlg specjalnego, kombinowanego klucza, który był średnią arytmetyczną 
między kluczem produkcji a kluczem, wedhIg którego został w roku 1924 
dokonany podział akcji Banku Polskiego na cukrownie 54. Klucze te były 
co roku rewidowane i ustalane na poziomie aktualne'So udziału poszczególnych 
cukrowni w ogólnej produkcji cukru kartelu ZZPPC. 

Drugim krajowym źródłem pożyczkowym był kredyt akcyzowy, przy
znawany cukrowniom przez skarb pallstwa w latach 1924/25-1933/34 55 . 

W praktyce kredyt akcyzowy udzielany był cukrowniom przez izby skarbowe 
w ten sposób, że podatek spożywczy, przypadający państwu od cukru wy
puszczonego na rynek wewnętrzny, czyli tzw. akcyza, kredytowany był 

cukrowniom na okres sześciu miesięcy od chwili wysyłki cukru, W ostatniej 
kampanii, w której ten kredyt został jeszcze przyznany cukrowniom, a mia
nmvicie 1933/34, okres wymienionego kredytu został skrócony do trzech 
miesięcy. W następnych latach z powodu trudności budżetowych państwa 
kredyt akcyzowy nie był już uruchamiany. 

Ze względu na rodzaj zabezpieczenia kredyt akcyzowy realizowany był 
w czterech postaciach: 

a) zastawu akcji Bauku Polskiego, znajdujących się w posiadaniu cu
krowni ZZPPC; 

b) poręki Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego, zabezpieczonej -
za,stawem cu1.'"1'u w magazynach cukrowni, a pod koniec kampanii - z po
wodu konieczności zwolnienia tego zastawu - wekslami cukrowni z żyrem 
Banku Cukrownictwa; 

c) wekslami cukrowni, żyrowanymi przez odpowiednio sytuowanycl;t 
członków zarządu i rady nadzorczej cukrowni 66; ( 

d) hipoteki kaucyjnej, ustanawianej na nieruchomościach cukrowni. 

61 WAPP. ZZPPC, sygn. 225, cz. TIr. Sprawozdanie kwrtelu ZZPPO za r. 1926/27: 
WAPP. ZZPPC, sygn. L Protokól Walnego Zebrania ZZPPC z dn. 20 III 1924. Warto 
zaznaczyć, że tzw. Syndykat Przemysłu Rolnego, obejmujący organizacje przemysłu 
cukrowniczego i spirytusowego, reprezentował w chwili powstania Banku Polskiego 
91 000 jego akcji o wartości nominalnej 91 000000 franków złotych. W sumie tej par· 
tycypowali m.in.: Bank Cukrownictwa kwotą 700000 fr. , ZZPPC - 4000000 fr.; 
ZZC - 2100000 fr . 

•• WAPP. ZZPPC, sygn. 221. Sprawozdanie kartelu ZZPPO za r. 1924/25, s. 28. 
Kredyt akcyzowy realizowany był przed pierwszą wojną światową jedynie w byłym 

zaborze rosyjskim i to bezprocentowo na okres 9 miesięcy. W Polsce kapitalistycznej 
został on reaktywowany w r. 1924 i dostępny był dla wszystkich cukrowni bez względu 
na dzielnicę, z tą jednak różnicą, że został o-procentowany i czasokres jego skrócony 
<lo 6 miesięcy, a w końcu do 3 miesięcy . 

•• WAPP. ZZPPC. sygn. 221. Sprawozdanie kartel« ZZPPO za r. 1924/25. s. 28. 
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Jak wynika z tabeli XIII, z kredytu akcyzowego pod zastaw akcji Banku 
Polskiego cukrownie zachodnie korzystały tylko w kampanii 1924/25. W na
stępnych latach kredyt ten był realizowany głównie w postaci poręki banko
wej i. weksli cukrowni. W kampaniach 1931/32-1933/34 kredyt akcyzowy 
realizowany był w formie hipoteki kaucyjnej 67. 

Należy również podkreślić, że kredyt akcyzowy był najtańszy ze wszyst
kich pożyczek z jakich cukrownie zachodnie korzysta,ły w okresie między
woj e=ym 5S. Jak wynika z tabeli XIII, koszty jego stanowiły niskie odsetki 
dla skarbu pallstwa oraz prowizja dla Banku Poznańskiego Ziemstwa Kre
dytowego i Banku Cukrownictwa z tytulu poręki i żyra, które nic przekraczały 
1 % w stosunku rocznym. 

Kredyt akcyzowy był także największy ze wszystkich krajowych poży
czek. W okresie najlepszej koniunktury przemysłu cukrowniczego, a miano
wicie w kampanii 1927/28-1930/31 , IU'edyt akcyzowy był około 3-4 razy 
większy od plantatorskiego i obok kredytów zagranicznych stanowił główne 
źródło finansowania produkcji cukrowni zachodnich 59. Oprócz wymienionych 
już głównych kredytów krajowych należy wymienić jeszcze realizowany po 
roku 1930 specjalny kredyt dyskontowy w Banku Polskim, w Banku Gospo
darstwa Krajowego i PKO. Wysokość tych kredytów mieściła się w granicy 
od 2,5 do 5 milionów złotych rocznie w skali kartelu. 

Wszystkie trzy wymienione kredyty realizowane były pod dyskonto 
weksli cukrowni, żyrowanych przez Bank Cukrownictwa, który z tego tytułu, 
podobnie jak przy kredycie plantatorskim i akcyzowym, otrzymywał pro
wizję od 0,5 do 1 % w stosunku rocznym. Do tego dochodziła jeszcze opłata 
stemplowa, przeważnie tej samej wysokości co prowizja Banku Cukrownic
twa. 

cl Kredyt zagraniczny. Z kredytów zagranicznych najpoważniejszą 
rolę w finansowaniu produkcji cukrowni zachodniopolskich odgrywał kredyt 
angielski, realizowany w latach 1924/25-1938/39 w dwojakiej postaci: jako 
zwykły, nazyWany niekicdy kampanijnym i jako specjalny. Przeciętna ro
czna wysokość całego kredytu angielskiego wynosiła w okresie 1924/25-
1930/31 około miliona funtów szterlingów, co sta,nowiło przeszło 40 milionów 
złotych polskich. W następnych latach w związku z kryzysem i redukcją 
eksportu cukru, wysokość tego kredytu poważnie zmniejszyła się, wahając 

" WAPP. ZZPPC, sygn. 247, cz, III. Sprawozdanie karlelJu ZZPPG za r. 1.933/34 . 
• , Dla porównania podajemy, że koszta kredytu akcyzowego w kampanii 1928/29 

wynosiły 6,1%, koszta zaś IO'edytu plantatorskiego - 8-9%; w kampanii 1931/32 
odpowiednio: 2,4% i 7,5%. Do wymienionych kosztów podstawowych dochodzila jeszcze 
prowizja dla banI,ów za żyro, względnie porękę, 

•• W kampanii 1929/30 kredyt akcyzowy ogółem wyniósł 51 97:ł 407 zł, podczas 
gdy kredyt plantatorski 13 068 000 zł. 



Tabola XITl 

Wielkość kredyt.n akcyzowego, ul"Uohomionego dla cukrowni zachodnich w poszczególnych kampaniach 

Hahe des in dell einzelnon Kampagnejahren zu Glmsten ciel' west.polnischon Zuokerfabl'iken eroffneten Akzisonkrodits 

\-Zastaw akcji Poręka Banku Hipoteka 
'---I 

Kampania Banku Polskiego Pozn. Ziem. Kred. V{eksle cukrowni kaucyjna Ogólom 

I 

Koszty w % 
Ka.mpagnc Bank Polski _ Blirgschaft, Wechsel der Kautions· Insge~amt 

Kreditkosten 

Akticn ais Pfand c1. Posener Zl1ckerfabl"iken hypothe1cell 
in% 

Landeskreditbank I I 

Krodyt akcyzowally w zlotych - Akzisenkrodit in Zloty 

1924/25 I 3000000 5000000 I 10 704 000 

I 
-

I 
18704000 

i 
6,14 

1925/26 

I 
- 7849545 II 968 243 19817788 6,4 

1926/27 - 14099000 12 521 597 - 26620597 5,8 
1927/28 - 14570000 16 985 597 I - 31 555 597 5,6 
1928/29 - 35 129 810 15785597 50915407 6, l 
1929/30 

I 
- 32837 810 17135597 - 49973407 4,3 

1030/31 - . 24900600 14959887 - 39860487 

I 

2,7 
1931/32 I - 19528500 800000 7971300 28299800 2,4 
1932/33 I - 18210000 - 12080300 30290300 2,3 
1933/34 - 3617500 - 13 383 500 17001000 2,3 

2rócllo: Opracowano no podstawie sprawozdn6 kartelu ZZPPC I 'Bnnku Cul;:rownlctwo (WAPP, ZZPPO I no.). 
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się w ostatnich kampaniach omawianego okresu w granicach okolo 300 tys. 
funtów szterlingów 6O, 

Kredyt angielski zwykły, zaciągany był przez kartel ZZPPC w bankach 
angielskich z The British Overseas Bank na czele "l. Podział tego kredytu 
między cukrownie odbywał się na podstawie specjalnego klucza eksportowego, 
ustalanego przez kartel. Rola Banku Cukrownictwa przy tej formie kredytu 
ograniczała się jedynie do czynności administracyjno-technicznych, za które 
otrzymywał prowizję. 

Zabezpieczenie kredytu <1llgielskiego zwykłego stanowiły weksle sześcio

miesięczne Banku Cukrownictwa oraz specjalna gwarancja rządowa, zastą
piona później deklaracją Banku Cukrownictwa. D:11szym zabezpieczeniem 
były indywidualne deklaracje cukrowni ZZPPC, zawierające oświadczenie 

o solidarnej poręce za zobowiązania Banku Cukt'o\vnictwa z tytułu kredytu 
oraz zobowiązanie się każdej z osobna culu'owni, że do czasu całkowitego 
spłacenia długu rezerwować będzie dostateczną - w stosunlm do wysokości 
otrzymanego kredytu - ilość cukru U2 . Do roku 1926/27 dodatkowym zabez
pieczeniem kredytu angielskiego bylo zobo'wiązanie się cukrowni do obcią
żenia swoich nieruchomości hipoteką kaucyjną na rzecz banków angielskich 
i nie przyjmowania przed jego spłatą J1ow.ych zobowiązall hipotecznych 63 . 

W następnych latach na skutek wzrostu zaufania ze strony angielskiej 
do Banku Cukrownictwa te uciążliwe gwarancje zostały uchylone. 

Kredyt angielski wbrew twierdzeniom kartelu ZZPPC był bardzo drogi, 
W początkowym okresie ogólne koszty tego kredytu dochodziły do około 
15% w stosunku rocznym 64. Na koszty te składała się: stopa dyskontowa 
rynku angielskiego, 5% l)l'owizji dla banku prowadzącego gestię, czyli dla. 
The British Ovel'seas Bank, i 1/4% wspOllUuanej już prowizji dla Banku Cu
krownictwa. Ponadto do kosztów tych dochodziła jeszcze nadzwyczajna 
prowizja, przekształcOlla później w stałą pensję dla specjalnego pośrednika 
utrzymującego bezpośrednią łączność pomiędzy stroną polską a bankami 
angielskimi . 

Specjalny kredyt angielski przyznawany był przez ten sam The British, 
Overseas Bank bezpośrednio Bankowi Cukrownictwa jako dłużnikowi. Prze
kazywano go w formie rachunku otwartego i w formie weksli Bałtyckiego 

6. WAPP. ZZPPC. sygn. 221; tamże Bank Cukl'Ownictwa. SP1'OIwozd.ania. za lata 
1924-1938 . 

• , Banki angielskie, biOl'ące udział w kredycie dla ZZPPC: Unio" Bank oj Scotland, 
Ltd., WilliOlrll8 DeaCOl/8 Banie Ltd., Anglo-South Am.erican Bank Ltd., GZyn Mills Oompany. 
Brown Shipley Oom.pan1l. Anglo-Internatiollnl Bank Lld.., Seltingma'l1 Brotl!ers, Ltd.. i inne. 
WAPP. ZZPPC, sygn. 231, s. 16 . 

• , WAPP. ZZPPC, sygn. 225, s. 14. 
'0 WAPP. ZZPPC, sygn. 221. Sprawozdanie ka,·telu ZZPPG za, r. 1924/25 . 
... WAPP. ZZ'I?PC, sygn. 231. Spra.wozd(trlie kartelu ZZPPG za ". 1928/29. 
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Banku Komisowego, gwarantowanych przez ZZPPCG6. Przy kredycie zwy
klym obowiązywał - jak już stwierdziliśmy - kluczowy system podziału, 
natomiast przy kredycie specjalnym cukrownie zaciągały pożyczki w zależ
ności od indywidualnych potrzeb G6 • Koszty kredyt;u specjalnego były w za
sadzie te same co kredytu zwykłego. 

Płacenie tak wysokich odsetek, przekraczających gra.nicę normalnych 
kosztów kredyt;owych, stanowiło szczególną formę eskploatacji cukrowni za
chodnich przez kapitał augielski. Specyfika tej formy wyzysku polegała na 
tym, że kapitał angielski, 'IV przeciwieństwie do holenderskiego, nie był za
angażowany w tych cukrowniach w charakterze akcjonariusza. W związku 
z tym wyzysk cukrowni zachodnich przez kapitał angielski w okresie między
wojennym był ulu-yty w postaci lichwiarskich kosztów kredyt;owych, które 
oprócz normalnej stopy dyskontowej rynku angielskiego zawierały wysokie 
prowizje dla banków, równe niekiedy przeciętnym dywidendom wypłaca

nym w tym przemyśle 67. 

Drugim z kolei zagranicznym rynkiem pieniężnym, na którym kartel 
ZZPPC zaciągał poważne kredyt;y dla cukrowni zachodnich, był rynek fran
cuski. Kontakty ZZPPC z bankami francuskimi były już nawiązane w pierw
szych latach omawianego okresu (1923), ale ze względu na stosunkowo nie
wielkie wysyłki cukru do Francji oraz lombardowy charakter pożyczek fran
cuskich, kredyt ten do roku 1929/30 nie odgrywał prawie żadnej roli w :fi
nansowaniu produkcji cukrowni zachodnich. Syt;uacja uległa zmianie dopiero 
wt;edy, gdy produkcja cukrowni zachodnich osiągnęła poziom, przy którym 
lombard, czyli zastaw pewnej części cukru, nie mógł wpływać ujemnie na 
całokształt obrotów handlowych z innymi partnerami zagranicznymi. Wokre
sie kryzysu gromadziły się coril'z większe zapasy cukru i w tych warunkac~ 
lombardowy charakter kredyt;u francuskiego stał się rzeczywiście wygodny 
dla ZZPPC. 

Dlatego też właściwy rozwój stosunków kredyt;owych pomiędzy kartelem 
ZZPPC i Bankiem Culu'ownictwa a bankami francuskimi przypada dopiero 
na drugie dziesięciolecie omawianego okresu, tzn. na lata 1929/30-1938/39. 

Głównym źródłem kredytu francuskiego był Barnque Franco-Polonai8~ 

.5 WAPP. ZZPPC, sygn. 231. Sprawozdania kal'lelu ZZPPO za ,'. 1928/29 i Bank 
Cukrov.lJlictwa, Spl'a'Wozd.amia roczne, sygn. 1-42 . 

•• Kredyt angielski specjalny, przyznawany Bankowi Cukrownictwa na potrzeby 
cukrowni zachodnich, był szczególnie ważny dla cukl'owni finansowo slabszych. "V kre
dycie zwyczajnym, zaciąganym przez kartel ZZPPC, cukrownie mogły partycypować 
tylko do wysokości ich udziału w eksporcie, w specjalnym natomiast - w zależności 

od rzeczywistych potrzeb. WAPP. ZZPPC, sygn. 231, cz. III, s. 3 . 
• 7 WAPP. ZZPPC, sygn. 231. cZ. III. s. 6; sygn. 225, aneks III; AAl'l' Wa;rszawa 

ZZC, sygn. 274. 
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'IV Patyżu 68 • Zabezpieczenie wymieniouego kredytu stanowiły weksle Banku 
-Cukrownictwa i solidarna poręka cukrowni ZZPPC. Specjalne zabezpiecze
nie, charakterystyczne dla tego kredytu, stanowił zastaw cukru, czyli 10m" 
bard (w kampanii 1929/304/5 kredytu zabezpieczone było cukrem krajowym, 
a 1/5 eksportowym). 

Kredyt francuski, podobnie jak angielski, był bardzo drogi. Na przykład 
w kampanii 1929/30 suma prowizji, niezależnie od stopy dyskontowej, wy
nosila przy tym kredycie 7 1/2% w stosunku rocznym. Dla porównania 
warto podkreślić, że przeciętna dywidenda wypłacana przez cukrownie za
chodnie w roku 1929, wyniosła około 10% 69. 

Wielkość kredytów francuskich i angielskich, dwóch najważniejszych 

~agranicznych źródeł pożyczkowych, a po roku 1931/32 jedynych, jakie 
kartel ZZPPC osiągnął na światowym rynku pieniężnym, przedstawia ta
bela XIV. 

Tabela XIV 

Kredyty angielskie i francuskie uzyskane przez ZZPPC w latach 1929/30-1937/38 
Englische und franz6sische zu Gusten d. ZZPPC eingerii.umte Kredite in den Jahren 

1929/30-1937/38 ' 

W złotych (w przeliczeniu) 

Kampania In Złoty (nach Umrechnung) 

Karopagne Kredyt francuski 

I 
Kredyt angielski 

Franz6sischer Kredit Englischer Kredit 
. , 

-------
1929/30 17518200 49795000 
1930/31 26232608 61269000 
1931/32 2247000 16902810 
1932/33 6969000 12850000 
1933/34 5229 165 8995000 
1934/35 5239740 7710000 
1935/36 6987615 7710000 
1936/37 3806175 5140000 
1937/38 2750000 5654000 

~r6dło: Opracowano na podstawie sprawozdań rocznych kartelu ZZPPC za. lata. 1929/30-1937/38 (WAPP. 
ZZPPC) . 

• Bez specjalnego kredytu udzleln.ncgo Bankowi Cukrownictwa w formIe rncllllnJru otwn.rwgo. 

Kontakty kartelu ZZPPC z zagranicznym rynkiem pieniężnym nie ogra
niczały się tylko do Francji i Anglii. W latach 1926-1930 pewną rolę w te~ 
dziedzinie odgrywał także niemiecki rynek pieniężny7o. Niemniej rozmiaranri, 
zaciąganych tam kredytów ustępował wyraźnie rynkowi angielskiemu czy 
francuskiemu. I 

,. WAPP. ZZPPC, sygn. 235. Sprawozdawie kartem ZZPPO za r.1929/30, cz. m, s. 6: l. WAPP. ZZPPC, sygn. 231. Spra;wozdanie karteluZZPPO za r. 1928/29, cz. ID, s. 6. 
70 WAPP. ZZPPC, sygn. 225. cz. m, Sprawozdanie kartelu ZZPPO za r. 1926/27. 
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Rynek niemiecki w stosunkach z przemysłem cukrowniczym zachodniej 
Polski reprezentowany był przez Dresdner Bank w Gdańsku i Reichskred~1;.

Gesellschaft w Berlinie n. Kredyt niemiecki uchodził w opinii kartelu ZZPPC 
za najtańszy, a ponadto najwygodniejszy ze względu na zabezpieczenie, 
Istotnie, jego główne zabezpieczenie stanowiły tylko weksle Banku Cukrow
nictwa, gwarantowane dodatkowo solidarną poręką cukrowni zachodnich, 
względnie akceptami tychże cukrowni, żyrowanymi przez Bank Cukrownic
twa 12. 

Na warunkach podobnych do warunków kredytu niemieckiego kartel 
ZZPPC zaciągał :również pożyczki w Banca Gommerciala ltaliana w Londynie . 
Kredyt włoski, bo tak nazywano pożyczki zaciągane w tym banku, był naj
mniejszy z kredytów zagranicznych. Na przykład w kampanii 1929/30 sta
nowił około 6% ogólnej sumy kredytów zagranicznych, zaciągniętych przez 
ZZPPC i Bank Cukrownictwa dla cukrowni zachodnich 73. 

Specjalne miejsce w całokształcie stosunków kredytowych ZZPPC z za
granicznymi rynkami pieniężnymi zajmował kredyt holenderski, z którego 
cukrownie zachodnie korzystały w latach 1926/27-1931/32 . Źródłem tego 
kredytu był wspomniany już w iJmym miejscu lnlemationale Suikermaat-
8chwppij w Amsterdamie 7 •. 

Kredyt holenderski - podobnie jak angielski kredyt specjalny dla Banku 
Cukrownictwa - przyznawany byl kartelowi ZZPPC w formie rachunku 
otwartego, początkowo na 500 000 funtów szterlingów, a następnie podwyż
szony został do 600000 funtów szterlingów. Kredyt ten spłacany był cukrem 
surowym, wysyłanym przez ZZPPC do Holandii. Dodatkowe zabezpieczenie 
kredytu stanowiła solidarna poręka tych cukrowni zachodnich, które brały 
w nim udział. Zamknięcie kredytu holenderskiego nastąpiło w roku 1931/32 
w związku z wycofaniem się Internationale Suikermaatschappij z przemysłu 
cukrowniczego zachodniej Polski. 

Podkreślić należy, że z kredytu holenderskiego korzystały w przeważa
jącej mierze te cukrownie, których główne pakiety akcji znajdowa.ły się 

w ręku wspomnianego wyżej lntemationale Suikermaatschappij. 

71 Tamże iWAPP. ZZPPC, sygn. 235, cZ. III. Sprawozdan'ie kartelu ZZPPC UL 

r. 1929/30. 
72 Wyjątkowo tylko w kampanii 1926/27, pierwszej w której nawiązany zostal 

kontakt z Drll8dner Bank, zabezpieczenie kredytu uzyskanego w tym banku stanowi! 
lombard cukru w magazynach cu1."Towni. Zabezpieczenie kredytu w tej formie przed 
pierwszą wojną, światową było szeroko stosowane w byłym zabor~e pruskim. Również 
Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa praktykowała tę formę zabezpieczenia. Natomiast Bank 
Polski nie udzielał kredytu pod zastaw towaru. WAPP. ZZPPC, sygn. 225, cz. m, s. 1. 

,. W kampanii 1929/30 kredyt włoski wyniósł 225000 funtów szterlingów, co 
w przeliczeniu na walutę polską równało się 9 742 250 złotych. Ogólna suma kredytów 
zagranicznych w taj że kampanii wyniosła przeszło 161 milionów złotych polskich. 

" WAPP. ZZl'PC, sygn. 231, s. 16-18. 



Przemysł cukrowniczy w zachodniej Polsce 77 

Omówione wyżej kredyty należały do stałych, realizowanych przez dłuższy 
okres, zagranicznych źródeł zaopatrywania się kartelu ZZPPC w środki 

obrotowe, niezbędne dla zapewnienia ciągłości produkcji podległych mu cu
krowni. Ale obok tych kredytów kartel ZZPPC zaciągał jeszcze sporadycznie 
pożyczki wszędzie tam, gdzie to było możliwe i dla niego wygodne. Jako 
przykład można wymienić drobne na ogół pożyczki zaciągane przez kartel 
J11b Bank Cnkr.ownictwa, na szwajcarskim i finlandzkim ryuku pieniężnym . 

• 

5. ZADŁUŻENIE 

W Jatach 1925 - 1929 w większości cukrowni zachodnich dokonano po
ważnych inwestycji związanych z przebudową i modernizacją urządzeń pro
dukcyjnych. Sfinansowanie tych inwestycji wymagało dużych kapitałów. 

W tym celu za pośrednictwem nowych emisji zwiększono wydatnie kapitały 
zakładowe, ale uzyskane stąd środki zaledwie w części pokryly potrzeby 
inwestycyjne wspomnianych cukrowni. Na przykład przebudowa cukrowni 
Tuczno dokonana w latach 1925-1927 pochłonęła przeszło trzy miliony 
złotych, podczas gdy jej kapitał zakładowy wzrósł w tym czasie tylko o 700 
tysięcy złotych. Podobnie było w innych cukrowniach. W tej sytuacji główna 
rola w sfinansowaniu wymienionych inwestycji przypadła kapitałom obcym, 
uzyskanym przez cukrownie w drodze kredytu krajowego i zagranicznego. 
Dzięki więc inwestycjom zapotrzebowanie cukrowni zachodnich na kapitał 
obrotowy było w Jatach 1925-1929 znacznie większe nii wynikałoby to 
z potrzeb samej tylko produkcji. 

Dodać również należy, że kapitał ulokowany w inwestycjach o charakterze 
dóbr trwałych, zwraca się dopiero po upływie pewnego czasu. W tych warun
kach w przemyśle cuJU'owniczym zachodniej Polski wystąpiło w latach 1925-
1929 powszechne zjawisko zadłużenia wszystkich cukrowni. Stopień tego 
zadłużenia był różny w poszczególnych cukrowniach; zależał on bowiem od 
wielkości dokonanych inwestycji, a także od sytuacji finansowej zakładu. 

Można jednak stwierdzić, że największe zadłużenie wystąpiło w cukrowniach 
dotąd ekonomicznie naj słabszych, względnie technicznie najbardziej przesta
rzałych. W tych właśnie zakładach, dla polepszenia ich rentowności i uzy
skania większej zdolności konkurencyjnej, nakłady inwestycyjne były sto
sunkowo największe. O stopniu zadłużenia cukrowni świadczy porównanie 
zadłużenia z ogólną wartością produkcji rocznej. Przeciętne zadłużenie dla 
wszystkich cukrowni ZZPPC wynosiło w latach 1925-1931 około 100-110% 
ogólnej wartości ich produkcji 76. W poszczególnych jednak przypadkach 
zadłużenie to było znacznie wyższe. Ilustruje to tabela XV. 

7. WAPP. ZZPPC, sygn. 238. Sprawozdanie 1'Oczne kart.elu za /'. 1.930/31, cz. Hr. 



Tabeła XV 

ZacUużenie niektórych culu'owni ZZPPC na tle ich ogólnej wal'Lośoi produkcji w latach 1925-1929 

Verschułdung oiniger Zuckerfabrilcon d. ZZPPC im Vergleich zum gosamten Gegenwert ihrer Produktion 
i. d. Jahren 1925-1929 

Ogólne zacUużenie w złotych 
Wzrost zacUuż. Ogólna warLość produkcji w zł 

Wzrost produkcji 

Culuownia Allgemeinverachuldlmg in Z!. 
w% 

GesamLer Produktionsgegenwert in Zł. 
w% 

Zuckerfabrilc Prozeniuale Prozentuałer 

Zunahme d. Produk-

1925 I 1929 Verschuldung 1925 I 1929 tionszuwachs 

I 
I I I 

Naklo 624000 6893000 1004 4403000 13425000 I 204 
Szamotuły - - G20 - - I 

97 
Kruszwica 1352000 

I 
7353000 

I 
443 8627000 13273000 58 

OpaleniCll, 2337000 12324000 450 11 160000 25068000 124 
Września l 619 000 5919000 265 7553000 11 777 000 55 
Witaszyce 2938000 10 756 000 266 7025000 14022000 100 
M. Górka 2424000 8452000 248 7795000 13534000 73 
Zduny 224 107 
Gniezno 3294000 7436000 125 4877000 9602000 98 

2r6dło: WAPP, Bauk Culcrownictwa, sygn. 76. 
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W normalnych warunka,ch gospodarczych nawet duże zadłużenie, ale 
spowodowane inwestycjami produkcyjnymi, nie stanowiło większego nie
bezpieczeństwa dla interesów wierzycieli; pokryciem był bowiem odpowiedni 
przyrost masy majątkowej cukrowni. Zwiększona moc produkcyjna zakładów 
stanowiła również gwarancję spłacenia długu w terminie. 

Sytuacja uległa jednak skomplikowaniu z chwilą, gdy wybuchł kryzys 
światowy i wykorzyst,anic mocy produkcyjnej wspomnianych cukrowni spa
dło prawie do polowy. 'Wówczas główny wierzyciel i żyrant cukrowni za
chodnich - Bank Cukrownictwa, za którym kryli się również wierzycielę 

zagraniczni, postanowił dla zabezpieczenia własnych interesów delegować 
swoich przedstawicieli do zarządów najbardziej zadłużonych cukrowni. Jedno
cześnie Bank Cukrownictwa uzyskał jako dodatkowe zabezpieczenie hipoteki 
na nieruchomościach zadłużonych cukrowni 76. 

Szczególną formę zabezpieczenia interesów Banku Cukrownictwa i kar
telu ZZPPC zastosowano w odniesieniu do Cukrowni Gniezno, jedynej, która 
posiadała ustrój spółkowy typu komaudytowego. Otóż w celu tzw. sanacji 
utworzona została w roku 1931 spółka cukrownicza z ograniczoną odpowie
dzialnością w Poznaniu, która weszła do Cukrowni Gniezno jako jawny wspól
nik (komplementariusz) w miejsce dotychczasowego, a mianowicie Grabskiego 
i Jeschecka. Ci ostatni stali się do czasu oddlużenia culrrowni spólnikami 
niej a wnymi , czyli komandytariuszami 77 . 

Niezależnie od Banku Cukrownictwa podjął w tej dziedzinie kroki także 
sam karlel ZZPPC. Na podstawie llowej 6-letniej umowy kartelowej z roku 
1929, obowiązującej w kampaniach 1930/31-1935/36, zwanej stabilizacyjną, 

wszystkie cukrownie zachodnie zostały zobowiązane do zlikwidowarua za
dłużenia w ciągu 3-4 lat. W związku z powyższym wprowadzony został 
obowiązek przestrzegania z żelazną dyscypliną zasady, według której żadna 
cukrownia nie mogła bez zgody kartelu podjąć jakiegokolwiek nowego 
kredytu lub imlego zobowiązania finansowego 78 

7. WAPP. Bank Cukrownictwa, sygn. 75, Protokół kontroli z r. 1934. 
77 Tamże. Kapitał zakładowy wspomnianej wyżej Spółki Cukrowniczej wynosił 

20000 złotych, wniesionych w równych częściach (po 10000 zł) przez Bank Cukrow
nictwa i kartel ZZPPC. Jednocześnie spólka ta przejęła od głównego komplementariusza 
cukrowni, Grabskiego, 319 udzialów na 580, jakie posiadał. Ogólna zaś ilość udziałów 
w wymienionej cukrowni wynosiła 759. Głównymi wierzycielami cukrowni gnieźnieńskiej 
byli Bank Cukrownictwa i Cukrownia Mątwy. Czas trwania spóUci nie byl ograniczony, 
natomiast udział jej w zarządzie Cukrowni Gniezno mial trwać do czasu lih-widacji 
długów cukrowni. 

7. WAPP. ZZPPC, sygn. 238. Sprawozdarvie kwrtelu za r. 1930/31, cZ. III. W spra
wozdaniu tym czytamy: "Kampania sprawozdawcza 1930/31 byla pierwszą w ramach 
6-letniej umowy kartelowej, na podstawie której - - Związek i jego organy, a w szcze
gólności Komisja Finansowa, uzyskały szerokie pelnomocnictwo pod względem finan
sowym. Postanowienia te miały na celu, aby do maroa 1935 r. przeprowadzić takie 
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Zasada ta - jak już pisaliśmy - obowiązywała formalnie cukrownie 
zachodnie już od roku 1924, ale z całą konsekwencją została zastosowana 
i była przestrzegana w pełni dopiero w okresie kryzysu. Należy stwierdzić, że 
powyższe kroki podjęte zarówno przez Bank Cukrownictwa, jak i kartel, 
przyniosły spodziewane rezultaty. Stan ogólnego zadłużenia cukrowni ZZPPC, 
który w kampanii 1930/31 przekraczał ogólną wartość ich produkcji o około 
10%, w następnej już kampanii spadł poniżej wartości produkcji i to w spo
Rób radykalny. bo ''''Ynoszący okolo 25%.79 Należy jednak podkreślić, że 
zmniejszenie zaclhlŻenia wspomnianych cukrow]]i nie odbiło się w sposób 
widoczny na wysokości dywidend, a tym bardziej na zakamuflowanych 
dochodach akcjonariuszy. zasiaclających 'we władzach cukrowni. Natomiast 
w sposób widoczny odbilo się ono na dochodach załóg fabrycznych. i to za
równo pracowników stalych, jak i sezonmvych 80 . 

W osta,tnim dziesięcioleciu omawianego okresu nastąpiło yównież większe 
niż kiedykolwiek zespolenie interesów kapitału bankowego i przemysłowego 
w cukrowniach zachodnich. Oznaczało to dalszy rozwój i wzrost roli kapitału 
finansowego, a jednocześnie poważną degradację dotychczasowej pozycji 
kapitału obszarniczego \\. tym przemyśle. 

oddlużenie się cukrowni. ażeby zadłużen ie poszczególnych cukrowni nie przekraczało 
pewnego ustalonego i r6wnomiernego dla wszystkich cukrowni maksilnum. W związku 
z tym wydano polecenie: l) w styczniu 1931 - zakaz przyjmowania. przez cukrownię 
jakichkolwiek zobowiązań bez zgody związku; 2) wprowadzono planową gospoda.rkę 
finansową opartą o tzw. budżety miesięczne: 3) uzależniono wyplaty za btu'aki od plyn. 
Ilości kartelu i cukrowni". 

" WArP. ZZPPC, sygn. 238. Sprawozdanie km·telu za 1'. 1930/31, cz. III, s. 7: 
"Dla uzyska.nia właściwego miernilm (zadlużenia - S. ''V.) należy por6wnać stan za· 
ilh,żenia z wartością produkcji ... ". 

Kampania 1030/31 - wartmć produkcji wS1.y.,lkich cukrowni ZllC (skrót. ZZPPC - S. 'V.) 
ogólne z!ldluz-cnie . . 
~tosunek z3.<UllŻenia do wartości produkcji 
k.1lnp. 1931/32 - wartoŚĆ produkcji . 
l .. "\dłutcnJe. . . . . . . , . 
:stosunek zacLluźenia do wn.rto~ci produkcj I 

223 miL zł. 
245 mil. zl. 
110% 
182 mil. zł. 
137 mil. zl. 

76% 

•• Bliższe szczng61y na ten temat znajdzie czytelnik w rozdziale: R.vnek pracy 



VI. RYNEK PRACY 

L WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA 

W przemyśle cukrowniczym ze względu na sezonowy charakter jego 
produkcji, szczególną wagę ma rozróżnienie pracowników stałych i sezono
wych. Pracownicy stali zatrudnieni byli w cukrowniach przez cały rok, pod
czas gdy sezonowi tylko na kilkutygodniowy okres kampanii cukrowniczej. 
Pracownicy stali dzielili się z kolei na pracowników umysłowych oraz poszcze
gólne kategorie robotników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych. 

W okresie międzywojennym globalne zatrudnienie robotników stałych 
w cukrowniach zachodnich kształtowało się przeciętnie w granicach od 3000 
do 4000 osób l . Przeciętnie zatrudnienie to w liczbach absolutnych było nieco 
wyższe niż przed wojną (1914)2. Jeśli jednak uwzglęru1ić fakt, że w latach 
1025-1931 dobowa zdolność przerobowa cukrowni zachodnich wzrosła o około 
60% oraz że w roku 1919 wprowadzony został na miejsce 10-12 godzinnego 
dnia roboczego 3 dzicń S-godzinny, to okaże się wówczas, że w lic:?bach sto
sunkowych zatrudnienie to w okresie międzywojennym było niższe niż 

przed rokiem 1913/14. Wynika stąd jednocześnie wniosek, że wydajność 

pracy w cukrowniach zachodnich w omawianym czasie - wbrew twierdze-

l Sprawozdamlie I_by Przemyslowo-Handlowej w Po_nawiu za rok 1922, s. 22; WAPP. 
ZZPPC, sygn. 16. Sprawozdanie zarządtu, ZZPPO za r. 1937/38, s. 19 - oraz sygn. lO, 
8 . 21; WAPP. Inspektor Pracy X Okręgu Poznańskiego, sygn. 63 (1930), także sygn. 
61 (1933), sygn. 23 (1921). 

2 Sprawozdanie I _by . .. , jw., s. 22. 
3 Ustawa z dn. 18 XII 1919 r., ograniczająca czas pracy robotników fabrycznych 

nie mogła z braku większej ilości lnieszkań przy fabrykach od razu znaleźć zastosowania_ 
W związku z tym "w pierwszych latach po (wojnie) w wielu oukrowniaoh praca kam
panijna była prowadzona jeszoze na dwie zlniany, po 12 godzin każda, przy czym za 
4 godziny nadliozbowe robotnioy otrzymywali dodatkową zapłatę". (Sprawozdanie 
z działalności zza b. Królestwa Polskiego w l. 1919-1929, Warszawa 1930, s . 39). 

W niektórych cukrowniach zaohodnich praoa na dwie zlnially prowadzona była 
)eszcze w kampanii 1922/23, na podstawie specjalnego rozporządzenia Rady Ministrów, 
mocą którego przedlużony został czas praoy w okresie kampanii z 8 na 12 godzin (WAPP. 
Inspektor Pracy X Okręgu Poznańskiego, sygn. 37). 

4ł Przemysł Cukrowniczy 
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niom zarządów poszczególnych zakładów i kartelu ZZPPC - była wyższa 

niż w okresie przedwojennym. 
W C'7.asie kampanii zatrudnienie w cukrowniach zachodnich wzrastało 

średnio od 3 do 7 razy, w związku z zaangażowaniem dodatkowych robotni
ków, tzw. sezonowych. 

Kampania 

Kampa"one 

1920/21 
1928/29 
1929/30 
1930/31 
1931/32 
1932/33 
1933/34 
1934/35 
1935{36 
1936/37 
1937/38 
1938/39 

Tabela XVI 
Zatrudnienie w cukrowniaoh zachodnich \V czasie kBJllpanii 

Beschiiftigtennacbweis in den westpolniscben Zuckerfabriken 
wiibrend d. Zuckerkampagnen 

Robotnicy stali 

I 
Robotnicy sezonowi Razem 

Stiindige Arbeiter Saisonarbeiter Zusammen 

Liczba I 
Wskaźnik Liczba 

I 
Wskaźnik Liczba 

I 
Wskaźnik 

Za.hl I Index Za.hl Index Zahl Index 

4000 100,0 8000 100,0 12000 100,0 
4455 111,1 13726 171,7 18181 151,3 
4461 111,2 14838 185,4 19299 160,9 
4215 105,5 15958 199,3 20173 169,8 
3828 96,2 19431 242,5 23259 193,9 
3552 8S,7 19499 243,5 23051 192,2 
3033 75,8 19779 247,3 22812 190,3 
3041 76,1 20945 251,0 23986 199,7 
2921 73,1 21440 268,0 24361 203,0 
2804 70,1 22284 279,0 25088 208,5 
2832 70,7 22396 279,5 25228 210,2 
2940 73,5 I 22015 275,2 24955 208,0 

tr6dlo: WAPP, ZZPPC, sygn. 10 i 16; AAN Warszaw •. zza, sygn. 305. 

Do roku 1930/31 liczba zatrudnionych w cukrowniach zachodnich ro
botników stałych kształtowała się powyżej 4000, przy czym wymienioną 
grupę pracowników cechowała duża w tym okresie stabilność z tendencją 
wzrostowI],. Nat-omiast stosunek robotników sezonowych do stałych w wymie
nionym okresie wynosił średnio 3: l. Z chwilą wybuchu kryzysu, powstała 
odwrotna tendencja: liczba robotników stałych zaczęła w związku z reduk
cjami zatrudnienia powoli lecz systematycznic zmniejszać się 4, zaś liczba 
robotników sezonowych, mimo spadku produkcji, zwiększać. 

Paradoks ten był jednak pozorny, gdyż wiązał się z przejściem wszyst
kich cukrowni zachodnich w okresie kryzysu na czterozmianowy system 

• W r. 1932 stan zatrudnienia w przemyśle Wielkopolski ulegl zmniejszeniu w sto
sunku do roku 1929 o 37,6%. W tymże okresie zatrudnienie w cula'owniacb zachodnich 
zmnicjszylo się o 14,2%. (WAPP. Inspektor Pracy X Okręgu Poznańskiego, sygn. 60, 
Sprawozdanie roczne za role 1932). 
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pl'acy 6. W ten sposób dzień roboczy w czasie trwania kampanii zostal skró
cony do 6 godzin. Dzięki tPj okoliczności ilość robotników sezonowych wzro
sła przynajmniej o jedną czwartą 6. 

Tabela XVII 
Zatrudnienie w cukrowniach zachodnich (z uwzględnieniem struktury zatrudnionych) 

BeschMtigennachweis in den westpolnischen Zuckerfabriken 

Kampania 

Kampagne 

-----: 
1920/21 

Struktura 
Struktur 

1929/30 

Struktura 
Struktur 

1938/39 

Struktura 
Struktur 

(mit Berucksichtigung der Beschiiftigungsstruktur) 

------.--------~---- -- ----
Ito botnicy sLali 

Sta ndige Arbeiter 

Liczba I "Vskaźnik 
Zahl Index 

4000 100,0 

33,3 

Robotnicy sezonowi 

Saisonarbeiter 

Liczba 

Zahl 

8000 
I 
Wskaźnik 

Index 

100,0 

Razem 

Insgesamt 

Liczba I Wskaźnik 
Zahl Index 

12000 1 __ 1_00_,_0_ 

66,7 100,0 
- ---,:-::--1- -:--:-:-,-- - --:---1------::-....,..,..,--- ----.,.,.....,..-

4461 111,2 14838 185,4 19299 160,9 
--1----- ------- ----1-----

23,2 76,8 100,0 

2940 73,5 22015 275,2 24955 208,0 

11,9 88,1 100,0 

Źródło: WAVP. ZZ:PPC, sygn. 10 i 16 ; AAN Wl\"rs7.awR., ZZC, sygn. 305. 

Przejście cukrowni zachodnich na czterozmianowy dzień roboczy podczas 
kampanii cukrowniczych w okresie kryzysu, dokonane zresztą pod naciskiem 
czynników rządowych, miało na celu zmniejszenie liczby bezrobotnych 
i co za tym idzie - złagodzenie w pewnym stopniu nastrojów antyrządowych 
i antyustrojowych. Należy jednak pamiętać, że wzrostowi zatrudnienia ro
botników sezonowych w czasie kryzysowych kampanii cukrowniczych nie 
towarzyszył bynajmniej wzrost ogólnego funduszu płac; było raczej prze
ciwnie - nastąpił spadek tego funduszu 7. W związku z tym czterozmianowy 

6 WAPP. Inspektor Pracy 53 obwodu, sygn. 5. Według sprawozdania tegoż in
spektora z dn. 16 X 1931 r. w kampanii 1931/32: a) Cukrownia Szamotuły zatrudniała 
650 robotników, spośród których 510 pracowało na 4 zmiany. W ten sposób zwięk
szono zaLrudnienie (tylko na okres kampanii) o 140 robotniJ<ów; b) Cukro'wnia Opa
lenica zatrudniała około 1640 robotników, z czego 1460 pracowało na 4 zmiany. Do
datkowe zatrudnienie wyniosło 390 osób; c) Cukrownia Środa zatrudniała około 900 
robotników, z tego ok010 730 pracowało na 4 zmiany. Dodatkowe zatrudnienie wynio
sło 180 osób. Podobnie było również w innych culn·owniach. 

6 Tamże . 

7 Por. poclr07.clział 3 (placa). 
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system pracy i spowodowany nim wzrost zatrudnienia robotników sezono
wych w okresie kampanijnym w praktyce oznacza! przerzucenie Clęzaru 

utrzymania części bezrobotnych na samych robotników, zatrudnionych 
w cukroWTliach zachodnich. 

Jest rzeczą cha.rakterystyczną, że proces redukcji robotników stałych, 

zatrudnionych w cukrowniach zachodnich, trwał w zasadzie nieprzerwanie 
do roku 1938/39. Równolegle do t~go wzrastała liczba robotników sezonowych. 

Natomiast zatrudnienie w poszcz~gólnych cukrowniach zachodnich w okre
sie pokampanijnym, czyli remontażowym, wynosiło przeciętnie od 150 do 
200 robotników stałych. 'vV poszczegóhlych cukrovmiach zatrudnienie to 
kształtowało się poniżej lub powyżej tej przeciętnej. Na przykład w cukrow
niach Małno i Świecie załoga robotników stałych nie przekraczała nigdy 
100 osób. Natomiast w cukrowniach: Chełmża, Opalenica, Kruszwica, Mątwy 
i WitaBzyce liczba robotników stałych, zatrudnionych przez cały rok, wahała 
się w granicach od 250 do 400 osób. W okresie kryzysu i w latach następnych 
stan załóg stałych w poszczególnych cukrowniach uległ w wyniku redukcji 
zIDlliejszeniu, przy czym w niektórych zakładach prawie o 50%8. Najtra
giczniej pod tym względem przedstawiała się w owym czasie sytuacja w cu
krowniach: Pakość, Zduny i Opalenica. Pierwsze dwie zos~ały z powodu kry
zysu całkowicie zamknięte, a rohotnicy stali i część personelu biurowego 
zwolniona z pracy. W Cukrowni Opalenica, składającej się z dwóch fabryk, 
w okresie kryzysu (z dniem 31 XII 1932 roku) została unieruchomiona jedna 
z nich, wskutek czego 100 robotników stałych straciło pracę, powiększając 
szeregi bezrobotnych 9. 

Należy jednak stwierdzić, że były również i takie cukrownie, które w okresie 
kryzysu, mimo spadku produkcji, nie przeprowadziły redukcji w zatrudnie
niu załóg stałych. Należały do nich lU. in. cukrownie: Miejska Górka i Środa 1O, 

Integralną część stałych pracowników cukrowni stanowili pracoWTlicy 
umysłowi. Grupa ta składała się zazwyczaj z kilkunastu ludzi, co w s~osunku 
do całej załogi cukrowni stanowiło niewielki odsetek. 

• Cukrownie: Szamotuły, Września, Opalenica i inne. 
• WAPP. Inspektor Pracy X Okręgu Poznańskiego, sygn. 61 i sygn. 21. Według 

raportu Inspektora Pracy 54 obwodu Bydgoszcz z dn. 20 III 1931 r. liczba zwolnionych 
robotników stałych w Cukrowni Pakość, stanowiącej filię Cukrowni Kujawy, wyniosła 
109 osóh. W tymże raporcie podaje się również, że Cukrownia Nakło spośród swoich 
130 robotników stałych zwolniła z powodu Iq'Yzysu 40 osób, czyli przeszło 30%. W Spra
wozdaniu Inspektora Pracy 57 obwodu z r. 1932 czytamy: "Cukrownia Zduny była 
zamknięta na okres kampanijny ze względów kalkulacyjnych, jakkolwiek była w zu
pelności przygotowana do kampanii i w okresio przedkampanijnym zatrudniała stałe 
100 łudzi". Na marginesie powyższego sprawozdania nałeży dodać, że Cukrownia Zduny 
od r. 1929 była filią Cukrowni Witaszyce, podobnie jak Cukrownia Pakość - filią Cu
krowni Kujawy z siedzibą w Janikowie. 

,. WAPP. Inspektor Pracy X Okręgu Poznańskiego, sygn. 23, 61 i 63. 
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2. STRUKTURA ZATRUDNIENIA 

W cukrowniach zatrudniano zarówno robotników wykwalifikowanych, jak 
i niewykwalifikowanychll Podział ten dotyczyl tak robotników stałych, jak 
i sezonowych. Do grupy robotników wykwalifikowanych należeli rzemieślnicy, 
przede wszystkim ślusarze i kowale oraz maszyniści kolejek wąskotorowych, 
dalej dozorcy kotłów parowych i pomocnicy warsztatowi 12. Pozostali robotnicy 
zaliczani byli do grupy niewykwalifikowanych. 

Pod względem funkcyjnym załoga robotnicza cukrowni zachodnich dzie
liła się na 13 : a) kowali i ślusarzy, b) robotników fabrycznych, c) robotników 
podwórzowych, d) robotników transportowych, zatrudnionych głównie przy 
kolejkach wąskotorowych, należących do cukrowni. 

Te trzy ostatnie grupy dzieliły się w zależności od konkretnie wykony
wanej już pracy, na dalsze podgrupy. Najbardziej zróżnicowaną pod tym wzglę
dem była grupa robotników fabrycznych. Czołowe miejsce zajmowali w niej 
ze względu na jakość i odpowiedzialność wykonywanej pracy - dozorca 
ruchu, drugi mechanik i gotJwacze cukrzycy, zajęci przy warnikach. 

Natomiast pracownicy umysłowi cukrowni zachodnich dzielili się w oma
wianym okresie na dwie zasadnicze grupy: tzw. urzędników administracyj
nych i urzędników technicznych 14. Do grupy pierwszej, w kolejności wagi 
sprawowanych funkcji, należeli: prokurent - nazywany w cukrowniach ZZC 
szefem biura, główny księgowy i księgowi oraz wagomistrz, biuraliści i tzw. 
praktykanci 16. 

Grupę drugą stanowili dyrektor cukrowni i jego zastępca, główny me
chanik i chemik oraz tzw. zmianowy i jego zastępca 16. 

Ruzpatrując strukturę zatrudnienia pod względem płci stwierdzić na
leży, że w culu'owluach zachodnich przeważającą większość stanowili męż
czyźni. Udział kobiet był tu niewielki. Na przykład w roku 1920/21 kobiety 
stanowiły zaledwie 6% ogólnego zatrudnienia wszystkich cukrowni zachod
nich 17. W poszczególnych culcrowniach odsetek zatrudnionych kobiet był 
jednak wyższy od podanego wyżej przeciętnego. Na przykład w Cukrowni 
Środa udział kobiet w stosunku do całej załogi pracowników stałych wynosił 
w roku 1920/21 aż 25%18. W innych natomiast cukrowniach zachodnich 
w tym samym czasie odsetek kobiet kształtował się poniżej przeciętnego. 

11 Tamże, sygn. 60 i 61; por. St.atystylca p,·acy, R. 1930, s. 136-137. 
12 PAP Inowrocław, sygn. 76. Księga płac Cukrowni Wierzchosławice. 
13 Tamże, sygn. 90. 
14 PAP Gniezno, Cukrownia Września, sygn. 108, nr inwentarza 11 . 
" Tamże. 
11'1 Tamże. 

17 WAPP. Inspektor Pracy X Okręgu Poznańskiego, sygn. 23. 
18 Tamże. 
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I tak W CUkWWlli Wierzchosławice udzial kohipt w stosunku do całej stałl:'j 

załogi fabrycznej wynosił tylko 1%19. W cukrowniach natorrilast: P",lpJin, 
Nakło , Szamotuły i Świecie - kobiet w charakterze pracowników stałych 
nie było w ogóle. 

vVyraźny wzrost zatrudnienia kobiet w cukrowniach zachodnich nastą,pił 
dopiero w okresie kryzysu, i to głównie podczas kampanii cukrowniczych. 
Zjawisko to wią,zało się z prohlemem wartości siły roboczej. KolJil:'ty bowiem 
za tę samą, pracę co mężczyźni otrzymywały niższe wynagrodzenie 20. Stąd 

też dla cukrowni korzystniej było zatrudniać kobiety, oczywiście o ile na to 
pozwalała specyfika danej pracy. 

Cukrownie zachodnie zatruru1ialy także pewną, niewielką, zresztą liczhę 
młodocianych, głównie chłopców. Byli oni zatrudnieni przeważnie w charak
terze gońców, czyli tzw. posyłków 21 

3. W ARm-rr....r PŁACY I PRACY 

a) Płaca. Podstawową, formę wynagrodzenia za pracę w cukrowniach 
zachodnich stanowiła płaca pieniężna. U pracoVl'1lików umysłowych realizo
wana była w forrrile pensji miesięcznych, u robotlUków zaś dwa razy w rrile
sią,cu w formie tzw. zaliczki i wyrównania końcowego. Place pracowników 
fizycznych były zróżnicowane w zależności od wykonywanej pracy, posiada
nych kwalifikacji i tzw. stażu zawodowego, czyli liczby lat przepracowanych 
w danym zawodzie 22. W związku z tym w poszczególnych grupach pra
coVl'lliczych odróżniano jeszcze tzw. minimum i maksimum zarobku dzien
nego. Na p17ykład w roku 1932 płaca za ośrrilogodzinn.1' dzień pracy robotni
ków stałych wykwalifikowanych wahała się w granicach od 5,44 do 8,80 zł; 
robotników niewykwalitikowanych od 2,96 do 6,16 zł23 . Ponadto w cukrowniach 
zachodnich, podobnie zresztą jak w innych przemysłach, istniało także zróżni
cowanie plac według płci i wieku 24. W rezultacie kobiety za pracę, którą 
wykonywały na równi z mężczyznami, otrzymywał.v niższe wynagrodzenie. 
przy czym różnica ta dochodziła często do 40-50%25. 

" Tamże . 
• 0 Por. podrozdział 3 (płace). 
21 WAPP. Inspektor Pracy X Okręgu Poznańskiego, sygn. 61 (1933). 
"' Tamże, sygn. 60, Sprawozdanie za r. 1932; Statystyka P..acy. R. 1930, s. 136-137; 

Rocznik Statystyki RP, Warszawa 1924, s. 178. 
,. WAPP. Inspektor Pracy X Okręgu Poznańskiego, sygn. 60. Ilprawozdanie In-

8pektora Pracy X Okręgu Poznar,skiego za r. 1932 . 
.. Tamże, Sprawozdanie Inspektora. Pracy 5·3 obwodu za ". 19·32. 
!fi Tamże. 
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Najbardziej wyzyskiwaną grupą pracowników fizycznych byli tzw. mło
dociani pracownicy, którzy nie ukończyli 18 lat życia 26 • 

Należy również zaznaczyć, że istniały jeszcze odręhne taryfy płac dla 
robotników stałych (wyżsr.e) i odrębne dla sezonowych (niższe)27. 

Rozwój płac maksymalnych w odniesieniu do pracowników fizycznych 
stałych w cukrowniach zachodnich przedstawia tabela XVIII. 

Tabeła XVIII 

Place w cukrowniach zachodnich w zł za 8·godzinny dzień pracy (stawki maksymalne 
wedlug umów zbiorowych) 

Lehne i. d. westpolnischen Zuckerfabriken in Zloty pro 8-Stunden·Arbeitstag 
(Maximałsatze laut Kollektivvertrag) 

Robotnicy Robotnicy nie· J 

Rok wykwalifikowani wykwalifikowani Kobiety Mlodociani 

Jahr Qualifizierte Nichtqualifizierte F"auen J ugendliche 
Arbeiter Arbeiter 

-- ---- l-1924 5,92 4,32 2,56 1,92 
1925 6,16 4,48 2,64 2,00 
1926 7,28 5,28 3,12 2,40 
1927 8,48 6,00 3,52 2,80 
1928 9,20 6,48 3,92 3,04 
1929 10,00 7,04 4,24 3,36 
1930 10,00 7,04 - -
1931 8,80 6,16 3,76 -
1932 8,80 6,16 -

I 

-
1933 7,52 5,28 3,20 -
1934 5,64 3,96 - -

~r6dlo: Opracowano na. podst.nwle pisma "Statystyko. Pracy", R. 1930. s. 136-137 l R. 1933, s. 326 oraz 
WAPP. IDBp. Pracy X Okr. Pozn .. sygn. 60 I 61. 

Jak wynika z tabeli XVIII, w cukrowniach zachodnich place wzrastały 
systematycznie do roku 1929, czyli do kryzysu. Spadek zaznaczył się w roku 
1931 i trwał nieprzerwanie przez cały okres kryzysu, przy czym w roku 1934 
wynosił około 45% w stosunku do roku 1929. W następnych latach płace 
w omawianych cukrowniach nie wykazywały większych tendencji wzrosto
wych; oscylowały one raczej na poziomie z roku 1934 28. 

Ogólnie jednak należy stwierdzić, że płace pracowników fizycznych w cu
krowniach zachodnich były średnio około 15-20% wyższe niż w cukrow-

26 Tamże: "Mlodociani robotnicy pobierali wynagrodzenie do 50% niższe w sto
sunku do plac mężczyzn przy tej samej pracy". 

27 Tamże, sygn. 61, Sprawozdanie Inspektora Prac!! X Okręgu Poznańskiego za 
,..1933; por. Statystyka Pracy. R. 1933, s. 326. 

28 Por. St. Werner, Przemysł na Pomorzu i jego przyszłoś6, Poznań 1935, s. 51. 
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ni ach ZZC 29 • Również były one stosunkowo wysokie w porównaniu z pła
cami w innych gałęziach przemysłu zachodniej Polski 30. Z reguły płace w cu
krowniach zachodnich kllztaltowały się na poziomie przemysłu maszynowego 
i chemiczllego. które należały do najwyższych. 

Tabela XIX 

Płace robotrrików w nie1.-tórych gałęziach przemysłu zachodniej Polski w roku 1932 
(w złotych) 

Arbeitsl6hne in einigen Industriezweigen Westpolens im Jahre 1932 (in Zloty) 

Zarobek dzienny robotników Zarobek miesięczny robotno 

Przemysł Taglicher Arbeitslohn Monatlicher Arbeitslohn 

Gewerbea.rt wykwalifik InieWYkwalifik. wykwalifik. InieWYkwalifik. 
flir QuaJifiz. flir Nicbtquał. flir Q ualifiz. fur Nichtqual. 

Cukrownie 
Zuckerfabriken 5,44-8,80 2,96-6,16 136,0-220,0 74,0-154 

Cegielnie 
Ziegeleien 2,80-4,72 2,64-3,20 105,0 -118,0 66,0- 73,0 

Obrób. met. i pnem. 
masz. 

Meta.ł1· U. Maschinen-
industrie 6,00-8,40 4,40-6,80 139,0-192,0 117,0-163,0 

Młynarstwo 

Gewerbl. Miihlen-
industrie 5,80-9,36 5,28 132,0-224,0 126,0 

Graficzny 
Połygraphisches 

Gewerbe 8,64-12,96 - 236,0- 324,0 -

Chemiczny 
Chemische Industrie I 4,56-8,40 3,04-6,08 114,0-210,0 76,0-152,0 

Źródło: WAIJp. Insp. Pracy X Okr. Pozn .. sygn. 00. Sprawozd.lnsp. Pmcy 56 Obwodu za r. 1932. 

Na terenie zachodniej Polski wyższe płace niż w cukrowniach występowały 
jedynie w przemyśle poligraficznym i młynarskim. Uposażenie pracowników 
umysłowych w cukrowniach zachodnich było bardziej zróżnicowane niż 

fizycznych. Szczególnie jaskrawo rysowaly się dysproporcje pomiędzy pen
sjami kierownictwa cukrowni, a pozostałymi grupami pracowników. PenAje 
dyrektorów, wicedyrektorów i prokurentów wynosiły przeciętnie od 1100 do 

2. AA.J.~ Warszawa. zza, sygn. 55, Sprawozdanie z dzialalności zza . . . , jw., w la
tach 1919-1929, Warszawa 1930, s. 38. 

'o WAPP. Inspektor Pracy X Okręgu Poznańskiego, sygn. 60. Sprawozdanie In-
8pelctora Pracy 66 Obwod/u za r. 1932. 
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3500 zł miesięcznie 31 . Na podobnym poziomie kształtowały się również pensje 
członków zarządów i rad nadzorczych, przy czym drugie tyle wynosiły tan
tiemy. Wysokie były również pensje głównych księgowych. Dochodziły one 
do 900 zł miesięcznie 32 . 

Następną z kolei pod względem uposażenia grupę pracowników umysło
Wych cukrowni stanowił personel inżynieryjno-techniczny, jak chemicy 
i główni mechanicy. Ich pensje wynosiły średnio około 500-600 zł miesięcz
nie 33. Pensje natomiast pozostałych grup personelu umysłowego kształtowały 
się w granicach od 200 do 350 zł. 

Osobną grupę stanowili tzw. praktykanci, których wynagrodzenie mie
sięczne oscylowało w granicach około 100 zł34 • 

b) Inne świadczenia. Wynagrodzenie pracowników stałych cukrowni 
zachodnich zarówno fizycznych, jak i umysłowych, składało się jeszcze -
obok zapłaty pieniężnej (gotówkowej) - także ze świadczeń w naturze, 
tzw. deputatów. Do najważniejszych świadczeń w naturze należały: bez
płatne mieszkania, opał, cukier, mleko, ziemniaki, światło i inne. Ogólna 
wartość tych naturaliów w przeliczeniu na pieniądze wynosiła dla poszcze
gólnych grup stałych pracowników fizycznych cukrowni od 50 do 100% 
płacy gotówkowej 35. 

Jak z powyższego wynika, ogólne warunki materialne pracowników sta
łych w cukrowniach zachodnich były - w porównaniu z wynagrodzeniem 
pracowników zatrudnionych w innych gałęziach przemysłu zachodniej Pol
ski - na ogół dobre. Wynikało to z dwóch zasadniczych czynników: l) sta
ramlego pod względem kwalifikacji zawodowych doboru pracowników sta
łych; 2) sezollowego charakteru produkcji w cukrownictwie 3G • 

Znacznie gorsze wanmki płacy posiadali pracownicy sezonowi. Za tę 

samą pracę co robotnicy stali otrzymywali oni niższe wynagrodzenie pie
niężne, a )Jonadto pozbawieni byli szeregu świadczeń w naturze. W szcze
gólnie opłakanym stanie znajdowały się kwatery mieszkalne robotników 
sezonowych w okresie kampanii cukrowniczej 37. Ciasnota, zimno, brak urzą
dzeń sanitarnych w pomieszczeniach zbudowanych najczęściej w postaci 

., PAP Gniezno. Cukrownia Września, sygn. 108, nr inw. 11 (1939); wywiady 
ustne przeprowadzone przez autora . 

• 2 Tamże. 

33 Tamże; por. AAN Warszawa, ZZC, sygn. 55. Sprawozdanie z działalności ZZC. 
jw., s. 41. 

34 Tamże. 

SG Tamże . 
• 6 S. Werner, jw., s. 51-52. 
" WAPP. Inspektor Pracy X Okręgu Poznańskiego, sygn. B8. Sprawozdanie 

In8pektora Pracy za r. 1924: "Mieszkania robotników stałych - - są na ogól dobre; 
nie można jednakże tego powiedzieć o mieszkaniach dla robotników sezonowyoh. Wobeo 
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baraków drewnianych wszystko t0 nie stwa.rzalo odpowiednich warunków 
odpoczynku po ciężkiej i wyczerpującej pracy. 

c) Warunki pracy. W poszczególnych działach produkcyjnych cu
krowni warunki pracy nie były jednakowe. W pierwszych latach powojen
nych, kiedy w cukrowniach zachodnich powszechnie stosowany był napęd 
parowy, naj cięższe warunki pracy istniały ze względu na temperaturę w sta
cjach wirówek 38 ';V późniejszych latach, w związku z modernizacją techniczną 
cukrowni i zainstalowaniem w nich silników elektrycznych waruuki pracy 
w wymienionym dziale uległy znacznej poprawie. Modernizacja jednak do
tyczyla głównie urządzeń techniczno-produkcyjnych; same zaś pomieszcze
nia, jak bale fabryczne, magazyny na cukier i inne - nie zostały (z wyjąt
kiem Cukrowni Tuczno) w większym stapniu przebudowane. 

W związku z tym dość powszechnym w większości omawianych cukrowni 
zjawiskiem był brak odpowiedniej wentylacji 39 . Niedostateczny dopływ świe
żPgo powietrza oraz odpływ na zewnątrz g~zów, wydzielanych przy poszcze
gólnych reakcjach chemicznych procesu technologicznego a także kurzu, 
zwłaszcza w suszarniach wysłodków - wpływały ujemnie na ogólny stan 
zdrowia robotników. 

Osobny problem stanowiło zabezpieczenie wszelkiego rodzaju kotłów pa
rowych, transmisji i siJników elektrycznych. W szczególności brak osłon 
kół i pasów transmisyjnych był przyczyną częstych wypadkow, niekiedy 
śmiertelnych. Poważne usterki istniały także w dziedzinie urządzeń higie
niczno-sanitarnych. W wielu cukrowniach nie było odpowiednich pomiesz
czeń w rodzaju łazienek, umywalni i szatni 40. Zalecenia inspektorów pracy nie 
były w tej sprawie zawsze respektowane przez zarządy cukrowni. Niekiedy 
nawet bardziej .,kalkulowało się" zapłacić karę, niż przeprowadzić konieczne 
inwestycje z zakresu ochrony pracy. W ten sposób niektóre cukrownie za
chodnie przez "oszczędności" na inwestycjach, związanych z bezpieczeństwem 
i higieną pracy, narażały zdrowie i życie zatrudnionych w nich załóg robot
niczych. 

(wprowadzenia) pracy w cukrowniach na 3 zmiany podczas kampanii oraz w zwią,zku 
z większą, liczbą, robotników sezonowych daje się w barakach dla robotników sezono
wych odczuwać ogólną, ci!l8Ilotę - - i brud". 

'8 Tamże, sygn. 63, Sprawozdanie Inspektora Pracy 55 obwodu za r. 1930, i sygn. 60, 
Sprawozdanie Inspektora Pracy 56 obwodu za r. 1932. 

39 Tamże . 
•• Tamże, sygn. 60: "Cukrownie - - nie czyni!]; zadość wymaganiom higienicz

nym pracy nie tylko pod względem temperatury, lecz i przewietrzania oraz przebiera
nia się robotników, ktć>rzy ubrania wieszają, - - po ką,tach". "Za umywalnię slużą 
gdzieniegdzie umieszczone - - kurki z wodą. Magazyny cukru są, bez wentylacji i po
wietrze - - pozostaje Lardzo duszne. Praca w suszarni wysłodków naraża robotników 
na wchlanianie kurzu, " nie ma ochraniaczy na usta i nos, żadnej izby wypoczynkowej, 
\"'ITeszcie rozbieralni i umywalni". 
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4. STOSUNKI KAPITALU I PRACY 

a) Uwagi ogólne. Stosunki produkcji w cukrowniach zachodnich oparte 
w okresie międzywojennym na prywatnej własności środków produkcji ce
chowała sprzeczność interesów między załogami nbotniczymi - z jednej 
strony, a kapitalistycznymi właścicielami tychże cukrowni - 'l. drugiej. 
Przedmiotem sprzeczności między wymienionymi stronami był - z punktu 
widzenia ekonomicznego - problem podziału nowo wytworzonej przez ro
botników wartości pomiędzy silę roboczą i kapitał, czyli inaczej - zagadnie
nie relacji płac roboczych do wartości dodatkowej. Zaznaczyć jednak należy, 
że nie cała wartość dodatkowa była przywłaszczana przez akcjonariuszy -
właścicieli cukrowni zachodnich. Część jej bowiem "przechwytywana" była 
przez inne grupy kapitalistyczne, pośrednio zaangażowane w wymienionych 
cukrowniach. Określenie jednak wielkości wartości dodatkowej zarówno ogól
nej, jak i tej części, która "pozostawała" w rękach akcjonariuszy cukrowni 
zachodnich, jest rzeczą bardzo trudną. z uwagi na ówczesną teorię i praktykę 
księgowania i sporządzania bilansów. Trudność ta polega przede wso.:ystkim 
na tym, że przeważająca część wartości dodatkowej była zakamuflowana 
w takich pozycjach bilansowych, jak pensje, procenty, skłaclld na rzecz 
funduszu międzyzwiązkowego i kartelu ZZPPC, zaplata za buraki i inne. 
W ten sposób wykazywane oficjalnie zyski w bilansach cukrowni zachodnich 
wynosily z reguły nie więcej, niż 10-15% ogólnej wartości dodatkowej u 
i około 50% tej części wartości dodatkowej , która pozostawała w ręku akcjo
nariuszy wymienionych zakładów 42. Pozostałą część tej ostatniej stanowily 
tantiemy i tzw. wynagrodzenie, realizowane przez szczególnie uprzywilejo
waną grupę akcjonariuszy - członków rad nadzorczych, zarządów i dy
rekcji. 

Dochody wspomnianej wyżej grupy akcjonariuszy, nie przekraczającej 
przeciętnie 10-15 osób, były zazwyczaj kilkakrotnie, a czasem nawet kilka
dziesiąt razy wyżt>ze od przeciętnych zarobków robotniczych. Na przykład 
w Cukrowni Witaszyce suma tantiem i pensji, pobranych przez 10 członków 
rady nadzorczej, zarządu i dyrekcji wyniosła w roku 1930/31 około 25% 
ogólnej sumy płac roboczych załogi , liczącej miesięcznie po uwzględnieniu 
zatrudnienia kampanijnego, około 350 osób 43. Porównanie więc tylko tej 
części wartości dodatkowej, która w formie tantiem i wysokich honorariów 
przywłaszczana była przez akcjonariuszy zasiadających we władzach spół-

" WAPP BC., sygn 45-46; Bilanse i sprawozdania roczne cukrowni: Gniezno, 
.Janikowo, Kruszwica, Mątwy, Miejska Górka, Nakło Opalenica, Tuczno, Unislaw, 
Wierzchosiawice. 

I 
42 Tamże. 

\3 PAP Gniezno. Akta Cukrowni Witaszyce-Zduny; bilans Cukrowni Witaszyce 
za r. 1930/31. 
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kowych cukrowlli zachodnich - z płacanli roboczymi, czyli tzw. robocizną 
stano'w] "ymmv:ną charakterystykę podłoża ekonomicznego stosunków klaso
wych w przemyśle cukrowniczym zachodniej Polski w okresie nliędzywo
jennym. 

Rzeczywiste jednak rozmiary wyzysku klasy robotniczej przez kapitał 
okrcśla stopa wartości dodatkowej. Według naszych obliczeń w tejże Cu
krowni IVitaszyce wspomniana wyżej stopa wartości dodatkowej, rozumiana 
jako stosunek tzw. robocizny, czyli płacy roboczej łącznie ze świadczeniami 
socjalnymi, do ogólnej wa,rtości dodatkowej, przywłaszczonej przez wszyst
kie grupy kapitahl zaangażowanego bezpośrednio (udziałowcy, akcjonariusze) 
i pośremlio (banki, kart.el, państwo i ume) w cukrowniach zachodnich -
wyniosła w kampanii 1930/31 około 250% 44. Z liczby tej wynika, że na każde 
3,5 złotego nowo wytworzonej wartości - 2,5 złotego stanowiła wartość 

dodatkowa przywłaszczana przez różne grupy kapitału zaangażowanego w tej 
cukrowni, a tylko jedna zlotówka przypadała w udziale robotnikom. Cukrownia 
Witaszyce nie stanowiła pod tym względem jakiegoś wyjątku. Analiza zacho
wanych bilansów i sprawozdań rocznych pozwala w przybliżeniu stwierdzić, 
że podobnie rzec7. przedstawiała się także w innych cukrowniach zachodnich. 
W tej sytuacji nie moglo być mowy o jakiejś harmonii interesów ponliędzy 
kapitalistycznymi właścicielami wymienionych cukrowni a zatrudnionymi 
w nich robotnikami. Ostrość jednak konfliktów klasowych w cukrowniach 
Polski zachodniej była w dużym stopniu stonowana dwoma zasadniczymi 
C7.ynnikanli, wynikającymi z sezonowego charakteru ich produkcji. Pierwszym 
czynnikiem był fakt, że załoga robotników stałych stanowiła - jak wiadomo 
- nie więcej niż 10-15% ogółu zatrudnionych w okresie kampanijnym 
i była wyraźnie uprzywilejowana w stosunku do robotników sezonowych; 
ci ostatni bowiem za tę samą pracę co robotnicy stali otrzymywali znac7.nie 
niżs7.e 'wynagrodzenie gotówkowe i pozbawieni byli wielu świadczeń rzeczo
wych. VV ten sposób, w wyniku większego wyzysku robotników sezonowych 
cukrownie zachodnie mogły zapewnić stosunkowo dobre warunki materialno
bytowe robotnikom stałym, spośród których większość stanowili pracownicy 
wysoko kwalifikowani, wykonujący w okresie kampanii głównie czynności 
nadzorcze. 

Drugim czynnikiem łagodzącym sprzeczności klasowe w cukrowniach za
chodnich w omawianym okresie był fakt, że przeważająca część robotników 
sezonowych rekrutowała się spośród okolicznej ludności wiejskiej, głównie 
bezrolnej, a następnie małorolnej i c7.ęściowo także śrec1niorolnej. Dla tych 
ostatnich grup robotników sezonowych praca podczas kampanii cukrowniczej 
nie stanowiła glówFlego źródła ut, z nnania, lecz była zajęciem dodatkowym, 
zapewniającym im dochód dodatkowy w okresie, gdy w rolnictwie główne 

.. Tamże. 
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prace polowe były już na ukończeniu i w związku z tym możliwości dalszego 
zarobkowania ustały. W ten sposób robotnicy sezonowi będąc w dużym stop
niu zróżnicowani pod względem majątkowym, w rzeczywistości nie stanowili 
jakiejś zwartej w sensie klasowym grupy społecznej. Również poziom uświa
domienia politycznego był u nich niski. Okoliczność ta stwarzała podatny 
grunt do ich wzmożonego wyzysku przez kapitał zaangażowany w cukrow
niach zachodnich. 

Wymienione wyżej czynniki stępiając ostrość problemu klasowego, nie 
usuwały jednak samego faktu jego istnienia; nadawały one jedynie specy
ficzną postać walce klasowej w interesującym nas przemyśle. 

b) Organizacja, przejawy i formy walki klasowej. Walka klasowa 
w okresie międzywojennym miała w cukrowniach zachodnich charakter 
zorganizowany. Robotnicy, zarówno stali jak i sezonowi, byli zrzeszeni w związ
kach zawodowych, spośród których największy wpływ, niemal dominujący, 
posiadał Związek Robotników i Rzemieślników Zjednoczenia Zawodowego 
Polskiego 45. W latach trzydziestych pewien wpływ w cukrowniach zachodnich 
uzyskał także Związek Zawodowy Robotników Spożywczych, należący do 
ZZZ4G. Natomiast Związek Zawodowy Robotników Cukrowni RP - nale
żący do związków klasowych - nie odgrywał poza cukrowniami w Nakle, 
Chełmży i Kruszwicy 47 większej roli . Pracownicy umysłowi zrzeszeni byli 
w Polskim Związku Pracownilców Przemysłu Cukrowniczego RP4B. 

Interesy właścicieli cukrowni zachodnich w sporach z robotnilcami re
prezentował Związek Pracodawców dla Cukrownictwa49, który byl" organiza
cją formalnie niezależną od ZZPPC. W ten sposób problemy socjalne wy
mienionych cukrowni nie wchodziły w zakres spraw kartelu, lecz były regu
lowane przez odrębne zrzeszenie kapitalistyczne. 

Przedmiotem sporów w przemyśle cukrowniczym zachodniej Polski były 
najczęściei: długość dnia roboczego, warunld płacy, bezpieczeństwo i higiena 
pracy oraz przyjmowanie i zwalnianie robotników. Ważne miejsce zajmowały 
również sprawy emerytur i rent, zwłaszcza zaopatrzenie wdów i sierot po 
pracownikach cukrowni, urlopy i inne. Problemy te były regulowane przede 
wszystkim na płaszczyźnie umów zbiorowych, które w omawianym okresie 

4' WAPP, Inspektor Pracy X OIIT. Poznańskiego, sygn. 58, wykaz umów zbio
rowych z r. 1924; StalJyslAJka Pmcy. R. 1937, s. 14 i 26; wykaz tllUÓW zbiorowych za 
1a.ta 1934 i 1935. 

4. Tamże, sygn. 61, Sprawozaanie Inspektora Pracy 53 obwo&u, rok 1933. 
17 Tamże, sygn. lli 12. W Cukrowni Nakło Związek Zawodowy Robotników Cu

krowni RP powstal w marcu 1927 roku i liczył około 110 członków, czyli objął prawie 
calą załogę robotników stałych. W Cukrowni Kruszwica wymieniony wyżej związek 
powstał w r. 1929. Brak jednak danych o stanie członków. 

4. "Życie Cukrownicze" 1928, nr 12, s. 108 . 
•• 'ramże, sygn. 58 i 61. StalAJ8tyka Pracy. R. 1937, s. 14 i 26. 
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stano"\\ily główną formę walki klasowej robotników' w cukrowniach zachod
nich. 

Umowy zbiorowe zawierane były zazwyczaj generalnie dla wszystkich 
cukrowni zachodnich, przy czym właściciele ich reprezentowani byli przez 
wspomniany wyżej Związek Pracodawców dJa Cukrownictwa, a robotnicy, 
w większości przypadków, przez Związek Robotników i Rzemieślników ZZP50. 
Zdarzały się jednak wypadki, że stronę robotniczą reprezentował więcej 

mż jeden związek. Na przykład w roku 1933 umowę zbiorową w imienin ro
botillków cukrowni zachodnich podpisały aż trzy związki, mianowicie: Zwią
zek Robotników i Rzemieślników ZZP, Związek Związków Zawodowych 
(ZZZ) i Polski Związek Zawodowy Pracowników w Przemyśle i Handlu 
"Praca"51. W niektórych cukrowniach zawierane były również umowy zbio
rowe typu indywidualnego 52. W umowach tych stronami były dyrekcja da
nej cukrowm i określony związek zawodowy, względnie Wydział Robotniczy. 
Te ostatme umowy dochodziły do skutku najczęściej tam, gdzie robotnikom 
udało się wywalczyć warunki płacy i pracy korzystniejsze od przewidzia
nych w umowach typu generalnego . Podkreślić należy, że umowy zbiorowe 
w przemyśle cukrowniczym zachodniej Polski były znacznym osiągnięciem 
klasy robotmczej w jej walce z kapitalistycznym wyzyskiem. Stanowiły one 
określoną, choć me zawsze skuteczną, formę obrony robotników przed pró
bami narzucania im przez kapitaJistyczno-obszarmczych właścicieli cukrowni 
jednostronnych warunków pracy i płacy 53. 

Inną formę walki klasowej w cukrowniach zachodnich stanowiły zbio
rowe protesty w postaci wieców i demonstracji 54. Ta forma walki klasowej 
miała miejsce przede wszystkim w okresie kryzysu. Bezpośrednią jej przy
czynę stanowiły redukcje załóg robotników stałych, powodując wzrost bez
robocia i nędzy. Najostrzej problem ten wystąpił w cukrowniach: Pakość, 
Zduny i częściowo Opalenica, które - jak wiadomo - zostały w okresie 
kryzysu zamkillęte, a załogi pracowników zarówno fizycznych jak i umysło-

•• Tamże. 

Ol Inspektor Pracy X Okręgu Poznańskiego, sygn. 61. 
.. Statystyka Pracy, R. 1937, s. 14 i 26 . 
• 3 Inspektor Pracy X Okręgu Poznańskiego, sygn. 61. W SpI'CJlWozdaniu Okręgo. 

wego Inspektora Pracy za " . 1933 czytamy na ten temat: "Rok sprawozdawczy zaznaczai 
się ogólną tendencją do obniżania plac robotników. W przemyśle cukrowniczym zlikwi· 
dowano zatarg zawarciem umowy zbiorowej clJa pra.cowników stalych z 15% obniżką 
dotychczasowych zarobków. Dla pracowników sezonowych wydal Związek Pracodaw
ców clJa PrzemysIu Cukrowniczego jednostronną (podlu'. S. ';V.) taryfę plac o 10% 
niższą niż taryfa clJa pracowników stalych". Stronę robotniczą przy zawarciu wyżej 
wymienionej umowy reprezentował Związek Robotników i Rzemieślników ZZP (por_ 
Staty .• t!Jka Pracy. R. 1933, s. 326) . 

.. AZHP, Sprau'ozdanie s!ftuacyjne tygodniowe 13-19 JlI 1931, S. 274/II-7, 
s. 7 i RHP.KvYPZPR Poznań, s. 53a, k. i\2. 
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wych pozbawione pracy. W Cukrowni Zduny doszło na tym tle w styczniu 
1934 roku nawet do kilkudniowej okupacji zakładu 55; był to jedyny tego 
rodzaju wypadek w przemyśle cukrowniczym zachodniej Polski w omawia
nym okresie. 

Przypomnieć należy, że redukcja robotników stałych w cukrowniach za
chodnich trwała nieprzerwanie do roku 1938. Jeclnocześnie od roku 1934/35 
zaznaczył się w nich pewien wzrost produkcji cukru. W tej sytuacji demon
stracje, o których mowa wyżej, były również wyrazem protestu przeciwko 
wzrostowi wyzysku robotników na drodzc intensyfikacji pracy. 

Na uwagę zasługuje jeszcze inna forma wystąpień robotników cukrowni 
zachodnich, a mianowicie akcja solidarnościowa z bezrobotnymi. Przykhtdem 
takiej akcji był pochód protestacyjny robotników Cukrowni Miejska Górka 
w roku 1922; załoga wymienionej cukrowni przerwała wówczas pracę i z tran
sparentem "My chcemy chleba" wyJ·us'l:yła w kierunku Rawicza. Doszło 

do interwencji wojska, w wyniku której były ofiary 56. 

Podobna manifestacja solidarności miała miejsce w Kruszwicy w roku 
1929 i była zorganizowana przez robotników tamtejszej cukrowni 57. 

Jest rzeczą natomiast charakterystyczną, że w przemyśle cukrowniczym 
zachodniej Polski strajki o podłożu ekonomicznym były zjawiskiem wyjątko
wym. Źródła wymieniają dwa takie strajki: jeden w roku 1922 w Cukrowni 
Kościan i drugi w Cukrowni Nakło w roku 1936 58 • Strajk w Cukrowni Ko
ścian trwał ó dni i został zakończony niepowodzeniem dla robotników -
głównie z powodu zatrudnienia łamistrajków, czemu sprzyjało duże bezro
bocie. Strajk natomiast w Cukrowni Nakło zakończył się sukcesem robotni
ków - brak jednak bliższych danych na temat tego, co było przedmiotem 
sporu między dyrekcją cukrowni a strajkującą załogą i iakie były rzeczy
wiste korzyści odniesione przez strajkujących. Należy podkreślić, że w obu 
wymienionych cukrowniach walką strajkową robotników kierował Związek 
Robotników i Rzemieślników ZZP. Nie stwierdzono jednak akcji strajkowej 

65 REP KW PZPR Poznań, 1934, s. 13 (Sprawozdanie l m. 1934). 
50 Cukrownia Miejska Górka, 20 XII 1961, odpowiedź na ankietę auLora. 
" AZHP, Sprawozdanie ~ytuacyjne tJygodniowe, nr 3. S. 274/II-4, k. 24 (ll-17 I 

1929). Demonstrację Cukrowni Kruszwica zakończyło przyjęcie rezolucji skierowanej 
do sejmu o następujlj,cej treści: 

"My robotnicy CuJu·owni i Obywatele m. Kruszwicy i okolicy demonstrujemy 
na rzecz głodnych bezrobotnych w liczbie okolo 500 osób. 

1. ŻIj,damy, aby z podatku od lokali budowano mieszkania. W ten sposób usunie 
się głód mieszkaniowy i da się - - głodującym bezrobotnym pracę i utrzymanie. 

2. Żądamy od Sejmu niezwłocznej uchwały zmierzającej do zniesienia drożyzny. 
3. Żądamy wydania nakazu do rozpoczęcia napl·awy dróg i pobudowania nowych. 

W ten sposób znajdlj, setki łudzi pracę i zadowolenie. 
6. Cukrownia Kościan, 18 XII 1961, odpowiedź na anJ<ietę autora; "Siła", Organ 

Związku Robotników i Rzemieślników ZZP, J937, nr 3-4, s. 7. 
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w pozostałych cukrowniach ZZPPC - okoliczność ta wskazuje na to, że 
cukrownie zachodnie odnosiły się do kwestii socjltlnej, głównie ze względu 
na sezonowy charakter produkcji, niezwykle ostrożnie. Jest rzeczą oczywistą, 
że szczególnie podczas kampanii każdy ewentualny strajk mógł spowodować 
nieobliczalne wprost, przede wszystkim w zyskach, straty dla cukro-

wni. 



VII. PRODUKCJA 

J. PRODUKCJA CUKRU A USTAWODAWSTWO CUKROWNICZE 

W Polsce kapitalistycznej produkcja cukru była w poważnym stopniu 
regulowana za pośrednictwem wydawanych przez państwo akt6w prawnych. 
Ustawodawstwo cukrownicze stanowiło określoną formę ingerencji rządu 
w sprawy omawianego przemyslu i było w gł6wnej mierze konsekwencją 
przeciwieństwa, jakie istniało w okresie międzywojennym pomiędzy produk
cją cukru a jego spożyciem w kraju. Przeciwieństwo to wynikało ze sprzecz
ności interes6w kapitału zaangażowanego w przemyśle cukrowniczym z jed
nej strony, a og6lu społeczellstwa jako konsumenta cukru - z drugiej. 

Wspomniane ustawodawstwo uwzględniało w przeważającej mierze inte
resy karteli cukrowniczych i było niejako prawnym usankcjonowaniem przez 
państwo ich egoistycznej polityki. Spośród wielu aktów prawnych, regulują
cych gospodarkę cukrownictwa w Polsce międzywojennej, najważniejsze za
sługują na bliższe om6wienie. 

Pod względem chronologicznym na pierwszy plan wysuwa się ustawa 
z 18 XI 1919 roku o obrocie ziemiopłodamil. Na, mocy tej ustawy gospodarka 
cukrownicza w całym kraju została objęta monopolem państwowym. W Pol
sce zachodniej, kt6ra w tym czasie posiadała autonomię gospodarczą, wspom
niany monopol został wprowadzony w formie tzw. sekwestru cukru. Podstawę 
prawną wspomnianego sekwestru stanowiło rozporządzenie ministra byłej 
dzielnicy pruskiej z 15 IV 1920 roku o obrocie culu'em i burakami cukrowymi 
w województwie poznańskim i pomorskim 2. Na podstawie tego rozporządze
nia wszystek cukier wyprodukowany przez cukrownie zachodnie został "za
jęty" na rzecz państwa i oddany do dyspozycji Departamentu Aprowizacji 
Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej 3. Cukrowniom pozostawiono tylko 

l Dziennik Us~aw ItP ID' 89/1919. 
2 "Gazeta Cukrownicza" nr 24, z 12 VI 1920 1'. 

3 Tamże: "Cała ilość cukru wytworzonego na obszarach woj. poznańskiego i po
morskiego jest zajęta na rzecz państwa do rozporządzenia Dep. Aprow. Ministerstwa. 
b. Dziel. Pruskiej_ Żadne ilości cukru nie mogą, być wprowadzane w obieg ani w spo
życie bez zezwolenia. tegoż Departamentu" (Rozporządzenie Ministra b. Dziel.n.icy Pru
skiej o obrocie cukrem i burakami oukrowymi w województwaoh poznaóskim i pomor
skim, art. l). 

7 Przemysł Cukrownioz.y 
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produkty uboczne, jak melasa, wysłodki i wapno defekacyjne. Jednak i t~ 
produkty mogły być przedmiotem wolnego handlu tylko "wewnątrz obszaru 
byłej dzielnicy pruskiej" . 

Państwowy monopol cukrowniczy obowiązywał do września 1921 roku 
i miał swoje uzasadnienie w ówczesnej skomplikowanej pod względem go
spodarczym i politycznym sytuacji kraju 4. Po jego zniesieniu wprowadzony 
został wolny handel cukrem. Wkrótce jednak okazało się, że w rzeczywisto
ści monopol państwowy zastąpiony został monopolem prywatno-kapitali
stycznym, z tą tylko różnicą, że ten ostatni dzielony był między dwa zwalcza
jące się nawzajem kartele dzielnicowe: ZZPPC i ZZC. Sprzeczności między 
obu kartelami reprezentującymi odmie=e pod względem techniczno-ekono
micznym zespoły cukrowni, osiągnęły kulminacyjny punkt po roku 1924_ 

W wyniku zapoczątkowanej stabilizacji gospodarczej, której wyrazem 
była m. in. reforma walutowa, nastąpił w kraju szybki wzrost produkcji 
cukru. Jednocześnie ceny cukru na rynku światowym zaczęły spadać. Naj
dotkliwiej odczuły ten fakt cukrownie zachodnie, które produkując nadal 
w dużym stopniu cukier żółty, nastawione były głównie na eksport. Gdy 
wywóz cukru za granicę okazał się mniej opłacalny, a nawet deficytowy, 
przedmiotem ostrej walki między obu wymieliionymi kartelami stał się rynek 
krajowy 5. 

Kartel ZZPPC mógłby opanować rynek wewnętrzny w drodze wolnej 
konh."lITencji, ponieważ poziom techniczny cukrowni zachodnich zapewniał 
im jeszcze rentowność przy cenie, która dla większości cukrowni ZZC ozna
czałaby już gospodarczą katastrofę . Rozwiązanie to byłoby jednak sprzeczne 
z podstawowym dążeniem kartelu do maksymalizacji zysków w drodze 
wzrostu, a nie obniżki ceny cukru. Pozostało więc inne rozwiązanie: 

ustawowe zmuszenie cukrowni ZZC i nie zrzeszonych (tzw. dzikich) do
wywozu za granicę określonej z góry części wyprodukowanego przez nie 
cukru i odpowiednio zwiększenie udziału cukrowni ZZPPC w sprzedaży na 
rynku wewnętrznym. Jednocześnie wyższa krajowa cena cukru miała kom
pensować straty ponoszone przez cukrownie z tytułu eksportu, proporcjo
nalnie - rzecz jasna - do wielkości danej cukrowni, czyli w ostatecznym 
wyniku do jej globalnej produkcji. 

Kartel ZZC zgodził się po pewnym czasie i z zastrzeżeniami na powyższą 
koncepcję ZZPPC. Cukrownie byłej Kongresówki, Małopolski i Wołynia nie 
mogły bowiem pozwolić sobie na otwartą konkurencję z cukrowniami zachod
nimi. W tych warunkach nowa ustawa w sprawie cukrownictwa uchwalona 
przez sejm i senat RP 22 VII 1925 roku, była jedynie prawnynl usankcjono-

• S. W erne r, P rurrl!1Jsl na PlWWrzu i jego JYl"Zyszloś6. Poznali 1935, s. 30. 
, Bliższe uwagi na ten temat podaję w rozdziale VIII. 
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waniem postulatów kartelu ZZPPC6. "Myśhł przewodnią tej ustawy - pisał 

Jan Iwasiewicz - były dwa kardynalne założenia, a mianowicie: 
l) rozłożenie nieuniknionego deficytowego eksportu cukru, wynikają

cego z nadmiaru produkcji, na wszystkie cukrownie czynne na obszarze RP; 
2) udzielenie mniejszym i średnim warsztatom, w których koszt produlccji 

jest wyższy niż w dużych cukrowniach, pewnych beneficji w postaci zwiększo
nego kontyngentu wewnętrznego, czyli prawa sprzedaży na rynku krajowym 
większej ilości cukru - niżby to wypadalo z proporcjonalnego podziału w sto
BUuku do ich produkcji" 7. 

Ten ostatni punkt stanowił lJ..iewq,tpliwie ustępstwo karLelu ZZPPC na 
rzecz culcrowni byłej Kongresówki, Małopolski i Wolynia. Mimo, że ustawa 
szła po linii zasadniczych postulatów cukrowni zachodnich, formalnie jednak 
ograniczała kompetencje obu karteli i Rady Naczelnej PPC w przedmiocie 
obrotu cukrem wewnątrz kraju; zakreślała ona bowiem ramy, poza które 
wspomniane instytucje nie mogly wyjść przy zawieraniu umów kartelowych 
oj konwencji międzyzwiązkowych. 

Istotną cechą ustawy o obrocie cukrem z roku 1925 był podział glo
balnej produkcji cukru na trzy kontyngenty: zasadniczy, zapaso",'Y i ekspor
towyB. Ustalenie wysokości poszczególnych kontyngentów należało do kom
petencji ministra skarbu, działającego w porozumieniu z ministrami prze
mysłu i handlu oraz rolnictwa i dóbl' pallstwowych. Zarówno globalna pro
dukcja, jak i podział jej na wymienione kontyngenty ustalane były w wartości 
cukru białego. 

Kontyngent zasadniczy, zwany również ustawowym, obejmowal cukier 
przeznaczony na rynek wewnętrzny. Podstawę wyjściową przy ustalaniu 
wymienionego kontyngentu stanowiły dane o spożyciu cukru w kampanii 
ubiegłorocznej 9. Natomiast udział poszczególnej cukrowni w kontyngencie za
sadniczym był proporcjonalny - z wyjątkiem pewnej ilości cukrowni naj
mniejszych - do każdorazowej wielkości jej produkcji. 

Kontyngent zapasowy, ustalany w wysokości nie mniejszej niż 5% kou
tyngentu zasadniczego, pozostawał w cukrowniach jako rezerwa na wypadek 
zwiększenia spożycia cukru w kraju 10. 

Pozostała część wyprodukowanego cukru stanowiła kontyngent eksportowy, 
czyli tzw. pozakontyngent ustawowy 11. Cukier ten był przeznaczony na wywóz 

• Dziennik Ustaw RP, ll1' 90 z <bL 5 IX 1925 r. 
7 J . Iwasiewicz, Związek Zawodowy Oukrowni b. Królestwa Polskiego, TVolyn,:a • 

.1\!IalopolBki i Śląska na tle polożenia p1'Zemysbu cukrowniczego w latach ]9.30-19·15. 
Warszawa 1936, s. 46-47. 

7' 

8 WAPP. Bank Cukrownictwa 75. s . 169. 
o Ta.mże. 

10 Tamże. 

11 Tamże. 



100 ~t.a,nisl!lw "Vykrętowicz 

za granicę. W wyjątkowych przypadkach za zezwoleniem Ministerstwa Skarbu 
część cukru z kontyngentu eksportowego mogła być zwolniona na rynek 
wewnętrzny . 

Nie trudno zauważyć, że omawiana ustawa kładła glówny nacisk na 
podział produkcji, a nie na jej rozmiary. Wyznaczała ona ściśle tylko kon
tyngent zasadniczy i rezerwowy w tym celu, żeby każdej cukrowni zapewnić 
odpowiedni udział w sprzedaży krajowej. Sens ustawy został trafnie okre
ślony przez ZZC12: "Istota ustawy polega na tym, że w Polsce wolno cukier 
produkować, nie wolno go jednak w kraju sprzedawać". Dodajmy gwoli 
ścisłości , że nie wolno sprzedawać w dowolnej ilości, lecz tylko w ramach 
przyznanego kontyngentu zasadniczego. Ponieważ kqntyngent ten przydzie
lany był proporcjonalnie do wielkości wytwórczości cukrowni w danej kam
panii , stwarzało to impuls zachęcający do ustawicznego zwiększania produkcji 
cukru. ł.fimo zwiększającej się w latach 1926-1929 chłonności rynku we
Wnętrznego wzrost produkcji cukru był jednak szybszy od konsumpcji. 

Przeciwieństwo to, wynikające z podstawowej sprzeczności ustroju kapi
t alistycznego, nie mialo do roku 1929 większego wpływu na wewnętrzną 
sytuację rynkową, ponieważ wszelkie nadwyżki cukru lokowane były na 
rynku zagranicznym po cenie znacznie niższej od krajowej. Sytuacja 
uległa radykalnej zmianie dopiero pod wpływem kryzysu światowego (1929-
1932). Wówczas to wskutek trudności ulokowania nadwyżki eksportowej 
(pozakontyngent ustawowy) na rynkach zagranicznych dalszy wzrost produk
cji cukru stał się nieopłacalny dla skartelizowanego przemysłu. Przy dotych
czasowych rozmiarach wywozu straty na eksporcie cukru były tak duże, 

że "nadwyżka" osiągana w drodze "windowania" la'ajowej ceny cukru nie 
była w staIlle ich skompensować. 

"\'" t ej sytuacji oba kartele uznały za konieczne unormować nie tylko 
obrót, ale również samą produkcję cukru. Za wiedzą i aprobatą rządu ZZPPC 
i ZZC zawarły w roku 1929 wewnętrzną umowę w sprawie stabilizacji krajo
wych kontyngentów cukru na okres pięciu lat (1930/31 - 1034/35)13. 

Istota tej stabilizacji polegała na tym, że każda cukrownia miała zapew
niony na okres wymienionego pięciolecia pcwien stały krajowy kontyngent 
cukl"U, czyli innymi słowy - prawo sprzedania na rynku wewnętrznym okre
ślonej z góry ilości cnkru bez względu na wysokość swej produkcji w poszcze
gólnej kampanii tego okresu H. W myśl wspomnianej umowy kontyngent 

12 AAN ·Warszawa. ZZC, sygn. 133. Memorial ZZC c10 rządu z dn. 10 XII 1926 r. 
13 WAPP. ZZPPC, sygn. 232 Sp"awozdanie kartelu za ,', 1929/30. 
14 WAPP. ZZPPC, sygn, 10. Sprawozdanie Za"ządu Związku za r. 1931/32, s. 5: 

" Przez zawarcie mięcIzyzwiązkowej umowy stabilizacyjnej, ustalającej dla każdej 

eukrowlli s tale kontyngenty cukru, stworzona zostala podstawa dla przeprowadzenia. 
kalkula{)ji co do wysokości produkcji cukru w danej kampanii. Wysokość tej produkcji 
cnkrownie ustalały - uwzględnia.jąc cenę krajową i eksportową, swoje kontyngenty 
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stabilizowany oparty został na poziomie kontyngentu zasadniczego, posiada
nego przez poszczególne cukrownie w kampanii 1928/29 15. W wypadku 
wzrostu lub spadku konsumpcji cukru na rynku krajowym umowa przewidy
wała odpowiednią korektę kontyngentu stabilizacyjnego 16. 

Kontyngent stabilizacyjny stanowił własność cukrowni i mógł być przez 
nią cedowany na korzyść innej cukrowni w całości lub w częścil7 • Postano
wienie powyższe stwarzało możliwość fuzjowania względnie likwidowania 
cukrowni słabszych, czyli mniej rentownych. W wypadku zaprzestania pro
dukcji i przekazania innym warsztatom swoich kontyngentów cukrownia 
otrzymywała w zamian ekwiwalent w postaci dyferencji między ceną krajową 
a eksportową. 

Podobnie jak ustawa o obrocie cukrem z roku 1925 urnowa stabilizacyjna 
przewidywała również - dla wyrównania warunków produkcji - pewne 
przywileje dla cukrowni o najmniejszym przerobie dobowym. Przywileje te 
sprowadzały się głównie do przyznania małym cukrowniom nieco większych 
kontyngentów wewnętrznych, Działo to się głównie kosztem cukrowni za
chodnich. 

Umowa stabilizacyjna była pomyślana przez oba kartele cukrownicze 
jako narzędzie antykryzysowe. Stabilizacja kontyngentów oznaczała bowiem 
dostosowanie produkcji cukru do poziomu kryzysowej siły nabywczej rynku 
wewnętrznego . Według opiIIii kartelu ZZPPC każda cukrownia mogła sobie 
teraz wyliczyć, "jak dalece jej produkcja cukru w danym okresie mogłaby 
przewyższać przydzielony jej stabilizowany kontyngent krajowy, aby wy
padająca średnia cena za jednostkę wyprodukowanego cukru (np. tona) 
odpowiadała jej potrzebom, tj . umożliwiła pokrycie kosztów przerobu bura
ków, ceny buraków, amortyzację potrzebnych inwestycji itp . .. "18. Innymi 
słowy, celem umowy stabilizacyjnej (w latach 1930-1935) było zapewnienie 
skartelizowanym cukrowniom - kosztem ogóhI społeczeństwa - dotych
czasowych zysków w warunkach kryzysu ekonomicznego. 

Umowa stabilizacyjna wygasia w roku 1935. Natomiast warunki, które 
ją zrodziły, nie uległy istotniejszej poprawie. W szczególności światowy ry
nek cukrowniczy wykazywał w dalszym ciągu tendencję spadltową, której 
pewna poprawa na rynku wewnętrznym nie była w stanie zrównoważyć. 
Ten stan rzeczy znalazł odbicie w nowym akcie prawnym, a mianowicie 
w "Dekrecie Prezydenta RP o uregulowaniu gospodarki cukrowej i buracza-

kJ:ajowe i eksportowe, swoje indywidualne warunki produkcji i zasoby finansowe -
tak, by uzyskana w wyni1.-u danego olu'esu gospodarczego średnia cena za jednostkę 
cukru umożliwiła pokrycie kosztów produkcji i wyplatę odpow:iedniej ceny za buraki", 

,. WAPP. ZZPPC, sygn. 232, B. 3. 
,. Tamże. 
17 Tamże. 

,. Tamże. 
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nej", wydanym 3 XII 1935 19• Dekret ten stanowił zalegalizowanie zasad 
umowy stabilizacyjnej z roku 1929 i był niejako jej przedłużeniem. Uchylał 
jednocześnie moc obowiązującą ustawy o obrocie cukrem z 22 VII 1925. 
nie przestrzeganej w praktyce już od roku 1930, tj. od chwili wejścia w życie 
\Unowy stabilizacyjnej. 

Nowy dekret - w przeciwieństwie do ustawy z roku 1925, która doty
czyła tylko obrotu - regulował całokształt gospodarki cukrowej, a więc 

zarówno produkcję, jak i obrót cukrem, a także sprawy buraczane. Wpro
wadzał daleko idącą ingerencję państwa w sprawy gospodarki cukrowej. 
W myśl dekretu z 3 XII 1935 kontyngentowanie produkcji, czyli 
przyznawania prawa poszczególnym cukrowniom do wyprodukowania okre
ślonej z góry ilości cukru z jednoczesnym podziałem na rynek wewnętrzny 
i eksport premiowany, należało do ministra skarbu, działającego w po
rozUlDieniu z ministrami rolnictwa oraz przemysłu i handlu. 

W rzeczywistości jednak mimo formalnie daleko idącej ingerencji czyn
ników rządowych w sprawy cukrownictwa, omawiany dekret stanowił nowe 
narzędzie polityki gospodarczej karteli cul;:rowych w warunkach narastającej 
faszyzacji kraju. 

Podobnie jak swego czasn ustawa z roku 1925, dekret grudniowy byl 
przede wszystkim sukcesem kartelu ZZPPC. Kartel ten od chwili swego 
powstania, a w latach kryzysu w szczególności, występował za likwidacją 
cukrowni małych i słabych ekonomicznie, a to ze względu na znaczne re
zerwy produkcyjne w cukrowniach dużych. Na podstawie "Dekretu Prezy
denta RP o uregulowaniu gospodarki cuk:rowej i buraczanej" czynniki rzą
dowe mogły w każdej chwili nie przyznać danej culcrowni kontyngentu pro
dukcyjnego . W ten sposób kartel zachodniopolski znalazł w dekrecie z roku 
1935 prawne usankcjonowanie swojej polityki, zmierzającej konsekwentnie 
do zniszczenia małych i ekonomicznie słabszych cukrowni na rzecz cuJcrowni 
wielkich, czyli poznańsko-pomorskich. 

Pewne zmiany do dekretu z roku 1935 wprowadziła ustawa z 5 VIII 1938 2°. 
Zmiany te dotyczyły głównie gestii w sprawach gospodarki cukrowej i bura
czanej. W myśl tej ustawy dotychczasowe kompetencje ministra skarbu 
w sprawach cukrowniczych przejął minister rolnictwa. Jednoczęśnie ze względu 
na zaostrzającą się sytuację międzynarodową i niebezpieczeństwo wojny, 
ustawa wprowadzała podział obowiązkowego zapasu na dwie części: na wy
padek wzrostu konsumpcji krajowej i tzw. zapasu bezpieczeństwa. 

Zarówno ustawa z roku 1925, jak i dekret z roku 1935 miały charakter 
ramowy. Ustalały one bowiem główne zasady polityki rządu w sprawie cu
krownictwa na przestrzeni pewnego czasu, stanowiącego określony okrea 

lU Dziennik Ustaw RP, nr 85/ 1935, poz. 548 . 
•• Dziennik Ustaw RP, nr 83/1938, poz. 467. 
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'rabela xx 
Podział wyprodukowanego ClIru'U na kontyngenty ustawowe (w q wartości cukru białego) 

Verteihmg der Zuckerproduktion auf die gesetzlichen Kontingentsbelange (in dz Weisszuckerwert) 

ZZPPC Reszta kraju Polska ogółem 

RestI. Gebiet Polens Polen insgesamt 

Kontyngent Poza· Kontyngent Poza- Kontyngent Poza-Produkcja 
zqsadniczy kontyngent 

Produkcja 
zasadniczy kontyngent 

Produkcja 
zasadniczy kontyngent 

Zucker- Zucker- Zucker-
produktion Grund- Ausser- produktion Grund- Ausser- produktion Grund- Ausser-

kontingent kontingent kontingent kontingent kontingent kontingent 

2 862 104 1469978 l 392 126 2337825 1322670 l 015 155 5 199 929 2792648 2407281 
3 109454 176405'7 l 345297 1911 429 1163175 748254 5020883 2927232 2093651 
3097956 2 118 076 979080 1948596 l 441 014 507582 5046552 3559890 1486662 
3 715 851 2079407 1636444 3007562 l 742 131 1265431 6723413 3821 538 2901875 
4403170 l 979 125 2424045 3839504 1725770 2113734 8342674 3704895 4537779 
4272681 2 107 084 2 165 597 2707829 l 572 167 1342539 6 980 510 3473 500 3 507 010 
2401 516 1824369 577 147 2036043 l 609223 662377 4437559 3355815 1081 744 
2091057 1454629 636428 l 668 773 1235036 603250 3 759 830 2675499 l 144331 
1799702 1416646 383056 l 299229 l 064 676 389 814 3 098 931 2439338 659593 
2229942 l 598 713 631 229 l 783852 l 337476 594 741 4013 794 2877 610 l 136 184 
l 956818 l 591 158 365660 2044052 1858842 185 210 4000870 3450000 550870 
2 127 284 1719202 408083 l 993 379 l 953730 39649 4120664 3 672 932 447732 
2 518 268 1860549 657719 2540381 2226460 279 921 5058649 4121009 937640 
2 239 975 1797773 442202 2672623 2202227 470396 4912598 4000000 912 598 

Zr6dlo: WAPP. zZPPO, sYI!Il- 267, k. 18_ 
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koniunktUl'alny. Szozegóły natomiast ze względu na zmieniająoe się warunki 
na rynku krajowym i zagran.ioznym były ustalane 00 roku, ozyli dla każdej 
kampanii oukrowej z osobna, za pośredniotwem rozporządzenia mirustra 
skarbu (od roku 1938 - ministra rolniotwa i reform rolnyoh) w porozumieniu 
z zainteresowanymi resortami. Produkoję i jej podział na kontyngenty usta-
wowe przedstawia tabela XX. . 

W ramaoh wymienionyoh w tabeli XX kontyngentów ustawowyoh kaJ:tele 
oukrowruoze dokonywały jeszoze między sobą pewnyoh korektUl', ustalająo 
w ten sposób ostateozne t:l'V. kontyngenty kartelowe, czyli umowne 21. Kontyn
genty te były z kolei dzielone według specjalnyoh kluozy pomiędzy cukrowrue. 

Kontyngenty kartelowe miały w głównej mierze na celu łagodzerue sprzecz
ności, jakie istniały na tle różnych warunków prodnkcji pomiędzy kaJ:telami 
ZZPPC i ZZC. Korekty te szły więc najczęściej w kierunku przyznania cu
krowniom małym, a więc główrue zrzeszonym w ZZC, większych udziałów 
w sprzedaży cukru na rynku wewnętrznym niż to wynikalo z samego ustawo
dawstwa cukrowego. Szczególnie jaskrawo problem ten wystąpił w latach 
1930/31-1934/35. W tym okresie kontyngenty kartelowe (umowne) odbie
gały w sposób bardzo widoczny od kontyngentów ustawowych i pokrywały 
się z nimi pod względem globalnym jedynie w odniesieniu do kontyngentów 
wewnętrznych. 

Przedstawione w tabeli XXI zmiany w kontyngentach ustawowych ozna
czały w konsekwencji wzrost udziału cukrowni zachodnich w nierentownym 
eksporcie. Ciężar strat powstałych z tego tytułu pouosił jednak nie kartel 
ZZPPC, lecz społeczeństwo. Działo się to w ten sposób, że rząd pod naciskiem 
pogodzonych karteli podwyższał z reguły w takich przypadkach krajową 
cenę cukru. Gdy zaś pod naciskiem mas pracujących, które naj dotkliwiej 
odczuły kryzys, rząd zmuszony był w roku 1934 obniżyć krajową cenę cukru, 
wówczas kartele, głównie ZZPPC, otrzymały odpowiednią rekompensatę w po
staci premii eksportowych. Okoliczność ta wskazuje na ścisłe powiązanie 

ozynników rządowyoh z kartelami cukrowruczymi. Powiązanie to nie było 
przypadkowe, lecz wynikało ze wspólnych interesów wymienionych wyżej 
stron, dla których prodnkcja cukru była jedynie środkiem wyciśnięcia ze 
społeczeństwa jak największych zysków. Tym właśnie duchem przepojone 
było caJe ustawodawstwo cukrowrucze Polski kapitalistycznej. 

2. WIEL KOŚĆ PRODUKCJI CUKRU 

a) Przerób buraków. Przerób buraków w cukrowniach zachodnich 
w okresie międzywojennym wykazywał podobną tendencję rozwoju, co w przy
padku globalnych zbiorów 22• 

2l AAN Warszawa, ZZC, sygn. 305. 
22 Por. rozdział m, pkt. 3. 



Tabela XXI 

Kształtowanie siQ konl,y!!enLu usLawowego i mllownego 
GestaltlUlg des gesetzlichen llnd des vertraglichen Kontingents) 

Zachodnia Polska - ~restpolen 

Kampania 
Kontyngent zasadniczy Pozakontyngent 

Produkcja Grungkontingent Ausserkontingent 
Kampagne 

Znckerproduktion 

I 
Ustawowy I Umowny Ustawowy I Umowny 
Lt. Gesetz Lt. VerLrag Lt. Gesetz Lt. Vertrag 

1930/31 4272 681 2 107 084 I l 737 537 2 165 ,,97 2535144 
1931/32 24015lG 1824369 r 1680267 577 147 721 249 
1932/33 2091 057 1454629 1333887 636428 757 170 
1933/34 1799702 l 416 646 l 194308 

I 
383056 605394 

1934/35 2229942 l 598 713 l 327 169 631229 902773 

Reszta kraju - Restliches Gebiet Polens 

Kampania 
Kontyngent zasadniczy Pozakontyngent 

Produkcja Grundkontingent Ausserkontingent 
Kampagne I Zuckerprodukt,ion I Ustawowy I Umowny Ustawowy I Umowny 

Lt. Gesetz Lt. Vertrag Lt. Gesetz Lt. Vertrag 

1930/31 2707829 l 572 167 1735963 1342539 971 866 
1931/32 2036043 l 609223 l 675 548 662377 360495 
1932/33 1668773 1235036 l 281 612 603250 387 161 
1933/34 l 299229 l 064 676 1245030 389 814 54199 
1934/35 l 783 852 l 337476 l 550441 594741 233411 

PoL~ka ogółem - Polen insgesamt 

Kampania 
Kontyngent zasadniczy Pozakontyngent 

Kampagne Produkcja Grundkontingent Ausserkontingent 

Zuckerprodu1.-tion Ustawowy I Umowny Ustawowy I Umowny 
Lt. Gesetz Lt. Vel-trag Lt. Gesetz Lt. Vertrag 

1930/31 6 980 510 3475500 3475500 3 507 010 3508130 
1931/32 4437559 3355815 3355815 1081344 1239524 
1932/33 3759830 2 615 499 2 615 499 l 144331 l 144331 
1933/34 3098931 2439338 2439338 659593 1049407 
1934/35 4013794 2877 610 2877 610 l 136 184 1225970 

:Źródło: WAPP. :,IZPPC, sygn. 257, k. 13. 

Istotne natomiast zmiany miały miejsce w odniesieniu do tendencji roz
woju przerobu buraków w cukrowniach zachodnich a pozostałych. 

Problem ten ilustruje tabela XXII. 
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-----
I 

Kampania 
Kampagne 

1913/14 
1921/22 
1926/27 
1928/29 
1929/30 
1930/31 
1931/32 
1932/33 
1933/34 
1934/35 
1935/36 
1936/37 
1937/38 
1938/39 

Przerób buraków w kwintalach 
Rlibenverarbeitung in dz 

Zachodnia Polska Reszta Kraju 
'Vestpolen Restl. Gebiet Polens 

q-dz I "" skli'~nik 
Index 

'l - dz I Wskaźnik 
Index 

20148861 100,0 14 129 974 1 100,0 
7021069 34,9 3 297 726 23,4 

20361477 100,2 13215621 93,5 
23767853 1I7,5 20134867 142,5 
26222325 130,1 24294419 172,3 
28 502 818 Ul,S 17827431 126,2 
14508 833 72,2 12856883 91,0 
13 216 727 65,6 10352400 73,3 
10 905 243 I 54,2 7550853 53,5 
14507 129 72,1 II 249 367 79,8 
1251I173 62.2 12329056 87,4 
13 088 762 65,1 12643394 89,5 
16052489 79,8 16217015 1I4,6 
14495464 72,1 16 965 135 120,0 

ŻródJo: ''''AFP. ZZPPC. sygn. 221-257. 

-
Polska ogółem 

Polen insgesamt, 

q-clz I Wskaźnik 
Index 

34278835 100,0 
10318 795 30,1 
33577098 97,S 
43902720 127,9 
50 516 744 147,3 
46330250 1:35,2 
27365716 79,6 
23569127 68,7 
18456096 53,8 
25756496 75,0 
24840229 72,4 
25732156 74,9 
32269504 94,0 
31460599 91,6 

Z powyższych danych wynika, że po roku 1930 dystans pomiędzy cu
krowniami zachodnimi a pozostałymi cukrowniami w zakresie przerobu bu
raków zDll1iejszył się wyraźnie na niekorzyść zachodnich. W ostatnich zaś 
dwóch kampaniach (1937/38-1938/39) cukrownie ZZC wysunęły się nawet 
przed cukrownie ZZPPC. Okoliczność ta była niewątpliwie konsekwencją 
przyjęcia przez rząd innego stanowiska niż to, które sugerował kartel ZZPPC, 
w przedmiocie interpretacji dekretu z roku 1935. 

WspoIUD.iany dekret stwarzał w praktyce dwa rozwiązania problemu pro
dukcji cukru w warunkach ograniczonej chłonności rynku krajowego i wy
bitnie deficytowego eksportu. Pierwsze rozwiązanie, do którego początkowo 
przychylały się cZylliliki rządowe, stanowiła koncepcja ZZPPC, według któ
rej należało w pierwszym rzędzie zwiększyć stopień wykorzystania zdolno
ści produkcyjnej cukrowni dużych i w związku z tym zlikwidować przez 
nieprzyznanie przez rząd kontyngentów wewnętrznych - cukrownie małe 
i najmniejsze. Rychło jednak okazało się , że koncepcja ta w ówczesnej sytu
acji ekonomicznej kraju skierowana była swym ostrzem nie tyle w cukrownie 
małe (głównie ZZC), ile w samo rolnictwo. Przyjęcie bowiem do końca sta
nowiska kartelu ZZPPC oznaczało w praktyce zmniejszenie plantacji bura
czanych w województwach centralnych i południowo-wschodnich, a tym 
samym dalszy spadek dochodów tamtejszego rolnictwa. Groziło to wówczas 
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lI'ównież zwiększeniem bezrobocia. W tej sytuacji przede wszystkim ze wzglę
,dów społeczno-politycznych, rZl!!d postanowił odstąpić od koncepcji kartelu 
ZZPPC i popierać cukrownie małe, nawet gdyby to miało pociągnąć za sobą 
dalszy wzrost niewykorzystania mocy produkcyjnych dużych cukrowni . To 
,drugie rozwiązanie miało na celu aktywizację rolnictwa Polski centralnej 
i południowo-wschodniej . 

Prawnym wyrazem zmiany początkowego stanowiska czynników rządo
wych wobec dekretu z roku 1935 była ustawa z 5 VIII 1938 roku, na pod
stawie której caloksztalt spraw związanych z gospodarką cukrOWI!! i bura
czaną, znajdujący się dotl!!d w gestii ministra skarbu, przeszedł w ręce mini
stra rolnictwa. Jest rzeczą oczywistą, że rozwiązanie to stanowiło poważną 
i - jak się wydaje - jedyną porażkę kartelu ZZPPC w omawianym okresie. 

b) Wielkość produkcji. Produkcja cukru podobnie jak wszelka inna 
produkcja materialna posiada dwoisty charal<ter: techniczny i społeczny. 

W ustroju kapitalistyczzym społeczny aspekt produkcji wyraża się w pod
porządkowaniu wszelkiej działalności wytwórczej w tej liczbie i cukru, 
kapitałowi - ściślej realizacji maksymalnych zysków. W omawianym okresie 
poziom produkcji cukru w zachodniej Polsce stanowił zatem nie tylko 
rezultat istniejącej bazy surowcowo-technicznej, ale również funkcję okre
ślonej w danym czasie koniunktury ekonomicznej, mniej lub bardziej ko
rzystnej z punktu widzenia interesów zaangażowanego w tym przemyśle 
kapitału. Rozwój produkcji cukru w zachodniej Polsce w okresie między
wojennym na tle poziomu z roku 1913/14 przedstawia tabela XXIII. 

Tabela XXIII 

.Produkcja cukrn w zachodniej Polsce w stosunku do robI 1913/14 (w wartości cukru 
białego) 

ZlIckerprodnktion in Westpolen im Vergleich zur Kampagne 1913/14 
(in Weisszuckerwert) 

Kampania 
Kampagne 

1913/ 14 
1919/20 
1920/21 
1921/22 
1922/23 
1923/24 
1924/25 
1925/26 
1926/27 
1927/28 
1928/29 

q-dz 

3 198232 
494290 

1039960 
1070620 
l 672456 
1996582 
2244116 
2868900 
3061669 
3053550 
3655042 

Wskaźnik 

Index 

100,0 
15,5 
32,6 
33,4 
51,4 
62,5 
70,3 
89,6 
95,5 
95,4 

114,4 

:iiród/o: WAl'P. ZZPPC, ' YIPl, 221-257. 

Kampania I 
Kampagne q - dz 

1929/30 4324579 
1930/31 4255780 
1931/32 2354561 
1932/33 2054879 
1933/34 1797243 
1934/35 2229707 
1935/36 1957345 
1936/37 2122798 
1937/38 2518268 
1938/39 2239975 

Wskaźnik 

Index 

135,2 
133,0 
73,5 
64,1 
56,3 
69,7 
61,2 
63,3 
78,7 
73,2 
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Z tabeli XXIII 'wynikają trzy zasadnicze wnioski: 
Po pierwsze, rzuca się w oczy wyraźny spadek produkcji cukru II' pierw

szych kampaniach powojennych. Pomijając wyjątkową kampa.nię l!)l9/20, 
w której produkcja cukru osiągnęła zaledwie 15% stanu przedwojennego, 
w następnych kampaniach mimo sprzyjającej kon.ilU1ktury, zwłaszcza na 
rynku światowym, produkcja cukru w zachodniej Polsce wzrastała bardzo 
powoli, osiągając w kampanii 1923/24, czyli w pięć lat po odzyskaniu nie
podJeglości, nieco ponad 60% poziomu z roku 1913/14. Nie ulega wątpliwo
ści, że ten głęboki i przewlekły spadek produkcji cukru w wymienionej dziel
nicy stanowił w owym cza,sje konsekwencję upadku rolnictwa, co znalazło 

wyraz w przejściu rolnictwa na tory gospodarki ekstensywnej. W wymienio
nym okresie decydujący wpływ na poziom produkcji cukru wywierała więc 
baza surowcowo-buraczana, ściślej zaś - jej aktualne możliwości. Natomiast 
wpływ czynników koniunkturalnych, kt.óry niewątpliwie także istniał w tym 
okresie, nie posiadał jednak charakteru deterJn:inującego. W następnych kam
paniach produkcja cukru w zachodniej Polsce wzrastała stopniowo, osiągając 
i nieznacznie przekraczając w roku 1928/29 poziom przedwojenny. Wynika 
stąd, że odbudowa przemysłu cukrowniczego w zachodniej Polsce (w celu 
osiągnięcia poziomu z roku 1913/14) tnvała równe dziesięć lat. 

Po drugie, z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że w okresie 
omawianego dwudziestolecia produkcja cukru w cukrowniach zachodnich 
kształtowała się powyżej poziomu z roku 1913/14 tylko w trzech kampaniach, 
a mianowicie w latach 1928/29-1930/31. Należy jednak podkreślić, że wy
raźny wzrost wystąpił jedynie w kampaniach 1929/30 (rekordowa) i 1930/31, 
w których globalna produkcja cukru zachodnich cukrowni przekroczyła 

poziom z roku 1913/14 o 34-38%, czyli nieco więcej niż o jedną trzecią· 
Po trzecie, światowy kryzys przesądził dalszy rozwój cukrowni zachod

nich. Produkcja cukru zaczęła gwałtownie spadać, osiągając krytyczny punkt 
w kampanii 1933/34. W tejże kampanii produkcja osiągnęła zaledwie 48% 
poziomu z roku 192!)/30 i 56% z roku 1913/14. W następnych kampaniach 
produkcja cukrowni zachodnich utrzymywała się nadal na poziolllie prawie 
kryzysowym. W kampanii 1938/39 wyniosła ona nieco ponad 50% produkcji 
z roku 1929/30 i zaledwie 70% stanu przedwojennego. 

Należy podkreślić, że tak wielki spadek produkcji cukru w Polsce za
chodniej, podobnie zresztą jak i w pozostałych dzielnicach kraju, spowodo
wany był w latach kryzysu i następnych (w przeciwieństwie do lat 1919-1928) 
czynnikami przede wszystkim społccznymi, czyli koniunkturalnymi. W tych 
bowiem latach kartele cukrownicze, a przede wszystkim ZZPPC, dla utrzy
mania swoich zysków na dotychczasowym poziomie świadomie ograniczały 
produkcję cukru do poziomu kryzysowej siły nabywczej ludności w kraju. 
W związku z tym poziom produkcji w cukrowniach zachodnich nie odzwier
ciedJał w ostatnich latach omawianego okresu możliwości, jakie istniały w za-
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kresie bazy surowcowo-buraczanej i technicznej. Co więcej w rezultacie 
redukcji produkcji cukru znaczna część wspomnianej bazy surowcowej w po
staci plantacji buraczanych, odbudowanej swego czasu wielkim nakładem 
kapitahl i pracy, została zniszczona. 

Rozwój produkcji cukru w pozostałych dzielnicach kraju miał podobny 
przebieg, co w cukrowniach zachodnich, ale nie identyczny. Problem ten 
.ilustruje tabela XXIV. 

Kampania 
Kampagne 

---
1913/14 
1920/21 
1921/22 
1922/23 
1923/24 
1924/25 
1925/26 
1926/27 
1927/28 
1928/29 
1929/30 
1930/31 
1931/32 
1932/33 
1933/34 
1934/35 
1935/36 
1936/37 
1937/38 
1938/39 

Tabela XXIV 

Produkcja eukru (w wartości cukru białego w kwintalach) * 
Zuckerproduktion (in dz Weisszuckerwert) 

Polska Reszta kraju Polska 

zachodnia Wskaźnik Reat!. ';Vskaźuik ogółem Wskaźnil< 

Westpolen Inelex Gebiet Inelex Polen Index 
Polens insges. 

3198232 100,0 2242853 100,0 5441085 100,0 
1039960 32,4 483140 21,6 l 523 100 28,1 
1070620 33,4 526730 23,5 1597350 29,4 
1672456 51,2 1061342 47,4 2733798 50,2 
1996582 62,5 1469473 65,6 3466055 63,6 
2244 ll6 70,0 1976452 87,4 4420568 81,3 
2868900 89,8 3298809 102,3 5212637 95,7 
3061 669 95,6 1952400 86,2 5014069 92,4 
3053550 95,3 1995698 89,2 5049248 92,7 
a 655 042 114.2 3064488 136,7 6719530 123,4 
4324579 134,9 3903970 174,3 8228555 151,3 
4225780 132,3 2762 199 123,3 6987979 128,3 
2354561 73,5 2084148 93,0 4438709 81,6 
2054879 64,2 1705138 76,2 3760017 69,2 
1797243 56,1 1299229 157,9 3096472 56,8 
2229707 66,4 1783852 79,6 4013559 73,7 
1957345 61,2 2044052 91,1 4001397 73,5 
2122798 66,3 1993340 89,2 4116138 75,6 
2518268 78,3 2540381 113,3 5058649 92,9 
2239975 69,9 2672623 119,0 4912598 90,3 

:lr6dJo: WAPP. ZZPPC, sygn. 221-257. 
• \Vcdlug statystycznych norm pr7..oliczeniowyoh: l rzut cukru surowego = 90°/00 II rzut cukru = 700/ u 

w stosunku do cukru blnJc$to. 

Spadek produkcji cukru w pierwszych kampaniach powojennych w byłej 
Kongresówce, Małopolsce i Wołyniu był znacznie większy niż w analogicz
nym okresie w zachodniej Polsce. Fakt ten tłumaczy się tym, że wspomniane 

" wyżej dzielnice ucierpiały więcej wskutek wojny niż dzielnica zachodnia, 
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która bezpośrednich działań wojennych nie zaznała. Kilka cukrowni w Pol
sce centralnej i południowo-wschodniej zostało całkewicie zburzonych. W re
zultacie produkcja cukru w cukrowniach znajdujących się na tych obszarach, 
wyniosła w kampaniach 1920/21 i 1921/22 zaledwie 21-23% sta.nu przed
wojennego. 

Tempo odbudowy cukrowni w tych dzielnicach było jednak szybsze niż 
cukrowni zachodnich, ponieważ przedwojenny poziom produkcji został osiąg
nięty już w roku 1925/26, czyli w trzy lata wcześniej niż w Polsce zachodniej. 
W następnych kampaniach, włącznie z latami kryzysu występowała ta sama. 
prawidłowość rozwoju zarówno w cukrowniach zachodnich, jak i w pozosta
łych cukrowniach w kraju. 

Znamienne natomiast są ostatnie cztery kampanie omawianego okresu, 
a mianowicie 1935/36-1938/39. W kampaniach tych tempo przyrostu pro
dukcji cukru w cukrowniach ZZC jest wyraźnie większe niż w cukrowniach. 

% 
18 

14 

20 

---- zachodnio PoLska • 
... - .- reszta kraju, 
-- POlska ogdtem. 

t:J73114 'lO121l1/l2 22/23 zY2' 'N25 2326 ~7 'l7/lJ?/f29 29/30 3l1J1 31/Jl J?/33 33/34 34/35 35/36 W37 Jl/3Q Jli/39 kam panie 

Produkcja cukru w przeliczeniu na cukier biatl.J 
1913114 = 100 % 

Rys. 3. 

zachodnich. W ostatnich zaś dwóch kampaniaoh (i w roku 1935/36) produkcja 
w cukrownia.oh ZZC przekracza znacznie (o 13-20%) poziom przedwojenny 
i w liczbaoh absolutnyoh wyprzedza również produkcję cukrowni zachodnich. 
W ten sposób u schyłku okresu międzywojennego prymat cukrowni zachodnich, 
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w zakresie produkcji cukru został wyraźnie złamany na rzecz cukrowni cen
tralnych i południowo-wschodnich. 

Sukces cukrowni ZZC był jednak sztuczny, koniunkturalny, stanowił 
bowiem jedynie konsekwencję polityki czynników rządowych, która - jak 
już o tym byla mowa wyżej - w ostatnich latach omawianego okresu poszła 
po linii popierania wszystkich czynnych w kraj u cukrowni. W praktyce oznacza
ło to preferencję cukrowni małych, czyli ZZC, kosztem wielkich, czyli ZZPPC. 

Z porównania globalnej produkcji cukru w zachodniej Polsce i pozostałych 
dzielnic kraju również wynika , 'l.e w okresie zaborów, ściślej zaś w kampanii 
1913/14, cukrownie zachodnie produkowaly przeszło 60% ogólnej ilości cukru, 
wytwarzanego w tym czasie na ziemiach polskich 23. Tymczasem cukrownie 
zachodnie stanowiły wówczas zaledwie 30% OgÓhl cukrowni czynnych razem 
we wszystkich trzech zaborach. 

Również w okresie międzywojennym udział cukrowni zachodnich w cało
kształcie produkcji krajowej wahał się przeciętnie w granicach 50-60%. 
Wyjątek stanowiły ostatnie cztery kampanie oma"wianego okresu, w których 
udział cukrowni zachodnich w produkcji krajowej - z wyjątkiem roku 
1936/37 - spadł poniżej 50% (w kampanii 1938/39 - 45%). Warto tu za
znaczyć, że w owym czasie zdolność produkcyjna poszczególnych cukrowni 
ZZPPC wykorzystywana była zaledwie w 40-50%, a czas trwania kampanii 
został skrócony więcej niż o połowę. Jeśli na przykład w latach 1928/29 
i 1929/30 przeciętnie kampania trwała około 70 dni. to w latach 1937/38 
i 1938/39 - tylko około 30-35 dni 24. 

c) Rodzaje produkowanego cukru. W okresie zaboru cukrownie 
zachodnie produkowały wyłącznie cukier surowy. Część tego cukru, prze
znaczona głównie na rynek wewnętrzny, była z kolei oczyszczana w rafineriach 
niemieckich , położonych (z wyjątkiem Wschow)') poza granicami byłego za
boru pruskiego 25. Pozostała zaś część cukru surowego szła na eksport. 

Po roku 1918 cukrownie zachodnie znalazły się w nowej sytuacji poli
tycznej i gospodarczej. W szczególności włączenie byłego zaboru pl'llskiego 
do organizmu gospodarczego odrodzonego państwa polskiego stworzyło przed 
wymienionymi cukrowniami perspektywę nowych rynków zbytu, a miano
wicie Polski centralnej, południowej i Kresów - głównie zaś dwóch ostatnich. 

Wymienione rynki reprezentowały jednak popyt na cukier biały i rafi
nadę. VI' tej sytuacji cukrownie zachodnie stanęły u progu okresu między
wojerulego przed koniecznością częściowej zmiany pro:fiJu produkcji, ściślej 
zaś - uwzględnienia taIcie produkcji cukru białego. Uruchomienie nowego 
rodzaju produkcji wymagalo przeprowadzenia odpowiec111ich inwestycji. Dla-

23 S. Nowakowski, Geog/,(J,fie, gospoda/'cza Pols1.:i zachodniej. Pozn!u, 1930, B. 290. 
2. Spl'awozdan'ie Zjedm.oczol1ych Ouk1'Oumi Witaszyce - ZdJu1'Iy za r. 1938{39. 
!!G S. \Yol'n e l', jw' .. S. 42. 
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Kampania 

KampagtlO 

---
1919/20 
1924/25 
1926/27 
1930/31 
1931/32 
1932/33 
1933/34 
1934/35 
1935/36 
1936/3 7 
1937/38 

Produkcja cukru w zachounioj Polsce wocllug rodzajów (w kwi.ntalach) 

Zllckol'produkLion in Wos!'polon nacll Sortimentell (in clz) 

-- - --------
Rodzaje cukru w przeliczeniu na cukier biały 

Zuckorsortimont umgel'6chnot auf vVeisaz\1 ckel'Wel'!' 
---- Ogólem w wartości 

Cukior biały Cultier surowy - Rohzuckor Haz('m cukier CUkl'U bialogo * 
i rafinada surowy Zusalnlnen in 

Weisszucker I rzutu II l'zu Lu Zusanunen WoisszuckorwoJ't 

li, Raffinade Erstprotluld Nachprodukt Hohzuckol' 

163 912 308973 32435 341408 505320 
l 292 180 1063791 84210 l 148001 2440181 
l 809981 1235191 67875 1303066 3113047 
2694404 1484814 31118 l 515 932 4210336 

938913 l 462443 27303 l 489 746 2428659 
l 219 886 933888 30430 964318 2184204 
1303067 544 197 39451 583648 1886715 
l 921 379 

I 

447 367 37730 485097 2406476 
1569863 381 972 41 107 423079 1992942 
1941970 180008 45045 225053 2167023 
2 195 154 286221 51668 337889 2533043 

- - ---- -- --

Zródlo: WAPP. ZZPPO, sygn. 221-257 . 
• 'V },)rzeUczon1u nn oukier binly. 

'I'abell~ XXV 

Procent cukru 
białego w ogólnoj 

produkcji 

Prozontsatz von 
Weiaszucker in dor 
Gesamtproduktion 

32,4 
52,9 
58,1 
64,0 
38,6 
55,8 
69,0 
80,0 
78,9 
89,0 
86,6 
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tego też udział cukru białego w całokształcie pl'odukcj i cukrowni zachodnich 
wzrastał stopniowo, choć systematycznie. Problem ten ilustruje tabela XXV. 

Z tabeli tej wynika, że w pierwszych kampaniach powojelmych przeważa
jącą większość ogólnej produkcji cukru stanowił cukier surowy. W kampa
niach następnych widać wyraźne przesunięcie na rzecz cukru bia,łego. Prze
waga ta stostmkowo nieduża w latach 1924/25-1932/33, wystąpiła w sposób 
widoczny po roku 1933/34. W latach tych, stanowiących końcową fazę okresu 
międzywojennego , produkcja cukru białego wynosiła przeciętnie około 80-
85% ogólnej produkcji cukru zachodniej Polski. 

Jednocześnie po roku 1932/33 daje się zauważyć radykalny spadek pro
dukcji cukru surowego. Spadek ten związany był z redukcją eksportu, który 
w przeważającej mierze realizowany był właśnie w cukrze surowym. 

Jak z powyższego wynika, struktura rodzajowa cukru produkowanego 
w zachodniej Polsce w okresie międzywojennym stanowiła fuukcję określo
nych rynków zbytu, na które cukier ten był kierowany 26. 

Przechodząc do poszczególnych cukrowni zachodnich należy stwierdzić, 
że nie wszystkie w równym stopniu przestawiły się na produkcję cukru bia
łego. Część z nich produkowała nadal wyłącznie lub w przeważają~ej mierze 
cukier surowy. W głównej mierze cukier ten produkowały cukrownie: Pakość, 
Pelplin, Świecie , Szamotuły, Tuczno i Unisław. Również Cukrownia Chełmża 
produkowała przez dłuższy czas przeważnie cukier surowy. Na cukrowniach 
tych w głównej mierze oparty był eksport. 

Wynika stąd, że w ramach kartelu ZZPPC istniał swego rodzaju podział 
na cukrownie wytwarzające głównie cukier biały z przeznaczeniem na rynek 
wewnętrzny i częściowo eksport oraz cukrownie, które wytwarzały wyłącz
nie lub przede wszystkim cukier surowy na wywóz za granicę . Podział taki 
pozwalał skartelizowanym cukrowniom zachodnim przystosować się zarówno 
do wymogów rynku wewnętrznego, jak i zagranicznego, bez konieczności prze
prowadzenia we wszystkich tych cukrowniach niezbędnych inwestycji rafi
neryjnych. 

Dla uzupelnienia powyższego należy jeszcze dodać, że cukrownie: Gniezno, 
Janikowo i Witaszyce produkowały również niewielkie ilości cukru kostko
wego. Łączna produkcja tego cukru w wymienionych cukrowniach wynosiła 
w latach 1929/30-1933/34 przeciętnie od 2500 do 4000 q rocznie. 

3. PRODUKCJA UBOCZNA 

Cukrownie zachodnie wytwarzały obok produkcji podstawowej, którą 
stanowił cukier, także znaczne ilości produktów ubocznych, w postaci wy
słodków i melasy . 

•• Bliższe omówienie tego zagadnienia znajdzie czytelnik w rozdziale VIII, pkt. 2b. 

8 Przemysl Cukrowniczy 
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Jak wynika z da,nych tabeli L\:VI, najwyższe ilości melasy " 'ypl'oduko
wano w zachodniej Polsce, podobnie jak w przypadku cukru, w kampanii 
1929/30. Odnosi się to również do pozostałych dzielnic baju, '\1 następnych 
latach, w wyniku kryzysu, produkcja melasy spadla przeszło o polowę. Znacz
niejszy wzrost zaznaczył się dopiero w kampanii 1937/3R. 

Podobnie rzecz się miala z wyslodkami. 

Tabela XXVI 
Prouukcja melasy w oukrowni>teh Polski zachodniej i caJego kraju 

l\1elasseproduktion der westpolnischen Zuckerfabriken und im ganzen Lando 

Polska zachodnia Reszta kraju Polska ogólem 

Kampania "Vestpolen Restl. Gebiet Polens Polell insgesamt 

Kampagne 
q-dz I Wskaźnik 

Index 
q-dz I Wskaźnik 

Index 
q-clz 

I 'Wskaźnik 
Index 

1924/25 440878 100,0 446670 100,0 887548 100,0 

Struktura 
SLruktur 49,7 50,3 100,0 

1929/30 721 102 163,5 831848 186,2 1552950 174,8 

Struktura 
Struktur 46,5 53,5 100,0 

1933/34 301 769 68,2 232993 52,2 534762 62,4 

Stru1.-tura 
Stru1.-tur 56,4 43,6 100,0 

1937/38 501 399 113,5 531 671 

I 
119,3 1033070 116,5 

Struktura 
Struktur 48,5 51.5 100,0 

Źródło: WAPP. ZZPPC, sygn. 221-257. 



VIII. RYNKI ZBYTU 

lo ORGANIZACJA ZBYTU CUKRU 

Techniczną organizację sprzedaży cukru kartel ZZPPC zlecał Bankowi 
Cukrownictwa SAl. Wzajemne stosunki między wymienionymi stronami re
gulowała umowa, zawierana na jedną. lub więcej kampanii . W myśl umowy 
kartel ZZPPC, jako komisant posiadający prawo rozporządzania wszelkim cu
krem wytworzonym przez zrzeszone w nim cukrownie zachodnie, powierzał 
ten cukier w komisową sprzedaż Bankowi Cukrownictwa, jako komisjone
rowi 2 . 

W umowie przewidziana byh. również instytucja subkomisjonera 3• Pole
gała ona na tym, że bank na żądanie ZZPPC mógł poszczególnych członków 
kartelu ustanawiać sW0imi subkC'misjonerami w zakresie lokalnej sprzedaży 
cukru. Zasięg tej sprzedaży nie przekraczał z reguly najbliższej okolicy 
danej cukrowni. 

Umową nie była objęta jedynie pewna niewielka część cukru, która w sto
sunku do ogólnej produkcji kartelu nie przekraczała 3%4. Cnkier ten pozosta
wał w wyłącznej dyspozycji kartelu i był przeznaczony głównie na deputaty 
pracownicze, plantatorskie oraz na cele socjalne, jak np. pomoc dla bezro
botnych w okresie kryzysu. 

l WAPP. Bank Cukrownictwa, sygn. 74, s. 298. 
2 AAN Warszawa. ZZC, sygn. 127: Umowa o komisowej sprzedaży cukru, zawarta 

pomiędzy ZZPPC i Bankiem Cukrownictwa w dniu 5 I 1927 r. Art. I: ",ZPC (skrót: ZZPPC - S.W.) posiadający w myśl umów zawartych z poszczególnymi członkami kartelu, prawo rozporządzania wszelkim cukrem, który zostanie wytworzony w kampanii 1926/27, 1927/28, 1928/29 przez czlonków kartelu - - powierza na warunkach niniejszej umowy i z obowiązkiem ścislego zastosowania się do obowiązujących w okresie wykonawczym niniejszej umowy ustaw i rozporządzeń władz komisową spr-"edaż tego cukru Bankowi (Cukrownictwa - S.W.) i upoważnia go do dokonywania wszel· kich czynności handlowych i finansowych z tym związanych". 
3 Tamże, art. I, ust. 3: "Bank zamianuje na żądanie ZPC czlonków kartelu jako swych subkomisjonerów do sprzedaży cukru na lokalne potrzeby każdego członka kartelu ... ". 
• Tamże, art. I, ust. 2. 
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Bez zgody kartelu Bank Cukrownictwa, nie mógł przenosić na osoby trze
cie praw nabytych na mocy umowy. Zasadniczym obowiązkiem banku, 
wynikającym z charakteru komisjonera, byla komisowa sprzedaż cukru, 
realizowana ściśle według tzw. gospodarczego planu, ustalanego corocznie przez 
kartel ZZPPC5. Również w kwestii naj istotniejszej, a mianowicie cen cukru, 
bank był zobowiązany przestrzegać ściśle zaleceń i wskazówek kartelu 6. 

Natolniast tam, gdzie tych wskazówek kartel nie mógł udzielić bankowi 
(np. z przyczyn technicznych) , ten ostatni zobowiązany był przestrzegać 
z całą skrupulatnością ogólnych przepisów prawa, dotyczących odpowie
dzialności komisj onera za powierzone i nteresy komisanta 7. 

Z drugiej strony bank w dziedzinie sprzedaży cukru nie mógł wyjść poza 
ramy komisjonera. 'W umowie kartel wyraźnie zastrzegał sobie, że "Bank 
- - bez zgody ZZPPC w ogóle nie będzie dokonywał żadnych transakcji 
cukru poza cukrem objętym - - umową" , i dalej, że "Bank nie może culrru 
objętego - - umową kupować ani sprzedawać na własny rachtmek"8. 

Inne postanowienia umów komisowych, zaVlrieranych pomiędzy Bankiem 
Cukrownictwa a ZZPPC, były skierowane ostrzem swym przeciwko cukrow
niom konkurencyjnym. W szczególności bank nie miał prawa bez zgody 
kartelu ZZPPC przyjmować do sprzedaży lub nabywać cukier od cukrowni 
nieskartelizowanych. Nie miał również prawa udzielać takim cukrowniom 
kredytów i poręczeń w jakiejkolwiek formie 9. 

Od roku 1924 analogiczne umowy z Bankiem Culu'ownictwa zawierał 

również kartel warszawski SHC, zrzeszający w swoich ramach większość cu
krowni tzw. związkowych, czyli ZZC10 

Przejmując w komisową sprzedaż cukier obu wymienionych karteli, Bank 
Cukrownictwa skupił w swoim ręku około 90% ogólnego obrotu tym arty
kulem w kraju i cały eksport. 

Pod względem organizacyjno-handlowym Bank realizował sprzedaż cukru 
na rynku krajowym za pośrednictwem swego specjalnego biura sprzedaży 
j składnic rozsianych po całym kraju, a zlokalizowanych w większych mia
stachU. Ponadto - jak już wspomniano wyżej - część cukru przeznaczoną 
na sprzedaż lokalną i deputaty bank zlecał poszczególnym cukrowniom jako 
swoim subkomisjonerom. 

6 Tamże, art. IV, por. 'VAPP. BanJ, Cukrownictwa, sygn. 74, s. 298. 
, Tamże, art. IV; por. WAPP. Bank Cukrownictwa, sygn. 74, s. 298. 
, Tamże, art. VII; por. 'VAPP. Bank Cukrownictwa, sygn. 74, s. 298 . 
• Tamże, art. XIII; por. \VAPP. Bank Cukrownictwa, sygn. 74, s. 298. 
g Tamże, art. Xill; por. WAPP. Bank Cukrownictwa, sygn. 74, s. 298. 

10 WAPP. Bank Cukrownictwa, sygn. 74, s. 299. 
11 Tamże, s . 354. W kampanii 1927/ 28 na ogólną ilość 302286 ton cukru rozprowa

d:oonego przez Bank Cukrownictwa na rynku lcrajowym, na bankowe biuro sprzedaży 
pT'~ypadło 210 188 ton , na skladnice - .;6 39.5 ton. na lokalną sprzedaż 23 219 ton i na 
deputaty 12484 ton. 
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Pomiędzy oLu kartelami, ZZPPC i SRC, istniała w przedmiocie komiso
wej sprzedaży cukru ścisla współpraca. WyTazem tej współpracy był tzw. 
ekspOl·t zamienny cukru, realizowany pTzez cukrownie zachodnie, położone 
naj korzystniej w stosunku do portów w Gdyni i Gdańsku, za cukrownie SRC, 
które polożone byly dalej od mOTza i ekspoltując własny cukier, musia,lyby 
ponosić wyższe koszty transportu 12. W zamian za to culuownie SRC kiero
wały swój cukier za cukrownie zachodnie l1i], rynek wewnętrzny, głównie 
na jego wschoclnio-południo,ve rejony kresowe. Operacja ta była korzystna 
dla obu stron, gdyż w poważnym stopniu zmniejszała ich koszty transportu. 

Z powyższymi transakcjaJni zamieJWymi wiązalo się jeanak niekiedy dość 
skomplikowane rozliczenie. \,V związku z tym Bank Cukrownictwa prowadził 
dwa tzw. kotly, czyli konta międzyzwiązkowe: wewnętrzny i eksportowy 13. 

W ten sposób Wl)lywy ze sprzedaży cukru kierowane były, w zależności od 
l-ynkU jego realizacji, do jednego lub drugiego kotła. Podzia.l natomiast fun
duszów "kotlowych" między kartele ZZPPC i SRC dokonywany był wecllug 
specjalnych kluczy: wewnętrznego, czyli krajowego i eksportowego. Pod
stawą tych kluczy był udział wymienionych karteli w ogólnej sprzedaży 

cukru na Tynku weWJ1ętrznym i zagraniczn~'m 14. Obrót cukrem na rynku 
kraiowym kierowany byl przez Oddział Banku Cukrownictwa w Warszawie. 
Natomiast eksport cukru znajdował się w l'ęku centrali Lanku w Poznaniu. 
Centrala kierowala także sprzedażą tej części cukru kartelu ZZPPC, która 
szła na rynek wewnętrzny województw: poznańskiego, pomorskiego i ślą

skiego 15. 

Wszelkie wplywy pieniężne, uzyskane zarówno z podziału kotłów między
związkowych, jak również i z innych tytułów, Bank Cukrownictwa zapisywał 
na specjalne indywi.dualne konta zbiorowe karteli ZZPPC i SRCIG. Fundusze 
zgromadzone ua kontach zbiorowych były z kolei dzielone pomiędzy cnkrow
nie oczywiście proporcjonalnie do udziału każdej w ogólnej produkcji cukru 
danego kartelu. Rozliczeń powyższych dokonywano za, pośrednictwem banku 
trzy razy w miesiącu, czyli co dekadę 17 Istota rozliczeli. dekadowych pole
gała na tym, że każda cllkt'OWJlia miała zapewniony udział we wpływach 
każdej dekady niezależnie od tego, czy i jaką ilość cukru bank rozchodo
wał z jej magazynów w danym okresie, tzn. ". ciągu ostatnich dzie
sięciu dni . 

" WAPP. ZZPPC, sygll . 246. Spnl/wozda,wie h:a,·tel'lI za r. JI),3,~/ 11)3.f.. zeszyt II. 
la AAN vVarszawa, sygn. Ho, s 54 
J4 WAPP. ZZPPC, sygn. 240 i 246, z. H. 
15 WAPP. Bank Cukrownictwa, sygn . 74. s. 39J i 'ygn. 75. s. L67; por. Ar\N .Wal" 

szawa, ZZC, sygn. 135, s. 54. 
16 AAN Warszawa, ZZC, sygn. 127, art. VII w110Wy komisowej z 1". 1927. 
17 WAPP. Bank Cllkl'Ownictwa, sygn. 74, s. il13; por. AAN Warszawa. ZZC sygn. 

135, s. ,34. 
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Za całokształt swoich czynności handlowych i finansowych, związanych 
z komisową sprzedażą cukru, Bank Cukrownictwa otrzymywał od obu kar
teli prowizję w wysokości 1/2- 1 % od ogólnych wpływów pieniężnych za, 
cukier 18. Ponadto oprócz prowizji komisowej bank otrzymywał dodatkowo 
jeszcze prowizję za delcredere w wysokości 3/4% od wszelkich wpływów 
za cukier. 19 Delcredere oznaczało odpowiedzialność banku wobec karteli 
ZZPPC i SRC za terminowy wpływ należności od odbiorców cukru. 

2. RYNEK Klł,AJOWY 

a) Uwagi ogólne. Jak już stwierdzono wyżej, Bank Cukrownictwa sku
piał w swoich rękach około 90% ogólnego obrotu cukrem w kraju. Oznaczało 
to jednocześnie, że około 10% obrotu tym artykułem znajdowało się poza. 
zasięgiem sprzedaży bankowej. W związku z tym w Polsce międzywojennej 
pod względem organizacji zbytu istniał podział na cukrownie o scentralizo
wanej sprzedaży i cukrownie organizujące zbyt cukru we własnym zakresie. 

IV ramach scentralizowanej sprzedaży, realizowanej przez Bank Cukrow
nictwa, istniał pewien naturalny podział rynku wewnętrznego na sfery wpły
wów poszczególnych karteli. Takim naturalnym rynkiem zbytu, do którego 
sobie rości! wyłączne prawo kartel ZZPPC, były województwa zachodnie, 
tzn. pomorskie, poznańskie i ślą~kie20, oraz zachodnia Małopolska. Chłonność 
rynku tych województw była jednak ograniczona i w najlepszym razie nie 
przekraczala 30-40% produkcji kontyngentu wewnętrznego cukrowni za
chodnich. W tej sytuacji większość cukru kartelu ZZPPC była lokowana 
w byłej Kongresówce, na Kresach i w Małopolsce wschodniej. W ten sposób 
terenem zbytu cukru zachodniopolskiego był cały rynek krajowy. Obrót cu
krem zarówno w ramach scentra.lizowanej sprzedaży, jak i poza jej ramami, 
z uwzględnieniem poszczególnych rejonów rynku krajowego, na przykładzie 
kampanii 1934/35 przedstawia tabela XXVII. 

Na margi.nesie powyższego zagadnienia należy podkreślić, że istnienie 
scentralizowanej sprzedaży, obejmującej cukier zarówno kartelu ZZPPC, 
jak i SRC, łagodziło w poważnym stopniu problem wzajemnej konkurencji 
pomiędzy wymienionymi kartelami. Fakt ten miał zasadniczy wpływ na 
wysokość krajowej ceny cukru. 

Nie oznaczało to jednak likwidacji wszelkiej konkurencji. Podkreślić 

należy, że skartelizowane cukrownie prowadziły ostrą, nie przebierającą w środ
kach walkę z konkurencyjnymi cukrowniami nie zrzeszonymi, nazywanymi 

,. AAN Warszawa, ZZC, sygn. l27, art. XVIII urnowy komisowej WAPP. ZZPPC, 
sygn . 230. Sprawozdania kartelu za r. 1928/1929, z. II. 

lO AAt'< " Tarszawa, ZZC, sygn. l27, art. XVIII urnowy komisowej z r. 1927 
2. WAPP. ZZPPC, sygn. 21. Protokoły i uchwały Rady Naczełne.i PPC za r. 1924/25 

s. :{. 
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Tabela XXVII 
::lpr~edaż cukru w kampanii 1934/35 (w bonach) 

Zuckerverkauf im Kampagnejahr 1934/35 (in Tonnen) 
-

I 
Razemcukr. CukI". poza 

Cukrownie Cukrownie o scenbraI. scentraliz. 
Jtejon rynku SRC ZZPPC sprzedaży 

sprzedażą, 

krajowego Zucker- Zucker- Zentrali- Zucker-
Inłandische fabriken fabriken sierter Zu- fabriken 

A bsatzgebiete der SRC des ZZPPC ckerverkauf ausserhalb 

zusanrrnen d. zentr. 
Verk. 

B. Kongresówka 
i Kresy - Kongress-
polen u. Ostgebiete 107960 50691 158591 13496 

Małopolska -
Kleinpolen 35437 22135 ,37572 8443 

Zachodnia Polska 
i Ślą,sk - Westpolen 
lmd Schlesien 799 61999 62798 -

Polska - Polen 144136 134825 278 961 21939 

Zl'ódlo: WAFP. ZZPPC, sygn. 248. z. L 

Ogółem 

Insgesamt 

-

172087 

66015 

62798 

300900 

przez kartele " dzikimi", które znajdując się poza sprzedażą bankową, prowa
dziły sprzedaż cukru na własną rękę. Główną przyczyną walki konkurencyjnej 
pomiędzy cukrowniami o sprzedaży scentralizowanej i niescentralizowanej 
była okoliczność, że te ostatnie sprzedając cukier, głównie na pobliskim 
rynku okolicznym, oszczędzały w poważnym stopniu na kosztach transportu. 
Pozwalało to im osiągać lepsze wyniki finansowe od niektórych cukrowni 
skartelizowanych, których cukier kierowany był w ramach sprzedaży scen
tralizowanej na rynki odległe niekiedy o paręset kilometrów. Inną przyczyną 
nieporozumień pomiędzy obu grupami cukrowni było dążenie cukrowni o nie
scentralizowanej sprzedaży do lokowania wszystkiego swojego cukru na rynku 
krajowym i uchylanie się w ten sposób od nierentownego eksportu. W praktyce 
oznaczało to przerzucenie całego ciężaru deficytu eksportowego na cukrownie 
skartelizowane, czyli o scentralizowanej sprzedaży. 

b) Spożycie cukru globalne i na mieszkańca,. W Polsce kapita
listycznej spożycie cukru na rynku wewnętrznym było uwarunkowane ogólną 
sytuacją gospodarczą kraju, i na jej tle - niską siłą nabywczą ludności, 

której przeważającą część stanowiły masy pracujące 21 • W szczególności pod-

" J. Iwasiewicz, Przemysl cukrowniczy w Polsce dawniej ,: obeewie. Warszawa 
1938, s . 2: "Wysokość spożycia cukru w Polsce stoi w ścisłym związku z możliwościami 
zarobkowymi ludności , a że dochód naj szerszych l-~esz spo Łeczeństwa ulegaŁ w ostab
nich kil1.-u latach wydatnemu obniżeniu, przeto i pojemność rynku wewnętrznego dla 
zbytu cuh--ru i innych artykulów przemysłowych skurczyła się znacznie'·. 
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kreślić należy, że około 70% IUcU10ści mieszkało na wsi; zatrudniona była 
ona glównie w rolnictwie, które - zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu oma
wianego okresu - znajdowało się w permanentnym kryzysie. Fakt ten po
siadał zasadniczy wpływ na kształtowanie się spożycia cukru w kraju za
równo pod względem globalnym (w stosunku do ogólnej produkcji), jak 
również na mieszkańca (w stosunku do innych krajów). 

Jak wynika z tabeli XXVIII, krajowe spożyci.e cukru w stosunku do 
ogólnej produkcji było w pierwszych kampaniach powojennych wysokie. 
Wynikało to stąd, że produkcja cukru była bardzo niska z powodu zniszczeń 
wojennych: zarówno w dziedzinie bazy sw:owcowo-bm-aczanej, jak i tech
nicznej nie nadążała za popytem. W związku z tym przy dużym spadku 
produkcj i cukru "IV sensie absolutnym, udział spożycia był relatywnie wysoki. 

'W następnych kampaniach, szczególnie od roku 1923/24, w miarę jak pro
dukcja cukru wzrastała, udział spożycia cukru w kraju relatywnie się zmniej
szał. Wynika stąd, żc w okresie względnej stabi lizacji gospodarczej tempo 
produkcji cukru w Polsce bylo wyższe od spożycia. Jaskrawym tego przy
kładem były kampanie 1929/30 i 1930/31 , w których krajowa konsumpcja 
cukru w stosunku do jego produkcji wynosiła poniżej 50%. W okresie kryzysu 
wystąpiło zjawisko odwrotne. Na skutek trudności zbytu i powstania tzw. sto
ków cukrowych, czyli nadprodukcji, tempo spadku produkcji cukru było 
szybsze od tempa. obniżania się konsumpcji. Dlatego też w tym okresie 
udział konsumpcji wewnętrznej do produkcji tego artykułu był relatywnie 
wysoki. 

W ostatnich kampaniach okresu międzY'vojennego wzrost produkcji cu
kru postępował równolegle do wzrostu konsumpcji krajowej . Fakt ten pozo
stawał w ścisłym związku z redukcją coraz bardziej nierentownego eksportu. 
W tym czasie relacja globalnego spożycia cukru w kraju w stosunku do jego 
produkcji krajowej utrzymywała się na poziomie podobnym, jak w okresie 
kryzysu, czyli powyżej 70%. Nadwyżki zaś ogólnej produkcji cukru w Polsce 
kapitalistycznej , ponad jego spożycie wewnętrzne, przeznaczane były na 
eksport. 

Właściwy obraz spożycia cukru w danym kraju daje dopiero przelicze
nie go na głowę ludności. Pod tym względem Polska kapitalistyczna zajmo
wała jedno z ostatnich miejsc w Em-opie. Przeciętna spożycia cukru na miesz
kańca w Polsce ksztaltowała się w okresie międzywojennym około 4-5 razy 
niżej niż w Anglii, Ausb:alii, USA i Danii, 3-4 razy niżej niż w Szwecji, 
Holandii, Austrii i Czechosłowacji oraz 2-3 razy niżej niż w Niemczech, 
Francji i Belgii 22. Niższe od Polski międzywojennej spożycie cukru na miesz
kańca miały w omawianym okresie tylko Włochy, Rumunia, Jugosławia, 

ZSRR i inne. 

'2 WAPP. ZZPPC, sygn. 257, Sprawozdanie ka,·telu za r. 1.937;'38, z. 1. s. 60. 



Tabela XXVlU 
Uloba,llle "poż~'rie Cllk l'u na I'ynkll k,'ajowym \\' ""osllnku uo ogólnej produkcji cllk,'u \I' Polsce \I l"tach 1921 - 19~9 

(w tonach) 
CieMml\'cl'brH,uoh de" Inla,n<lsma,l'kies im VOl'gleioh zur gesambcll ZlIcko"p,'odllklioll in Polon in den .Jalll'Oll 

1921-1939 (in Tonncn) 

Kampłlnia 

Kampag-nf:> 

1921/22 
1922/23 
1923/24 
1924/2:3 
1925/2(\ 
1926/27 
1927/28 
1928/29 
1929/30 

\\' wariośoi cukru bialego 
In 'Veisszuckel'wert 

Pl'Odukcja 
Pl'oduktion 

159 73:3 
273380 
:34660(j 
H20il7 
,321 264 
,,0 1407 
,30492:; 
(i7 I 9.5:3 
822856 

Spożycie 

Vorbra,uch 

132,1,65 
190327 
182978 
252070 
267 25:3 
:108744 
347285 
369 150 
346366 

Źródło. 'V.-\Vp, ZZPPC. sygn. 357, k. 15. 

% spożyc i a 

do prod, 
P,'ozon isaLz 

d, Vel'brauchs 
ZlII' P"ocluld. 

83,0 
09,7 
~2,8 

.ii ,O 

Gl, 1 

6J..3 
08,7 
,3.5,0 
42,1 

.Kulnpa.nia 
Kampagne 

19:10/31 
1931/32 
1932/3:1 
1933/34 
1934/3:; 
19:3.5/3H 
1936/37 
1937/38 
1938/39 

\y "ral'tości CUkl'l1 białego 

rn ,VOissZllCken\'ol'C 
r o~ spożycja. 

do procl. 
Pl'ozenisaLz 

Produkcja 
P"Odllktion 

Spo7.ycie d, Verbl'auchs 

(i98798 
443871 
:J7fi 002 
:lOD G .. 7 
401 ;J,;!; 
·WO 140 

411 614 

" 

:305865 
491 2:39 

- --

_ '::l'b,'a~lll' Proclllk~ _ 

3:14 ,'iH4 
298 H8 
283444 
291 063 
;J01 927 
:144 .'i03 
374 599 
412551 
450000 

48,0 
07,:1 
7,;,:{ 

9:1,H 
i:3,O 
SB, l 
9l,0 
8l,5 
91,5 
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Z analizy tabeli XXIX wynikają. dwa zasadnicze wnioski: po pierwsze, 
że w latach 1924/25-1937/38 przeciętna konsumpcji cukru na mieszkańca. 
w Polsce kształtowała się w granicach 8-12 kg, przy czym najwyższe spo
życie miało miejsce w kampanii 1928/29, naj niższe zaś w kampanii 1932/33. 
Po drugie, rzuca się w oczy duża rozpiętość pomiędzy spożyciem cukru na 

Tabela XXIX 

Spożycie cukru na glowę mieszkańca w Polsce w latach 1921-1938 (w kg) 
Zuckerverbrauch pro Kopf der Bev6lkerung in Polen in d. Jahren 1921-1938 (in kg) 

Kilogramy cukru w przeliczeniu n a jednego mieszkańca 
Zucker pro Kopf der Bev6lkerlmg 

Kampania. B. Kongresówka. 
Kampagne Polska. ogółem Polska zachodnia i Kresy Małopolska 

Pole n insgesamt Westpolen Kongresspolen Kleinpolen 
u. Ostgebiete 

ł 

I 
1924/25 I 9,29 13,50 9,13 7,19 
1925/26 9,70 15,54 9,48 7,69 
1926/27 10,22 14,57 10,18 7,94 
1927/28 11,50 16,40 11,30 9,20 
1928/29 12,04 17,80 I 11,70 9,50 
1929/30 11,15 15,75 11,20 8,73 
1930/31 10,62 15,25 10,59 8,18 
1931/32 9,17 14,14 8,83 7,31 
1932/33 8,69 13,21 8,43 0,87 
1933/34 8,81 13,78 8,38 7,15 
1934/35 8,98 13,33 8,65 7,42 
1935/36 10,18 14,48 10,04 8,21 
1936{37 10,96 15,27 11,34 9,18 
1937/38 11,91 16,58 12,25 10,05 

--
Źródło: W.łPP. ZZPPC, sygn. 229, z. I i sygn. 257, k. 17. 

mieszkańca w poszczególnych dzielnicach kraju. Najwyższa konsumpcja cukru 
występowała w zachodniej Polsce (łącznie ze Śląakiem), naj niższa zaś w Mało
polsce i Kresach. Natomiaat w byłej Kongresówce spożycie cukru kształto
wało się na poziomie przeciętnej krajowej. Dokładniejszy jednak obraz tego 
zagadnienia daje porównanie konsumpcji cukru na mieszkańca w poszczegól
nych województwach. Problem ten przedstawia szczegółowo aneks VIII. 

Jak wynika z aneksu VIII, największe dysproporcje istniały pomiędzy 

Warszawą i województwami zachodnimi z jednej strony, a grupą wschodnio
południowych województw kresowych z drugiej. Na przykład w kampanii 
1928/29 spożycie cukru na mieszkańca w województwie ślą.skim było dwa 
razy wyższe od przeciętnej krajowej i około plęC razy wyższe niż w woje
wód2twie nowogrodzkim. W Warszawie zaś odpowiednio cztery i dziesięć 



Tabela XXX 

Konsumpcja cukru na. rynku krajowym według gaLunków (w tonach) 
Zuckerverbrauch des Inlandsmal'ktes nach Sortimenten (in Tonnen) 

W tonach - In Tonnen 

Kryształ 

ra6no- Rafi-Kampania Rejony Krysztal wany nada Razem Wskaź-
Kampagne Gebiete Weiss- Raffi- Zu- nik Raffi-

zl1cker nierter nade sarnmen Inelex 
Kristall-
zucker 

--
Zach. Polska - W'est-
połen 60740 - 2020 62760 100,0 
B. Kongresówka i Kresy 

1925/26 Kongresspolen u. Ostgeb. 115 720 - 29820 145540 100,0 
Małopolska - Kleinpolen 25180 - 32350 57530 100,0 

Polska razem - Polen 
insgesamt. 201 640 - 64190 265830 100,0 
Struktura - Struktur 75,7 - 24,3 100,0 

---
Zach. Polska - West-
polen 70190 2100 1086 73376 116,9 
B. Kongresówka i Kresy 
Kongresspolen 11. Ostgeb. 160558 3545 27295 197 398 135,5 

1929/30 
Małopolska - Kleinpolen 35574 14038 25980 75592 131,5 

Polska razem - 'Polen 
insgesamt 272322 19683 54361 346366 
Struktura - StrukLw' 78,5 5,8 15,7 100,0 130,3 

Zach. Polska - West-
połen 61514 2077 639 64230 102,3 
B. Kongresówka i Kresy 
Kongresspolen u. Ostgeb. 146594 2769 15220 164583 113,0 

1933/34 Małopolska - Kleinpołen 39964 8430 14558 62952 109,3 

Polska razem - Polen 
insgesamt 248072 13276 30417 291 765 109,8 
Struktura - StruJ,tur 85,0 4,5 10,5 100,0 

----
Zach. Polska - West-
polen 80058 - 732 80790 128,7 
B. Kongresówka i Kresy 
Kongresspolen u. Ostgeb. 227575 - 11 928 239503 164,5 

1937/38 Malopolska - Kleinpolen 78372 - 13578 91950 159,5 

Polska razem - Polen 
insgesamt 386005 - 26238 412243 155,1 
Struktura - Struktur 93,7 - 6,3 100,0 

ir6dło: \YAPP. ZZ"PPC, sygn. 222. 2-'5, ~67. 
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razy wyższe. Niskie spożycie cukru na mieszkańca w województwach kre
sowych było wynikiem ich wielkiego zacofania gospodarczego i społecznego. 
W województwach tych spożycie cukru na mieszkańca ksztaltowało się w oma
wianym okresie z reguły w granicach 30-50% poziomu przeciętnej krajowej . 

Zaznaczyć także należy, że w województwach zachodnich konsumpcja 
cukru na mieszkańca nie osiągnęła an i razu w omawianym okresie poziomu 
z roku 1913/14 23 . We WspoDlllianej już kampanii 1928/29, w której osiągnięto 
najwyższe w Polsce międzywojenne; spożycie cukru na ruieszkallca, spożycie 
to w stosunku do roku 1913/14 wynosiło w województwie śląskim 96%, poz
nańskim 84%, a w pomorskim zaledwie 58%. 

Natomiast w skali krajowej przedwojenny poziom wynoszący około 10 kg 
cukru na mieszkańca, osiągnięty został już w kampanii 1926/27. 

c) Gatunki cukru w obrocie krajowym. W okresie międzywojen
nym w obrocie krajowym znajdowały się trzy zasadnicze gatunki cukru bia
łego: krysztal zwykły, kryształ rafinowany i rafinada, czyli kostka. Konsumpcję 
tych gatunków cukru w poszczególnych dzielnicach kraju przedstawia ta
bela XXX. Z tabeli tej wynika, że w zachodniej Polsce (łącznie ze Śląskiem) 
największym powodzeniem cieszył się w obrocie cukier biały w postaci kry
ształu zwykłego. St,anowił on około 98% ogólnej konsumpcji cukru. Nato
miast kryształ rafinowany i rafinada kostkowa rozchodziły się w tej dzielnicy 
w niewielkich ilościach. Popyt na te ostatnie cukry reprezentowały w prze
ważającej mierze zakłady zbiorowego żywienia - restauracje, kawiarnie itp. 

Kryształ rafinowany rozchodził się w większych ilościach jedynie w Mało

polsce, wynosząc tam około 20-25% ogólnego spożycia cukru. Również 
duże było w dzielnicy tej spożycie rafinady kostkowej. W Małopo lsce te 
dwa osta.tnie, wysokogatunkowe cukry, stanowiły razem około 40% ogólnej 
konsumpcji cukru białego. 

Znaczne ilości ra.finady kostkowej rozchodziły się także w byłej Kongre
sówce i na Kresach. Na przykład w kampanii 1929/30 udział kostki w ogól
nej konsumpcji cukru tych dwóch dzielnic wyniósł około 13%. Resztę sta
nowił kryształ zwykły i niewielkie ilości kryształu rafinowanego, którego 
konsumpcja w głównej mierze przypadała na Warszawę . 

W okresie międzywojennym w obrocie wewnętrznym znajdował się więc 
w przeważającej mierze kryształ zwykły. Stanowił on przeciętnie około 80-
85% ogólnej krajowej konsumpcji cukru białego. 

Rozchód poszczególnych gatunków cukru na rynku krajowym z podzia
łem na cukrownie ze sprzedażą scentralizowaną i niescentralizowaną przedsta
wia tabela XXXI. 

28 WAPP. ZZPPC, sygn 221, Sprawozdanie karle/:u za r. 1924/25, s . 15. "Woje· 
wództwo pozna.ń.slcie i pomoJ"Skie - - konsumowały przed wojną ca 20 kg cukru na 
mieszkańca" . 



CuJn'ownie 

Zucker-
fabriken 

ZZPPC 
SRC 

Razem culo· . 
° scentra.liz. 
sprzedaży -

Zusam. Zu· 
ckerfabr. mit 
Verkaufs-
zentrale 

10-

za scentrahz. 
sprzedażą -

Zuckerfabl·i. 
ken obne 
Verkaufs-
zentrale 

Ogółem obie 
grupy cukr. 

Insgesamt 
beide Grup-
pen von Znr 
ckerfabriken 

Rozchód poszczególnych gatunków CltlU'U na rynku bajowym (w tonach) 
Absatz der einzelnen Zuckersorten a. d. Inlandsmal'kt (in Tonnen) 

'rabela XXXi 

Kampania - Kampagne 1928/29 Kampania - Kampagne 1932/33 I Kampania - Kampagne 1937/38 

Krysztal I Rafinada I Ogółem Krysztal I Rafinada I Ogółem Kryształ I RaJfinada I Ogółem 
,~reisszucker Raffinade Zusammen ~reisszucker Raffinade Zusanunen IWeisszucker Raffinade Zusanunen 

108 567 2804 

I 

Ul 371 122655 3053 125708 

I 
165 935 1386 167 321 

172 913 49733 222646 110 314 24520 134834 184705 18490 203 195 

I 

I I 
I 281480 52537 334017 I 232969 27572 260542 350640 19876 
I 

370516 
I 

I I 
I I I 

I 
----

I 1----
I 

I I ! 

I 24296 I U184 35480 I 16667 6235 22902 35673 G 362 42035 

305776 1 63721 369497 249636 1 33808 283444 I 386313 26238 412 iJ5 1 

~ródlo: WAPP. zZPPc. sygn. 207. 
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W ostatnim dziesięcioleciu omawianego tu okresu największy relatywnie 
udział rafinady w stosunku do ogólnego rozchodu cukru na rynku krajowym 
przypadal na cukrownie nie zrzeszone. W cukrowniach tych udział rafinady 
w ogólnym ich rozchodzie cukru wahał się w poszczególnych kampaniach 
od 20 do 45%, podczas gdy w cukrowniach o scentralizowanej sprzedaży 
tylko od 10 do 20%. Należy jednak podkreślić, że gros tego gatunku cukru, 
objętego sprzedażą bankową, przypadalo na kartel SHC. Kartel natomiast 
ZZPPC w-prowadzal na rynek krajowy przede wszystkim kryształ zwykły, 
pewne ilości kryształu rafinowanego i znikome ilości rafinady. Jak wiadomo 
kryształ zwykły i rafinowany znajdowały największy popyt na rynku woje
wództw zachodnich. Produkowanie zaś rafulady w większych ilościach i kie
rowanie jej do odleglejszych rejonów rynku krajowego, zwłaszcza do woje
wództw południowo-wschodnich, nie kalkulowało się kartelowi ZZPPC ze 
względu na wysokie koszty transportu. 

d) Krajowa cena cukru. Cena cukru w obrocie krajowym stanowiła 
podstawę rentowności cukrowni. Wysokość jej ustalał w drodze rozporzą
dzenia minister skarbu w porozllllieniu z ministrami przemysłu i handlu 
oraz rolnictwa 24 . Faktycznie jednak była ona ustalana przez oba kartele 
cukrownicze na posiedzeniach Rady Naczelnej Polskiego Przemysłu Cukro
wniczego, a wspomniane wyżej rozporządzenie dawało jej tylko formalną 
sankcję prawną. 

Krajowa cena zbytu cukru składała się z dwóch zasadniczych części: ceny 
fabrycznej i akcyzy, czyli podatku spożywczego. Cena fabryczna z kolei skła
dała się z tzw. zapłaty dla cukrowni za cukier i narzutów, jak frachtu kolejo
wego, opłaty stemplowej, kosztów opakowania (worka) itp. 

W latach 1924-1934 podstawę krajowej ceny zbytu cukru stanowiła 
tzw. cena parytet Poznań 25. Była to cena loco PoznaI'l., czyli parytet Poznań. 
Istota tej ceny polegała na tym, że w miarę oddalania się od Poznania cena 
cukru wzrastała o tzw. parytet przewozowy, który stanowił koszt przewozu 
cukru z Poznania do najbliższej stacji kolejowej odbiorcy. Rzeczywisty koszt 
przewozu z konkretnej cukrowni do miejsca zamieszkania odbiorcy mógł być 
niższy od pobranego parytetu przewozowego loco Poznań. W takim wypad1.-u 
cukrownia uzyskiwała parytet dodatni. Mogło też być odwrotnie - wówczas 
parytet był ujemny. Różnica parytetowa, ezyli różnice uzyskane pomiędzy 
rzeczywistym kosztem transportu cukru z danej cukrowni do miejsca jego 

.. WAPP. Bank Cukrov,-nictwa, sygn 75, s. 166. "Cukier wypuszczony na rynek 
wewnętrzny należy do tych produktów przemysłowych, na którego rynkową, cenę wpływ 
popytu i podaży jest w znacznym stopniu ograniczony - - przede wszystkim przez 
państwo, gdyż minister skarbu w porozumieniu z ministrem przemysIu i handlu 
oraz rolnictwa oznacza cenę, po jalciej producent może wypuścić go na. rynek we
wnętrzny i bez zezwolenia których cena ta dowolnie podnoszona być nie może ... ". 

,. Tamże; WAPP. ZZPPC, sygn. 221,9. 16. 
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przeznaczenia, a kosztem transportu PoznaJl - miejsce przeznaczenia, pła
conym przez odbiorcę cukru, zapisywana była przez Bank Cukrownictwa na 
wspólny rachunek tzw. kotła parytetowego ZZPPC (parytet poznański) lub 
SHC (parytet warszawski) i następnie dzielona pomiędzy cukrownie według 
odpowiedniego klucza. 

Przy cenie cukru opartej na parytecie loco Po 'mań, najtaniej więc kosz
tował odbiorcę cukier w Poznaniu. Cena ta wzrastała natomiast w miarę od
dalania odbiorcy od Poznania, zwłaszcza w kieruuku na wschód. Zatem oparcie 
krajowej ceny zbytu cukru na parytecie loco Poznań oznaczało w praktyce 
realizację różnych cen detalicznych cukru w poszczególnych miejscach jego 
odbioru i konsumpcji. Ceny te były tym wyższe, im dalej odbiorca cukru 
oddalony był od Poznania. Okoliczność ta była szczególnie niekorzystna dla 
województw kresowych, gdzie konsumpcja cukru była i tak już niska ze 
względu na. zacofanie gospodarcze. Rozwój ceny fabrycznej cukru w obrocie 
krajowym opartej na parytecie loco Poznań przedstawia tabela XXXII. 

Data 
zmiany ceny 

Termin 
der Preisii.nderung 

l V 1924 

13 X 1924 
12 L'iC 1925 

3 ID 1926 
l IV 1927 

23 IV 1928 
8 vn 1929 
l X 1932 -

- 31 VIII 1934 

Hozw6j fabrycznej ceny cukru (za l kwintal) 
Gestaltung des Fabril'Preises fiir Zucker (pro dz) 

Cena fabrycz. Cena opako. Hazem w zł na Vl zł wania w zł 
Zusammen Fabril<preis Verpackung in Złoty in Złoty in Złoty 

55,00 - 55,00 

65,00 - 65,00 
75,00 - 75,00 
80,00 2,00 82,00 
87,50 3,15 90,65 
95,00 3,15 98,15 

104,50 3,15 107,65 

84,50 3,15 87,65 

:tródło: WAPP. zZPPC, sygn. 267. 

T a b e I a x..,"(Xll 

Fracht kolejowy 
Eisenbabnfracht 

Parytet Poznań 
Paritiit Poznań .. .. 

,. .. .. 
,. 

.. 

Rozporządzeniem ministra skarbu z dnia 30 VIII 1934 roku 26 oena cukru 
oparta na parytecie Poznań została zniesiona, a na jej miejsce wprowadzona 
nowa, z mocą obowiązującą. od l IX 1934 roku. Istota nowej krajowej ceny 
cukru polegała na tym, że dotychczasowy zmienny parytet przewozowy został 
zastąpiony stałą opłatą przewozową (tzw. opłatą na rzecz Funduszu Przewo-

,. WAPP. Bank Cukrownictwa, sygn. 75, 8. 166. 



128 St.a.njslaw Wykrętowicz 

zowego), w Wyn.i1.11 czego nastąpiła stabilizacja ceny bez względu na odległość 
od centralnego źródła zakupu, tj. od Poznania. Inaczej mówiąc, została wpro
wadzona w całym kraiu jednolita cena culO'u zarówno w zbycie, jak i w de
talu 27. Oznaczało to więc cenę loco stacja odbiorcza, a nie - jak dotychczas 
- loco Poznań. 

Przy nowym systemie koszty przewozu culO'u musiały się zmieścić w wy
:mienionej wyżej stałej opłacie przewozowej, inaczej bowiem cukrownie mu
sialyby dopłacać do transportu. Zasady i struktura "nowej" ceny cukru 
(z roku 1934) utrzymaly się do roku 1939. Jedynie jej wysokość uległa w roku 
1935 dwukrotnej obniżce. Ostatecznie cena fabryczna cukru z 4 XII 1935 
ustalona na 57,50 zł za 100 kg białego kryształu loco stacja odbiorcza, prze
trwała do września 1939 roku 28. 

Cena powyższa składała się z następujących elementów: 

l. Zaplaty dla cuJa-owni za cukier 
2. Opiaty na Fundusz PrzeW'ozu cu k-ru 

wewnętrznego 

3. Opiaty na Fundusz Cukru Eksportowego 
4. Opłaty na Fundusz Pl'ac~' 

Razem 

l IX 1934 l l 1935 4 XII 1935 

69,00 zł 

5,50 ., 
5,50 " 
0,50 " 

80,50 zł 

64,00 zł 

5,50 " 
5,50 " 
0,50 " 

75,50 zł 

51,50 zł 

3,50 " 
2,- " 
0,50 " 

57,50 zł 

Cena fabryczna łącznie z akcyzą tworzyła krajowa cenę zbytu cukru 29. 

Jak wynika z tabeli XXXIII krajowa cena zbytu cukru wzrastała ustawi
cznie do roku 1929, czyli do początku kryzysu. Jest jednak rzeczą charakte
rystyczną, że cena ta utrzymała się aż do października 1932 roku. Fakt ten 
wskazuje, że w okresie największego krachu gospodarczego i ogólnej paupe
ryzacji społeczeństwa, kartele cukrownicze realizowały niez:miennie zyski na 
poziomie najlepszych lat koniunktury. Dopiero w końcu 1935 roku rząd, pod 
wpływem presji ze strony szczególnie dotkniętych przez kryzys mas ludowych, 
zdecydował się na radykalniejszą obniżkę krajowej ceny cukru. Podkreślić jed
nak należy, że obniżka ta została przeprowadzona głównie kosztem ceny fa
brycznej, która. w grudniu 1935 roku zostala zredukowana w stosunku do 
jej poziomu z lat 1929/1932 o około 47%. Natomiast obniżka akcyzy wyniosła 

27 Tamże; pOl'. S. 'Werner, Przemysl na Pomorzu; jego przyszłość. Poznań 1935, 
s. 48. 

2. "VAPP. ZZPPC, s.vgn. 251. Sprawozda;nie kartellu za 'I'. 1935/36, z. l, s. 45; także 
sygn. 16, Sprawozdanie zarządu ZZPPC jalco organizacji zawodowej (nie kartelu - S W.l 
za r. 1937/38, s. 2. 

oo Do powyższej krajowej ceny zbytu cukru w obrocie wewnętrznym była. jeszcze 
doliczana oplata stemplowa. Odbiorca płacił również cZQŚć tzw. scalonego podatku 
obrotowego, który wynosił 1,50 zł za 100 kg kryształu (dawniej płacił cały). Krajowa 
cena zbytu wraz z wymienionymi narzutami tworzyła wewnętrzną hurtową cenę cukru 
(WAPP. Bank Cukrownictwa, sygn. 75). 
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Tabela XXXIII 
Hozwój krajowej ceny cukru w latach 1924-1939 (w zł za 100 kg) 

Gestsltung des Inlanclspreises i d Jahren 1924-1939 (in Zloty pro 100 kg) 

Data zrrua,ny 
ceny 

Termin der 
PreisveranrloJ'llng 

L X 1924 
13 X 1924 
12 IX 1925 

:1 IIr 1926 
IV 1927 

23 IV 1928 
8 VU 1929 

X 1932 
X L9:14 
I 1935 

L XIJ 193:; 
4 XII 1935 

(clo IX 1939) 

Cena fa· 
bryczna 

z opako. 
'1.1'aniem :łO 

zl 

Fabrik· 
pl'eis inc1. 

Verpa. 
Ckwlg 
Zloty 

!'i5, 
65, 
75, -
82, -
90,65 
98,15 

L07,6;; 
87,6:; 
80,liO 
75,50 
75,:30 
57.50 

I Krajowa cena zbytu I Stosunek % akcyzy do 

Inlanclsmarktpreis Prozenbualcs Ve," 
haltnis ci. Akzise Zll 

AI,cyza:.n 
zl 

Zuckol'
akzise 
Zloty 

35, -
35, -
35, -
35, 
38,50 
38,50 
38,50 
:38.50 
38,:30 
43,50 
:37, 
:37. 

90,-
100,-
llO, -
117,-
129,L5 
136,65 
146,1,; 
126,15 
119. ·-
119, -
112,50 
94.50 

Wskaźnik 

Inele" 

LOO,O 
111,1 
122,2 
J30,0 
143,.~ 

l iil,6 
L(i2,5 
140,3 
132,3 
1:32,3 
12;3.0 
10i5,0 

Ceny fabI'. Kra.i. cen~' 
z opakow. ?bytll 

Fabl'ik · InLan",. 
pl'eis tnf'l. 111aL'kt. 

VOl'pa· 
('kung 

pl'eiR 

63,6 38,9 
,,:3,8 :35,0 
46.6 31,8 
42,7 29,9 
-ł2,4 29,0 
39,3 28,2 
:3.;,8 2fi,J 

43,9 :30,3 
47,H :l2,4 
:37,(i :lo,:; 
49,0 32,9 
(i4,:3 :39 . 1 

Źlródlo: '\T.APP. ZZj' PC', s~'gn. 25i, k. 2;1. 

tylko 3%. W analogicznym okresie cena zbytu cukru w obrocie krajowym 
obniżyła się o około 36%. 

Przy rozpatrywaniu struktuq krajowej ceny zbytu na uwagę zasługuje 
również problem akcyzy. Na ogół stanowiła ona poważny składnik ceny zbytu 
i wynosiła średnio powyżej 50% ceny fabrycznej. W latach poprzedzających 
kryzys światowy stOSlUlek akcyzy do ceny fabrycznej cukru zmniejszał się 
na korzyść ceny fabrycznej. W tym bowiem okresie tempo wzrostu ceny 
fabryczllej było znacznie szybsze od akcyzy. Na przykład w roku 1929 cena 
fabryczna cukru w stosunku do roku 1924 wzrosła o okolo 94%, czyli prawie 

30 Koszty opakowania ponosiły od 1'. 1934 (podobnie jak do rok-u 1925) cukrownie 
(WAPP. Bank Cukrownictwa" sygn. 75). 

31 Wraz z 10% dodatkiem do akcyzy, który pobierany byl od r . 1926 do 111935 r. 
od wszystkich gatunków cukru będących w obrocie kl'ajowy:m . Od r. 1935 do końca 
omawianego okresu 10% dodatek do akcyzy pobierany byl tylko przy rafinadzie, czyli 
culU'Ze w głowach i kostkach. WAPP. ZZPPC, sygn. 257,1<. 2.5 . POl' .. J. Iwasiewicz, 
jw., 8. 4. 

~ Przemysł Cukrown1c.W 
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dwukrotnie, podczas gdy wzrost akcyzy wyniósł w tym okresie zaledwie 10%. 
Począwszy jednak od roku 1932/1933 stosunek akcyzy do ceny fabrycznej 
cukru zaczął relatywnie wzrastać, gdyż - jak to podkreślono już wyżej -
obniżka h.-rajowej ceny zbytu cukru realizowana była przede wszystkim 
w drodze redukcji ceny fabrycznej. 

Dla ilustracji warto zaznaczyć, że w latach 1936-1939 spadek ceny fa
bryczllcj w stosunku do lat 1929-1932 wyniósł aż 47%, czyli prawie połowę. 
W tym samym czasie akcyza 7.mniejszyła się zaledwie o 3-4%. Natomiast 
stosunek akcyzy do krajowej ceny zbytu cukru wahał się w omawianym 
okresie od 26 do 40%. Udział akcyzy w lu'ajowej cenie zbytu cukru wynosił 
więc średnio około jednej trzeciej. Dzięki tej okoliczności akcyza stanowiła 
dość poważne źródło wpływów skarbu państwa. Na przykład w roku gospo
darczym ] 937/1938 udział akcyzy w całokształcie dochodów netto budżetu 
państwa wynosił około 5_6%32. W tymże roku stosunek akcyzy od cukru 
do ogólu dochodów skarbu państwa z tytułu podatków wynosił około 

15- 16%33, a w odniesieniu do podatków pośrednich - około 73%34. 
Jak z powyższego wynika, akcyza od cukru nie stanowiła w okresie mię

dzywojeJUlym jakiejś decydującej pozycji po stronie dochodów budżetu pań
stwa, tym niemniej jednak odgl'ywała - z uwagi na stałość jej wpływów -
dość istotną rolę jako czynnik równowagi tegoż budżetu. 

Tak wysoki udział akcyzy w całokształcie krajowej ceny zbytu cukru 
wpływał jednak hamująco na wewnętrzną konsumpcję cukru, był jednym 
z głó"l'i"Ilych czynników niskiego spożycia tego artykułu na głowę mieszkańca 
w Polsce. Nic więc dziwnego, że akcyza, podobnie jak zyski cukrowni, była 
przedmiotem ostrej krytyki ze strony ogółu konsumentów cukru, a także 
części prasy i publicystyki 35. 

Należy również dodać, że w latach 1926-1935 skarb państwa pobierał 
oprócz akcyzy jeszcze tzw. 10% dopłaty do akcyzy. Kwota ta nie została 
uwidoczniona w tabeli XXXIV 36. 

Wysokość akcyzy ustalana była rozporządzeniem prezydenta Rzeczypos
politej, względnie ministra skarbu. Była ona pobierana jedynie od cukru wy
produkowanego w cukrowniach krajowych w ramach kontyngentu wewnę
trznego. Cukier przeznaczony na eksport nie podlegał więc akcyzie. W przy
padh.-u jednak wprowadzenia do obrotu krajowego cukru spoza kOlltyngentu, 
czyli przeznaczonego na eksport, akcyza od tego cukru wzrastała wówczas 
o około 100%. Na przykład w roku 1927 akcyza wraz z 10% dodatkiem do 

"" .Mały Rocznik StatY8tyczny. 'Warszawa 1939. s. 377. tabl. 12 i s. :~80. tab!. liiA. 
33 Tamże, s. 389, tabl. lSA. 
3-t Tamże. 

35 S. Werner, jw., s. 48. 
38 J. Iwasiewicz, jw., 8. 4. 
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Tabe la XXXIV 
Dochody skarbu pa.ństwa z opodatkowa.nia cuJu'u (a.kcyzy) 

Fiskalische Einnahmen an Zuckersteuer (AJ<zise) 

Kampania. -
Kampagne 

1924 
1925 
1926/27 
1927/28 
1928/29 
1929/30 
1930/31 

Złotych -
Zloty 

,35 885 261 
61 318 37H 

113228277 
l08 734 593 
119 845 619 
l29 303 889 
J 22067000 

_1-

Kampania -
Kampagne I 

Złotych -
Zloty 

1931/32 
1932/33 
J 933/34 
1934/35 
1935/36 
1936/37 
1937/38 
1938/39 

-1-- -
ll7 291 000 

I 
105322000 
123116000 
J 27003000 
122000000 
13l 000000 

__ I ___ l41 000 000 l57 000 000 

ir6dło: Maly Rocznik Statystyczny, WtlfS7.nWU. H139 . s. 380.; J. Iwusiewicz. Zluiązck Za10000wy C,,krOWtti b. J(róle~twa Polskiego. lI'o/!JlIj(t, ,1!{/!&po[slri i ,'Ślf{-Hka IW lip po!ożpui(l przemysłu cukr01OuicZf(jO 10 l. 193()-1935. 'VaTSZl\Wa 1986, s. 26. 

cukru z kontyngentu wewnętrznego, czyli Vtw. ustawowego, wynosiła 38,50 zł 
(35,-+3,50 zł) od 100 kg cukrn hysztahl 'wagi netto. 

W roku 1927 akcyza od culll'u z pozakontyngentu wynosiła 75,- zł od 
100 kg cukru krysztahl wagi netto 37. Natomiast od cukru kostkowego w mniej
szych opakowauiach akc~'za pobierana była od wagi brntto, tzn. łącznie 
z opakowaniem 38. 

e) Fundusz międzyzwiązkowy. CukTownie zachodnie posiadały wy
raźną przewagę techniczną nad cukrowniami w innych dzie lnicach haju. 
W szczególności górowały nad nimi w zakresie przerobu dobowego, komuni
kacji i..polożenia względem portów. Z tej przewagi o chamktcrze technicznym 
wynikała również lepsza sytuacja finansov;a, bov.ieru przy jednOlitej clJa 
wszystkich cukrowni w kraju cenie fabrycznej cukru, cukrownie zachodnie 
mając niższe koszty produkcji, osiągały rentowność wyższą od pozostałych 
cukrowni w kraju. Ustawa o obrocie cukrem z roku 1925 częściowo uwzglę
dniała ten moment, przyznając cukrowniom małym większy udział w kon
tyngencie wewnętrznym, mniejszy zaś w pozakontyngencie. 

Okoliczność ta nie usunęła jednak całkowicie rażących dysproporcji, jakie 
istniały nadal pomiędzy obu zasadniczymi grupami cukrowni w Polsce mię
dzywojennej. 00 więcej, większość cukrowni ZZO - wyraźnie niezadowolonych 
z istniejącego stanu rzeczy, jaki wprowadziła wspomniana wyżej ustawa -
parła usilnie do jej zmiany i zapewnienia sobie lepszych, korzystniejszych 
warunków rozwoju. W szczególności cukrownie odznaczające się malym prze-

:)7 WAPP . Bł:tnk Olllo·ownicL\va. sygn. 74, R. 320. 
38 TamiE'. 
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robem dobowym i posiadające gorsze warunki komunikacyjne - żądały przy
znania większego niż ustawowy kontyngentu wewnętrznego. Dążyły do tego, 
aby gros swego cukru skierować na rynek krajowy, na którym cena zapewniała 
wyższą rentowność niż eksport. Na tym tle wytworzyła się dość napięta 

atmosfera pomiędzy kartelem ZZPPC - z jednej strony, a ZZC, w szcze
gólności zaś kartelem SRC - z drugiej. 

'vV tej sytuacji kartel ZZPPC w obawie przed nowelizacją ustawy o obrocie 
cukrem z roku 1925, która poszłaby naj prawdopodobniej w kierunku uszczu
plenia dotychczasowej pozycji ZZPPC, wysunął koncepcję utworzenia tzw. 
funduszu mięclzyzwiązkowego , jako narzędzia zapewnienia rentowności wszyst
kim cukrowniom w kraju. Koncepcję tę przyjęły ZZC i SHC. 

Formalnie fWldusz międzyzwiązkowy powołany został na podstawie umo
wy międzykartelowej, zawartej między ZZPPC a SHC w dniu 29 I 1927 
roku 39. u"'1dad ten zawarty zostal na cztery kampanie (1926/27 - 1929/30)40. 
Oba kartele zobowiązJ"vały się w nim "działać wspólnie i przez czas trwania 
układu - - nie czynić żadnych zmian obecnie obowiązującego ustawo
dawstwa dotyczącego przemyslu culu'owniczego bez uprzedniego uzgodnienia", 
i dalej "nieodwołalnie korzystać ze ścisłego brzmienia art. 9 ustawy o obrocie 
cukrem, uprawniającego przemysl culuowl1iczy do samodzielnego oznaczania 
ceny cukru i cenę tę normować w wysokości niezbędnej dla. pokrycia kosztów 
produkcji i osiągnięcia godziwego zysku"41 

Na podstawie pO"l"lryższych zobowiązań oba kartele ustaliły następnie za
sady, na których oparty zostal wspomniany wyżej fundusz międzyzwiązkowy. 
Pierwszym problemem, jaki należało rozstrzygnąć, było ustalenie kryterium, 
jakie cukrownie mają świadczyć na rzecz funduszu. Ustalono w kOJlcu, że 
obowiązek świadczenia finansowego na rzecz funduszu międzyzwiązkowego 
przypada na wszystkie cukrownie, zrzeszone w obu układających się kartelach, 
jeżeli produkują powyżej 80 000 q cukru rocznie w wartości cukru białeg0 42 . 
\i\Tysokość świadczeń ustalono na 4,35% w stosunku do każdorazowej ceny 
cukru sprzedanego na rynku wewl1ętrznym 43. 

Ustalono również, że prawo korzystania z fWlduszu międzyzwiązkowego 
przysluguje tym cukrowniom ZZPPC i SHC, których produkcja cukru kształ
tuje się poniżej 80000 q. W układzie podkreślono także, że prawo ubiegania 
się o zasilki z fW1duszu międzyzwiązkowego będzie przysługiwać również tym 
cukrowniom. które w chwili podpisywania układu powohljącego wymieniony 

3D AAN ,\Ts1'Szawa , ZZC. sygn. 135. s. 42. 
40 Tamże . 

" Tamie. 
" Tamże . Póiniej przyjQLo 60000 q. 
43 Tamże. W' kampan..ii 1926/27 wysokość świadczeń na rzocz funduszu między

związkowego ustalono - przy cenie cukru 92,- zŁ za 100 kg - na 4, - zł od każdego 
kwintala białego kryształu , wypuszczonego na rynek wewnętrzny. 
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fundusz lJie należały do jednego z układających się karteli, ale w przyszłości 
taki akces zgłoszą 44 . 

Dotacje z funduszu międzyzakladowego dla cukrowni ekonomicznie słab
szych miały stanowić pewną kompensatę finansową z tytułu wyższych w tych 
zakładach kosztów produkcji. 

Nadzór nad funduszem międzyzwiązkowym został powierzony Radzie 
Naczelnej Polskiego Przemyslu Cukrowniczego. 

W praktyce okazalo się, że obowiązek świadczenia na rzecz funduszu mię
dzyzwiązkowego przypadł prawie wyłącznie cukrowniom zachodnim. Z cu
krowni 'SRC zobówiązane do świadczeń na wymieniony fundusz były jedynie 
cukrownie: Przeworsk i Brześć Kujawski. Jednak prawo do korzystania z fun
duszu międzyzwiązkowego miały - z wyjątkiem wymienionych wyżej cu
krowni: Przeworsk i Brześć Kujawski - wszystkie pozostałe cukrownie skar
telizowane w SRC. Z cukrowni zachodnich natomiast prawo to przysługiwało 
jedynie cukrowniom: Świecie, Mehlo i Unisław 45 . 

Te ostatnie na przykład w kampanii roku 1926/27 otrzymały zaledwie 8% 
ogólnej sumy funduszu międzyzwiązkowego, gdy tymczasem udział cukrowni za
chodnich w pokryciu wymienionego funduszu wyniósł w tejże kampanii 96% 46. 

Dane te wskazują, że powolanie ftmduszu międzyzwiązkowego stanowiło 
pewne ustępstwo ze strony kartelu ZZPPC na rzecz słabszych pod wzglQdem 
ekonomicznym cuł,-rowni ZZC-SRC. Był to więc kompromis zawarty po
między obu wymienionymi kartelami. Celem jego było załagodzenie sprzecz
ności powstałych na tle różnych warunków produkcji w poszczególnych grupach 
cukrowni. Szczególnie ostro wystąpily te sprzeczności po roku 1925, tzn. po 
wejściu w życie ustawy o obrocie cukrem. 

:3. RYNEK ZAGR.Al~ICZNY 

a) Udział ZZPPC w ogólnym wywozie cukru z Polski. Eksport 
cułcru z Polski w okresie międzywojelmym uwarunkowany był dwoma zasa
dniczymi czynnil,-ami: szybszym tempem wzrostu prodnkcji niż spożycia kra
jowego oraz koniecznością zabezpieczenia interesów wierzycieli zagranicznych 
z tytułu pożyczek, których największe nasilenie wystąpiło po roku 1924 

44 Tamże . 
• 5 WAPP. ZZPPC, sygn. 224, tab!. 18. 
46 Tamże. W kampanii 1926/27 suma świadczeń ze strony ZZPPC do funduszu 

międzyzwi~zkowego wyniosła za krysztal - 3438388,33 zł, za rafinadę - 25988,71 zł, 
razem - 3464377,04 ",t. Natomiast wypłaty z funduszu międzyzwiązkowego dla cu
krowni zachodnich wyniosły: MeIno - 43973,15 zł, Świecie - 130137,90 zł, Unisław -
110 882,94 zł, razem - 284993,99 zł. 

OgóIna suma świadczeń do funduszu międzyzwi~zkowego wynosiła w kampanii 
1926/27: a) ze strony ZZPPC - 3464377,04 zł, b) ze strony SHC - 155716,03 zł, 
ogółem - 3 620 093,07 zł. 
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w związku Z rekonstrukcją techniczną większości cukrowni polskich w ogóle, 
a zachodnich w szczególności 47 

Wywóz cukru polskiego za granicę mial również swoje uzasadnienie z punktu 
widzenia bilansu handlowego państwa 48. Na przykład w roku 1924 stosunek 
wartości wywiezionego cukru do ogólnego eksportu wyniósł około 13%49. 
W innych kampaniach stosunek ten wahał się w granicach od 5 do 10%50. 
\V ten sposób eksport cukru, chociaż nie miał decydującego wpływu na ca
łokształt bilansu handlowego Polski kapitalistycznej, utrzymywał jednak ten 
bilans w stanie czynnym. 

W przeciwieństwie do obrotu krajowego, eksport cukru był w całości scen
tralizowany w ręku Bank'U Cukrowructwa 51 . Transakcje z odbiorcami zagra
nicznymi bank realizował w formie sprzedaży efektywnych i terminowych 52. 

Te ostatnie obejmowały przeciętnie okolo jednej trzeciej ogólnego eksportu 
i dokonywane były na terminowej giełdzie londyńskiej. Transakcje terminowe 
nie były zasadniczo związane z efektywną dostawą cukru. Z reguły transakcje 
te były likwidowane za pośrednictwem odkupu, który stosowano w miarę 
pojawiania się dla banku korzystniejszych możliwości sprzedaży cukru efe
ktywnego. Wyniki sprzedaży terminowych były z uwagi na stale postępujący 
spadek światowej ceny cukru na ogół korzystniejsze od sprzedaży efektywnych. 

Do roku 1924 główny ciężar eksportu cukru spoczywał na cukrowniach 
zachodnich. Dopiero ustawa o obrocie cukrem z roku 1925 wprowadzając po
dział produkcji cukru na kontyngenty: wewnętrzny i eksportowy, spowodo
wala przerzucenie części eksportu już wówczas coraz mniej rentownego, także 
na cukrownie ZZC i nie zrzeszone. 

Należy zaznaczyć, że kontyngent cukrowni zachodnich w ogólnym eks
porcie cukru z Polski był większy od proporcjonalnego ich udziału w produkcji 
krajowej. Wynikało to z ustawy z roku 1925, na podstawie której cukrownie 
mniejsze, głównie ZZ C, otrzymywały większe udziały w kontyngencie wew
nętrznym - jako kompensatę za wyższe koszty produkcji. Oznaczało to w prak
tyce większe niż stosunkowe obciążenie eksportem cukrowni zachodnich. 
W związku z tym udział tych cukrowni w ogólnym eksporcie cukru z Polski 
w omawiarym okresie wahał się przeciętnie w granicy 60-70% 53, podczas 

17 Z. Chojecki, Produkcja roln icza i JJrzemysl rolfl>iczy lU Polsce współczesn ej. War
szawa 1937, s. 284 . 

• 8 ::l. Nowakowski, Geografr,a gospodarcza Polski zachodn;iej , L. II. PoznaJl 19aO, 
s. aO.5 . 

• 9 Tamże; por. Z. Chojecki, jw., s. 284 . 
• 0 Tamże. 

51 ·WAPP. Bank Cukrownictwa, sygn. 75, s. 185. 
52 Tamże, s. 186; por. WAPP. Bank Cukrownictwa, sygn. 74, s. 340. 
53 AAL'T ·Warszawa. ZZC, sygn. 305; ,,'APP. ZZPPC, sygn. 249, z. ID, s. 3; także 

sygn. 259, z. III, s. 2. 
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gdy ich udział w produkcji wynosił w poszczególnych kampaniach średnio 
50-60%. 

Efektywny eksport z cukrowni zachodnich był jednak wyższy od własnego, 
a to dzięki tzw. eksportowi zamiennemu 54. Istota eksportu zamiennego pole
gała na tym, że cukrownie ZZPPO, położone bliżej portów wywozowych, po-

Kampania 
Kampagne 

1925/26 
1926/27 
1927/28 
1928/29 
1934/35 
1937/38 

Tabela K..'{XV 
Eksport cukru w przeliczeniu na cukier biały (w kwintalach) 
Zuckerexport nach Umrechnung auf WeisszllCkerwert (in dz) 

Reszta kraju 
Stosunek ZZPPC 

Polska do Polski 
ZZPPC Restl. Gebiet Polen ZZPPC im 

Polens Verhiiltnis zu Polen 

l 390361 997083 2387444 57% 
1331 666 764921 2096587 63% 

971 322 521 141 1492463 65% 
l 611 375 1290498 2901873 55% 

675000 225000 900000 75% 
532250 197750 750000 71% 

Źródło: WAPP. ZZPPC, sygn. 221-257. 

krywały własnym kontyngentem wewnętrznym przeważającą część eksportu 
przypadającą na bardziej oddalone od morza cukrownie SRO i inne. W posz
czególnych kampaniach rozmiary eksportu zamiennego kształtowały się 

w granicach 30-100%. Natomiast w zamian za eksport zamienny cukrownie 
SRO i inne kierowały odpo,,"iednie ilości swego culO'u pozakontyngentowego 
do obrotu krajowego - na rachunek cukrowni ZZPPO. Tego rodzaju transakcje 
zamielme były korzystne dla obu grup cukrowni, bowiem przynosiły im po
ważne oszczędności w transporcie, a tym samym zwiększały ich rentowność 5" . 

•.• WAPP. Bank Cukrownictwa, sygn. 74, s. 302 . 
.. Tamże: "ZZPPC zobowiązuje się wywieźć własny cukier kontyngentowy wza

mian za cukier pozakontyngentowy SRC za granicę w ilościach, które zostaną ozna
czone - - wzajemnym porozumieniem i z współudziałem Centralnej Instytucji Sprze. 
dającej (Bank Cukrownictwa - S.W.). - - za każde 100 kg białego cukru, J...-tóre ZZPPC 
wyeksportuje, otrzyma od SRC: 1. Zwrot efektywnych kosztów przewozu, poniesionych 
przez ZZPPC, obliczonych według przeciętnego efektywnego kosztu przewozu dla całej 
ilości cukru wywiezionej przez ZZPPC ... 2. Różnicę kosztów pomiędzy workiem - -
eksportowym, a workiem wewnętrznym ... 3. Zwrot przeciętnego parytetu wewnętrznego 
w wysokości faktycznie uzyskanej przez Bank (Cukrownictwa) dla cukrowni - -
ZZPPC". 

Natomiast nadwyżki ponad przeciętny parytet cukrowni ZZPPC, dzielone były 
po połowie między ZZPPC i SRC. Na przykład w kampanii 1925/26 wspomniane nad
wyżki parytetowe wyniosły 2 miliony złotych, czyli że każdy z obu wymienionych 
kart,eli, dzięki eksportowi zamiennemu, uzyskał na transporcie po milionie złotych 
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W rezultacie więc efektywny wywóz culuu z Polski w okresie między
wojennym realizowany był w całości, lub w przeważającej mierze przez cu
krownie zachodnie 56. 

Tabela x,'l(XV! 
Wywóz cukru z Polski za granicę oraz odsetek wywozu do ogólnej produkcji cukru 

(w przeliczeniu na wartość cukru białego) 
Zuckere"-port aus Polen sowie sein VerhiiJtnis zur gesamten Znckerproduktion (11ach 

Umrechnung auf Weisszuckerwert) 

I Procent wywozu I Procent wyw'ozu 
" 'ywóz do og. produkcji 

" ' ywóz do og. produkcji 
Kampania w tonach Prozen tmassige Kampania w tonach Prozentmiissige 
Kampagne Ausfuhr Ausfuhr im Kampagne Ausfuhr Ausfuhr zur 

jn Tonnen Verhiiltnis zur in TonnBn Gesamtprodu k-
Gesamt,prodllk-

tion 
t.ion 

1920/ 21 4:~ 283 28 1929/30 397660 48 
1921/ 22 39358 25 1930/31 268838 38 
1922/23 96077 35 1931/32 217585 49 
1923/ 24 152 751 44 1932/33 98 177 26 
1924/ 25 202735 48 1933/34 83628 27 
1925/26 236 195 45 1934/ 3.') 99785 25 
1926/ 27 205032 41 1935/36 73074 18 
1927/28 147935 29 1936/ 37 37077 9 
1928/29 286506 42 1937/38 80711 16 

Źródło: ,,-rAPP. ZZPPC. sygn. 257, z. I. 

Jak wynika z danych zawartych w tabeli XXXVI, eksport cukru pol
skiego do roku 1923 kształtował się poniżej stu tysięcy ton rocznie. W tym 
bowiem okresie tempo produkcji culuu w związku z odbudową wielu znisz
czonych przez wojnę culuowni, zwłaszcza na wschodzie kraju, pozostawało 
w tyle za jego wewnętrznym spożyciem 57. Wyraźny wzrost eksportu culuu 

oszczędności (WAPP. ZZPPC, sygn. 222: Sprawozdanvie lCOJrtellu za kannp. 1925/26, 
s . 11). Ponadto culn'ownie ZZPPC realizowały eksport zamienny za cukrownie nie
zrzeszone, tzw. dzikie. Na przykład w r. 1926/27 culn'ownie zachodnie wywiozły za 
SRC - 25 693 ton, za nie zrzeszone - 10 350 ton cukru w wartości cukru białego (W APP 
ZZPPC, sygn. 223, cZ. I, s. 9. 

5. W związku jednak z eksportem zamiennym Bank Cukrownictwa prowadził dla 
kartelu ZZPPC (podobnie zresztą i dla SRC) dwa odrębne konta wpływów eksportowych. 
Jedno z nich, zwane międzyzwiązkowym kotłem eksportowym, służyło do rozliczeń 
między obu kartelami z tytulu eksportu zamiennego i było odpowiednikiem między
związkowego kotła krajowego, prowadzonego dla wewnętrznych transakcji kompen
sacyjnych. Drugie konto natomiast prowadzone było dla ewidencji wpływów z eksportu 
cukru, realizowanego prLez ZZPPC poza eksportem zamiennym, czyli bezpośrednio 
na własny rachunek. 

.7 Z. Chojecki, jw., s. 280. 
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nastąpił dopiero po roku 1924(25 i trwał nieprzerwanie do roku 1929(:30, czyli 
do kryzysu. 

W wymienionym okresie eksport cukru polskiego - w przeciwiellstwie 
do pierwszych kampanii powojennych - związany był ze zjawiskiem szyb
szego tempa produkcji niż spożycia krajowego 58. W następnych dwóch latach, 
a mianowicie 1930(31-1931(32 wywóz cukru za granicę, mimo trwającego 
kryzysu, utrzymywał się nadal na wysokim, przedkryzysowym poziomie. 
Zjawisko to związane było z tzw. likwidacją stoków, czyli nagromadzonych 
po roku 1929 zapasów cukru. Radykalny spadek eksportu cukru polskiego 
nastąpił dopiero po roku 1932(33 59 . 

Jak wynika z tabeli XXXVI trwał on nieprzerwanie do roku 1939 i zwią
zany był z dwoma zasadniczymi zjawiskalni: dalszym spadkiem ceny świato 

wej i radykalnym obniżeniem ceny wewnętrznej cukru po roku 1935. W tych 
warunkach wywóz cukru z Polski po roku 1935 realizowany byl jedynie dzięki 
subsydiom rządowym w postaci pl'emii eksportowych. 

Należy również zaznaczyć, że ,y skali europejskiej wywóz cukru z Polski 
w okresie międzywojennym zajmował drugie albo trzecie miejsce, po Cze
chosłowacji i Niemczech 60. 

b) Gatunki wywożonego cukru. W omawianym okresie eksport cu
kru polskiego realizowany był w trzech zasadniczych gatunkach: kryształu 
zwykłego oraz cukru surowego pierwszego i drugiego rzutu 61. Przez pewien 
czas wywożony był także krysztal rafinowany i kostka 62 . W całokształcie wy
wozu te ostatnie gatunki nie odgrywały jednak większej roli. 

Z tabeli XXXVII wynika, że w okresie międzywojennym w ogólnym 
eksporcie cukru polskiego przeważał zdecydowanie cukier surowy. Jedynie 
w kampaniach 1929(30, 1930(31 oraz 1937(38 wysyłki cukru białego i rafinady 
przekroczyły nieznacznie wywóz cukru surowego. W kampaniach tych udział 
cukru białego i rafinady do całego eksportu, w przeliczeniu na cukier biały, 
wynosił 53-60%. W pozostałych kampaniach omawianego okresu przewaga 
występowała po stronie cukru surowego, którego udział w ogólnym eksporcie 

58 Tamże, s. 283. 
" WAPP. ZZPPC, sygn. 240, z. II, tab!. 24. Zapasy eksportowe w kampanii 1930/31 

wyniosły 696 094 q oukru dla samego kartelu ZZPPC, zapasy zaś krajowe wyniosły 
w tejże kampanii 218564 q oukru. Razem nadprodukoja cukrowni ZZPPC w kampanii 
1930/31 wyniosła 914658 q oukru (w wartośoi cukru bialego). W następnych kampa
niach w związku z redukcją produkcji zapasy te zaczęły stopniowo maleć, a całkowicie 
zlikwidowane zostaly dopiero w r. 1934/35. 

6. WAPP. ZZPPC, sygn. 223, k. 33-37. Jednak w ostatnich latach omawianego 
okresu eksport cukru z Polski w stosunku do imlych państw europejskich spadł na 
dalszą pozycję (por. WAPP. ZZPPC, sygn. 257, s. 40). 

61 WAPP. ZZPPC, Roczne sprawozda7llia karteltu, sygn. 222, k. 16, aueks X/I, 245, 
k. 36, 275, 22; por WAPP. Bank Cukrownictwa, sygn. 75, s . 183 . 

•• Tamże. 
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kształtował się w poszczególnych latach przeciętnie w granicach 55-75%. 
Rekordowa, a jednocześnie wyjątkowa pod tym względem była kampania. 
1921/22, w której udział cukrów surowych w StOSll1l1.11 do całokształtu wy
wozu cukru polskiego wyniósł aż 94%. 

Kampania 
Ka.mpagne 

1920/21 
1921/22 
1922/23 
1923/24 
1924/25 
1925/26 
1926/27 
1927/28 
1928/29 
1929/30 
1931/32 
1931/32 
1932/33 
1933/34 
1934/35 
1935/36 
1936/37 
1937/38 

Tabela xx,'{VI! 

Eksport cukru polskiego wedlug gatunków (w tonach) 

Polens Zuckzrexport in Znckerarten (in TOlmen) 

Cukier biały 
i rafinada 

Weisszucker 
u. RafDnade 

15550 
2500 

38009 
106885 
89970 

120585 
87924 
60 }4(\ 

113 112 
219803 
146665 
53638 
24847 
31149 
36094 
32552 
16685 
.,1,9466 

Cukier suro",,') 
Rohzucker 

I rzutu 
Erstprodu1.-t 

25405 
36700 
59524 
.,1,5539 

116292 
122718 
124476 
97666 

189256 
197 619 
l39081 
182 163 
81478 
58310 
70692 
.,1,1759 
22089 
:31 284 

II rzutu 
Nachprodukt 

6492 
5104 
5925 
6353 

10802 
6829 
7255 

356 
4377 

98 
4199 

640 
3863 

Ił azem w wartości 

cukru białego 
Zusa.mmen in 

Weissztlckerwert 

43283 
39358 
96077 

152751 
202735 
236 195 
205032 
147 935 
286506 
397660 
268838 
217585 
89177 
83628 
99785 
73074 
37077 
80711 

Źródło: \V"..!.PP. ZZPPC. sygn. 222, 245, 257. 

Z pOwyższych danych wynika, że struktura wywożonego cukru z Polski 
w omawianym okresie była pod względem gatunkowym wybitnie niekorzystna 
dla cukrowni , szczególnie zachodnich, na których w glównej mierze spoczywał 
ciężar eksportu. Przewaga cukrów surowych nadawała temu eksportowi cha
rakter półsurowcowy. Był to jeden z przejawów eksploatacji gospodarki pol
skiej w okresie międzywojerUlym przez kapitał zagraniczny. 

c) Główne kierunki wywozu. Najpoważniejszymi odbiorcami cukru 
polskiego w okresie międzywojennym były Anglia i Holandia63• Oba te kraje 
pochłaniały przeciętnie około 40-60% rocznego wywozu cukru z Polski. Był 

e:s T8JllŻe. 
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to jednak prawie wylącznie cukier surowy, czyli półfabrykat, który był oczy
szczany w tamtejszych rafineriach i sprzedawany dalej jako cukier konsum
pcyjny. Dla strony polskiej eksport culu'u do tych lu'ajów był - jak już 
zaznaczono wyżej - bardzo niekorzystny z uwagi na jego pólsurowcowy 
charakter. Z drugiej jednak strony był on obiektywnie konieczny, ponicważ 
stanowił najbardziej realne zabezpieczenie lu'edytów zaciągniętych w Anglii 
i Holandii. Wywóz cukru polskiego do obu wymienionych krajów był więc 
w głównej mierze podyktowany koniecznością zabezpieczenia interesów an
gielskich i holenderskich wierzycieli. 

Drugim z kolei najpoważniejszym rynkiem zagranicznym dla zbytu pol
skiego cukru były lu'aje skandynawskie, w szczególności zaś Szwecja i Fin
landia. Szwecja jednak - podobnie jak Holandia i Anglia - importowała. 

z Polski niemal wyłącznie cukier surowy celem dalszej przeróbki w swoich 
rafineriach. Finlandi'L i Norwegia natomiast reprezentowały popyt tylko na 
<lukier bialy. Rynek skandynawski był dość chłonny i w niektórych kampa
niach udzial jego w ogólnym eksporcie cukru z Polski dochodzil do 20-30%. 

Za Skandynawią szły lu'aje nadbałtyckie: Estonia, Łotwa i Litwa. Kraje 
te tworzyły niejako jeden regionalny rynek zbytu, który odgrywa.! poważną 
rolę w ogólnym eksporcie cukru z Polski. Do krajów tych był wywożony 
głównie cukier biały, chociaż Łotwa sprowadzała taIcie częściowo cukier 
surowy. 

Wymienione wyżej kraje byly najbardziej regularnymi odbiorcami pol
skiego cukru 64. Stanowily dosyć stałe zagraniczne rynki zbytu. 

Do roku 1926 dużą rolę w eksporcie cukru polskiego odgrywały także 
rynki Wolnego Miasta Gdańska i Francji 65. Po roku 1926 rynek gdański 
został utracony, a na rynek francuski cukier polski wrócił ponownie dopiero 
w roku 1933/34, czyli po zakOlIczeniu kryzysu, i to w głównej mierze w związku 
z uzyskaniem przez ZZPPC stałego źródła kredytowego w Paryżu. 

Mniej regularnymi odbiorcami cukru polskiego były natomiast Belgia, 
Dania, Szwajcaria, ZSRR, Turcja i Włochy. Do krajów tych wysyłano więk
sze ilości cukru, ale tylko okresowo, dorywczo. 

Z lu'ajów pozaeuropejskich poważnymi odbiorcami cukru polskiego były: 
Indie, Chiny, Chile i Palestyna. Rynki tych ostatnich dwóch grup państw 
były o tyle korzystne, że reprezentowały popyt głównie na cukier biały. Szcze
gółowy obraz eksportu cukru z Polski w omawianym olu'esie z uwzglęclnie
Iuem gatunków i krajów przeznaczenia przedstawiają aneksy od IX do XIII . 

.. WAPP. Bank Cukrownictwa, sygn. 75, s. 183: n'" eksport cukru do Anglii, 
Holandii, krajów nadbałtyckich i skandynawskich - - nabral cech większej stałości" 
(fragment z protokółu kontroli Banku Cukrownictwa, przeprowadzonej przez komisję 
rządową w r. 1934). 

415 Tamże. 



Tabela XXXVIII 

Średnie ceny eksportowo uzyskane przoz Bank Cukrownictwa za poszczególne gatunki cukru (boz uwzglQdnionia wyników z transakcji 
terminowych - w 'E, ang. za l tonę fob) * 

Durch die Bank flir Zuckerindustrie erzielte Durchschnittspreise ful' die verschiedonen Zuckerarten (ohne Berucksichtigllng dAl' 
Ergebnisse aus Termingeschiiften - in L engI. pro t fob) 

Kampania 
Kampagne 

/ 
1930/31 
1931/32 
1932/33 
1933/34 
1934/35 
1935/36 
1936/37 
1937/38 

Cukier bialy 
irafinaela 

'Weissznckel' 
n. Ramnaele 

25. 8. 4 
17. 3.-
12. 9. 4 
15. 3. l 
14.11.10 
10.18. 2 

9 1. -

6. 3.11 
6.19.-
7. O. 8 
6. 1. 4 
4.16. 7 
5. 8. 5 
6.18. 9 
6. 7. 2 

I 

t,ródlo: "'APP. ZZPPC, sygn. 257. z. 1. 

Cukier SlU'owY 

I rzutu 
El'stproelukt 

21. 7. 10 
14. 3. 7 
10. 5. 9 
13. 1. 
11.15.-

9.18. 2 
7 . :ł. 1 
:3. 5. 4 
5. 7. 7 
4.19. -
4. 8. fi 
4. 4. 3 
4. 8.11 
5.IU1 
5. 9.11 

I 

II rzutu 
N achpl'Oelukt, 

14.12. O 
13.14. 6 
8.19. 2 

10.19.10 
11.10. 9 
7.11. l 
2. 5.11 

2. 7. 5 
:3. 2. 6 
Ó. - 2 
3. 9. 6 

• Portluni znłndowczyml b)~ly Gdntisk, Gdynill, Szozecln . 

I 

.-
Ogólna ważona średnia cena w wartości cukru bialego 

Gewogoner DUI'chschnittspl'eis flit· Weis8zucket'wort 

L ang. 
Eng. 'E, 

24.19. 2 
16. 3. 9 
12.14. 3 
15.18. -
14.12. 8 
11.10. 4 
9. A. li 

G. 3.10 
6. 2. II 
:3. 14. 4 
5. 8. 3 
4.14. :3 
.5. 1. -
6. 9. 8 
6.4.-

I 

I 

I 
I , 

--- -

\V przeliczeniu na zlote wedlug 
ówczesnogo km'su *. 

Uml'echnung auf Zlot.y n8ch 
jeweiligen Kursen 

zl 
I 

,~rskaźnik 

Inelex 

576,58 100,0 
45:l,02 78,4 
550,34 95,4 
691,65 120,0 
634,80 110,1 
498,93 86,7 
404.9R 

I 
70.3 

2nO,n7 +3,3 
192,43 :33,3 
169,31 29,3 
144,99 25,1 
122,67 21,2 
133,02 23,1 
169,32 29,:l 
160,77 27,9 

-

•• Kurs i ang. według Małego Rocznika SlalystycZlł8(JO, 1031, 1985 11939, GUS, 'Vnrszn.wll. (kurs)' dla lat 1926-1938) oraz według J. Jwn~iewiczn, ZZC b. Kr6-
h.hoa Polskiego, Wolynia i lIlalopolski i Sląska na tle polotelli(l przt11l'1JBlu cuA.-roloniougo tO (, 1.?3n-1935, 'Vargznwn 1936. 
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d) Ceny cukru eksportowego. Ceny cukru wywożonego z Po18ki 
w okresie międzywojennym kształtowały się pod wpływem stosunku podaży 
tego artykułu do jego efektywnego popytu na gl'ównych rynkach zagranicz
nych. Głównymi centralnymi punktami handlowymi cukru były w owym 
czasie Nowy Jork, Londyn i Hamburg. Ceny efektywne, jakie osiągał Bank 
{1ukrownictwa za cukier polski, oscylowały zazwyczaj wokół notowań giełdy 
londyńskiej. Rynek angielski bowiem - obok holenderskiego - odgrywał 

decydującą rolę w całokształcie eksportu culo:u z Polski. 
W pierwszych kampaniach powojennych ceny culu'u eksportowego kształ

towały się powyżej ceny krajowej 6G. Sytuacja ta wynikała stąd, że wskutek 
zniszczeń wojennych w europejskim przemyśle cukrowniczym produkcja 
cukru do roku 1924 nie nadążała za jego efektywnym spo7.yciem. W tym 
czasie światowy rynek cukrowniczy przeżywał najlepszą w całym omawianym 
oJn-esie koniunkturę 67 . 

Pod wpływem powstających zapasów cuJn-u nastąpiło załamanie się do
tychczasowej koniunktury i wzrost konkurencji na światowym rynku culcrow
niczym. Od tej chwili, tzn. po roku 1925, cena eksportowa cukru polskiego 
zaczęła kształtować się poniżej ceny krajowej. Należy jednak podln'eślić, że 
do roku 1928/29 cena ta utrzymywała się jeszcze na poziomie zapewniającym 
rentowność cukrowniom o dużym przerobie dobowym, czyli w praktyce 
culu'owniom zachodnim. 

Dla zapewnienia skartelizowanym cukrowniom zachodnim zysków na 
dotychczasowym poziomie spadek ceny eksportowej kompensowany był 

przez wzrost ceny cukru w obrocie krajowym. 
Warto również zaznaczyć, że do roku 1929 tempo wzrostu ceny wewnętrz

nej było szybsze niż tempo spadku ceny eksportowej. Na przykład w kampanii 
1928/29 średnia cena wewnętrzna cukru wzrosła - w stosunku do kampanii 
1925/26 - o okolo 34%, podczas gdy w tym samym czasie spadek ceny 
eksportowej cukru wyniósł tylko 12%. 

W ten sposób kartele cukrownicze, ZZPPC i SHC, przerzucały straty 
z eksportu na krajowego konsumenta cukru 68. W związku z tym pogorsze
nie się koniunktury na światowym rynku cuJn-owniczym po roku 1925 nie 
miało aż do roku 1929 większego ujemnego wpływu na ogólną rentowność 
skartelizowanych cukrowni w Polsce. 

Radykalna zmiana pod tym względem nastąpiła dopiero z chwilą wy-

66 Na pl"'.tyklad w kampanii 1923/24 cena eksportowa cukru polskiego przewyższała 
dwa razy jego cenę fabryczną, i była wyższa od krajowej ceny zbytu, tj. łą,cznie już 
z akcyzą" o około 30%. W kampanii natomiast 1924/25 cena eksportowa zrównała. się 
z krajową, ceną, zbytu. 

87 J. Iwasiewicz, jw., s. 4 . 
• s AAN Warszawa, ZZC, sygn. 305. 
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buchu kryzysu światowego, tj. po roku 1929/30, gdy krajowa cena 
cukru została "zamrożona", a cena eksportowa zaczęla gwałtownie spa
dać w dół. 

Najniższy poziom osiągnęła cena eksportowa cukru polskiego VI' kampanii 
1934/35. Jednocześnie w kampanii tej nastąpiła druga z kolei znaczna obniżka 
ceny cukru w obrocie krajowym. W tej sytuacji eksport cukru zaczął już 
poważnie rzutować na ogólną rentowność, zwłaszcza zachodnich cukrowni. 
na które przypadało gros wywozu cukru. Wówczas, dla dalszego podtrzyma
nia eksportu cukru, rząd - głównie ze względu na bilans handlowy pa.ństwa 
- począwszy od kampanii 1934/35 wprowadzi! subsydiowanie eksportu 
w formie premii wywozowych (eksportowych)G9. 

Subsydiowaniu podlegał jedynie cukier wyznaczony specjalnym dla danej 
kampanii kontyngentem rządowym. Cukier wywieziony powyżej kontyngentu 
nie był premiowany. W rzeczywistości jednak cukrownie nie zawsze wyko
rzystywały kontyngent. Wysokość premii eksportowych wynosiła w poszcze
gólnych kampaniach średnio 11-13 zł za każde 100 kg wywiezionego efek
tywnie za granicę cukru, liczonego w wartości cukru białego 70. 

Jeclnocześnie z wprowadzeniem premii wywozowych kartele cukrownicze 
obniżyły także cenę tej części buraków cukrowych, która przeznaczona była 
na cukier eksportowy. W ten sposób dzięki subsydiom rządowym i obniżce 
ceny bllTaków, eksport cukru po roku 1934 przestał być dla skartelizowanych 
cukrowni deficytowy; kartele cukrownicze, ZZPPC i SRC, przerznciły straty 
zysków z eksportu cukru, dzięki wydatnej pomocy państwa na społeczeństwo, 
w szczególności zaś na jego najliczniejsze, a zarazem najuboższe warstwy 
pracujące miast i wsi. 

e) Międzynarodowe porozumienia cukrownicze. Załamanie się

koniunkt-tu-y na światowynl rynku cukrowniczym nastąpiło - jak już stwier
dziliśmy - z początkiem 1925 roku, czyli wówczas, gdy światowy system 
gospodarki kapitalistycznej wkroczył co dopiero w okres swojej najlepszej 
w latach międzywojennych prosperity. Nic więc dziwnego, że wybuch kryzysu 
w roku 1929 w sposób szczególnie dotkliwy zaznaczył się w światowym cu
krownictwie, zwłaszcza zaś w tych krajach, które były nastawione, jak np. 
Kuba, głównie na produkcję cukru eksportowego. 

Nadprodukcja cukru na rynh.'l1 światowym osiągnęła już w pierwszych 
latach kryzysu takie rozmiar:v, że "kryzys cen" przekształcił się w "kryzys 
zbytu" 71 

.9 WAPP. ZZPPC, sygn 249, z. II, tOzd". III, s. l. 
10 W kampanii 1935/36 premia eksportowa wyniosła 11,96 zł od q, w 1936/37 -

11,00 zl, w 1937/38 - 13,42 zł. WAPP. ZZPPC, sygn. 2.52, z. IT. tab!. ITI/5, 255. z. II, 
tabł. III/4; także AAN Warszawa, ZZC, sygn. 27<l-. 

71 .J. Iwasiewicz. iw .. B. tj . 
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Tabela K.'OQX 
Kształtowanie siQ krajowej i eksporLowej ceny cukru realizowanej przez ZZPPC 

(rok 1924 = 100,0) 
Gestaltllng der Inlands· tlHd Exporl,preise in Bealisation des ZZPPC 

(1924 = 100,0) 

I 
Cena wecllllg notowań Cena eksportowa Bok Cena krajowa gieldy londyńskiej efektywna 

.Jahr In la ndapł'cis l)reis n. Londoner Effektiv erzieltel' I 
BOl'sennotiz Exportpreis I ---- - -/ 1924 100,0 100,0 100,0 

L925 122,3 63.1 64,7 1920 

I 129,9 .57,;) 51,7 
1927 141,5 64,3 63,6 
1928 148,5 56,8 58,6 [929 159,0 45,2 46,2 
1930 Ifi9,0 33,7 37,4 
1931 1.59,0 28,2 25,1 
1932 L36,R 23.4 25,0 
1933 136,8 21,0 22,9 
1924 132,2 18,3 21,6 
1935 124 .. 3 [8.6 18,9 193(; 105,0 19,0 20,0 
1937 [05,0 25,8 25,9 
1938 105,0 21,8 24,8 

%ródło: WAPP. zz·ppe, sygn. 221-257. 

W tej sytuacji 9 V 1931 roku doszło do zawarcia w Brukseli międzynaro. 
dowego porozumienia cukrownicze~o pod nazwą "Planu Chadbourne'a"72. 
"Podstawową myślą tego planu bylo ograniczenie dalszej wytwórczości cu
kru przez kraje eksportuj ące i usunięcie nadmiernych zapasów cukru z ryn
ków ~wiatowych w ciągu najbliższego ki lkuletniego okresu" 73. Do wyżej 
wymienionego porozumienia przystąpily początkowo monopole cukrownicze 
Kuby, Jawy, Niemiec, Czechosłowacji, Węgier, Belgii i Polski (ZZPPC i ZZC). 
Później przystąpiły jeszcze Peru i Jugosławia. 

Plan Chadbourne'a przewidziany byl na okres pięciu kampanii (1930/31-
1934/35). W wymienionym okresie strony, które przystąpily do tego poro
zumienia, zobowiązały się ograniczyć wywóz swego cukru do określonych 
z góry kontyngentów eksportowych. Polsce, ściślej zaś jej kartelom cukrow
niczym, przyznano w ramach Planu Chadboume'a kontyngent wywozowy 
w wysokości 308 000 ton cukru (w wartości cukru białego) rocznie. Wyko-

72 JltJiędzynarodowa Umowa Ouk1'Ow/f·icza zaW(l!I'/,a w Bl'uksel-i w dniu 9 F 19.31 '1'. 

WSl's?awa 1931, odbitka "Gazety Cl1krowniczej" 1931. nr 34. 
7:1 .J . I waRiewicz, j'v., s. 6. 
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nanie Planu ChadboUl'ne'a W zakresie nieprzekraczania kontyngentów ekspor
towych gwarantowały rządy państw, których monopole uczestniczyły w tym 

porozum.ieniu 74. 

Plan Chadbourne'a nie objął jednak wszystkich krajów produkujących 
cukier i ta okoliczność stanowiła głóWllą jego słabość 75. Kraje te "dezorgani
zowaJy" ś,vjatowy rynek cukrowniczy w ten sposób, że stosując ceny kon
kurencyjne, stale naruszały jego równowagę w zakresie podaży i popytu. 
W ten sposób Plan Chadbourne'a, który mial na celu dostosowanie podaży 
cukru do kryzysowej siły nabywczej rynku światowego, a w konsekwencji 
zahamowa.nie procesu dalszego spadku ceny eksportowej cukru - został 
w praktyce przekreślony. Z drugiej jednak strony był on jaskrawym przykła-

Kampanie 

Produkcjo {n} Eksport . 
~} KonsumcJo 

Q Stosunek konsumcji. 
~ = do ogólnej produkcji wOjo 

Produkcja, konsumcja krajowa i eksport cukru w tljs. ton w Polsce 
(w wartosci cukru białego) 

Rys. 4. 

dem międzynarouowej zmmvy kapitału zaangażowanego w cukrownictwie, 
której głównym celem było zapewnienie monopolom cukrowniczym krajów 
objętych planem realizacji maksymalnych zysków w warunkach kryzysu. 

Po nieudanej próbie sanacji cukrownictwa światowego przez Plan Chad-

7. WAPP. ZZPPC, sygn. 236. Sprawozdanie kartebu za r. 1930/31, z. I, s. 19. 
7' WAPP. ZZPPC, sygn. 248. 8prawozda,nie krortelu za r. 1934/35, z. I, s. 19. 
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bourne'a ponowne kroki w tym kierunku zostały podjęte w roku 1937 76• 

W maju tegoż roku z inicjatywy rządu angielskiego doszło do zawarcia no
wej Międzynarodowej Umowy Cukrowniczej. Tym razem jednak strona,rni 
porozumienia były nie monopole poszczególnych państw, lecz rządy 77. Mię

dzynarodową Umowę Cukrowniczą podpisało dwadzieścia, jeden państw, w tej 
liczbie taIcie Polska 7B • Na podstawie powyższej umowy Polska otrzymała 
kontyngent eksportowy w wysokości 120 tysięcy ton cukru surowego rocznie 
(108 tysięcy ton cukl'U białego). Umowa przewidziana była na pięć lat i po
dobnie jak Plan Chadbourne'a miała za zadanie dostosowanie podaży cukru 
do jego popytu na rynku światowym w celu zapewnienia zwyżki ceny cukru. 
Jednak załamanie koniunktury gospodarczej w USA w tymże jeszcze roku 1937 
sprawiło, że i tym razem wymieniona wyżej urnowa nie spełniła pokładanych 
w niej przez monopole cukrownicze nadziei. Ceny na światowym rynku cu
krowniczym nie poszły w górę, lecz utrzymywały się nada,l na poziomie z okresu 
kryzysu 79. 

W ten sposóh jeszcze jedna próba sanacji cukrownictwa nie przyniosła 
żadnych pozytywnych rezultatów. Kryzys w światowym cukrownictwie 
w przeciwieństwie do innych dziedzin wytwórczości społecznej trwał więc 

nieprzerwanie od roku 1929/30 do 1938/39, czyli do samego końca okresu 
międzywojennego. 

76 WAPP. ZZPPC, sygn. 16. Sprawozdanie Zarządu ZZPPO za r. 1937/38. 
77 l1!Iiędzynarodowa umowa co do uregulowania produkcji i sprzedaży cukru. War

.ezawa 1937, rozdz. A (odbitka "Gazety Cukrowniczej" 1937, nr 24/26). 
" Tamże. 
7. WAPP. ZZPPC, sygn. 16. Sprawozdanie Zarządu ZZPPO za r. 1937/38. 
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ZAKOŃCZENIE 

Spróbujmy obecnie podsumować ważniejsze wyniki dotychczasowych roz
ważań. Przemysł cukrowniczy w zachodniej Polsce w latach 1919-1939 
zajmował dominującą pozycję w całym cukrownictwie Polski kapitalistycz
nej. Cukrownie zachodnie wytwarzały bowiem około 60% ogólnej produkcji 
cukru w kraju i pokrywały około 70% jego wywozu za granicę. Pod względem 
zaś ilości zakładów cukrownie zachodnie stanowiły zaledwie 30% ogółu cu
krowni polskich. 

Cyfry te wskazują wYTaźnie, że cukrownie zachodnie należały w omawia
nym okresie do największych pod względem przerobu dobowego cukrowni 
w kraju. Były one również najlepiej wyposażone pod względem technicznym. 

Okoliczność ta zapewniała wymienionym cukrowniom wysoką rentowność. 
Dywidendy bowiem w cukrowniach zachodnich dochodziły do 35% i należały 
.do najwyższych w Polsce międzywojerulej. 

Z tego powodu cukrownie, o których mowa, stanowiły przedmiot żywego 
zainteresowania ze strony kapitału za.granicznego. Jak wiadomo, w latach 
1926-1932 około 30% cukrowni zachodnich znajdowało się w rękach kapi
tału holenderskiego, a pozostałe były w dużym stopniu, poprzez system 
hipotek kaucyjnych, uzależnione od kapitału angielskiego. Pewien wpływ 
zachował w cukrowniach zachodnich, zwłaszcza pomorskich, także kapitał 
niemiecki. 

Po zniesieniu w roku 1921 państwowego monopolu cukrowego i wprowa
dzeniu wolnego handlu cukrem, cukrownie zachodnie utworzyły, na bazie 
dotychczasowej organizacji zawodowej ZZPPC kartel, który objął calokształt 
ich spraw związanych z produkcją cukru, zbytem i finansowaniem. Jedno
cześnie większość pozostałych cukrowni w kraju utworzyła podobny kartel, 
najpierw w ramach ZZC, a następnie, formalnie niezależny od tej organizacji, 
w postaci SHC. Wymienione kartele kontrolowały okolo 90% cukru w obro
cie krajowym. Udział ich w ogólnej produkcji cukru był jeszcze wyższy. 
Tak wysoki stopień kartelizacji oznaczał w praktyce zastąpienie dawnego 
państwowego monopolu cukrowego monopolem prywatnokapitalistycznym. 

Głównym zadaniem karteli cukrowniczych w Polsce kapitalistycznej było 
zapewnienie zrzeszonym w nich cukrowniom maksymalnych zysków. Z dru-
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giej jednak strony różne pod względem technicznym warunki produkcji 
w cukrowniach zachodnich i pozostałych w kraju stanowiły - przy jednolitej 
wewnętrznej cenie cukru - źródło częstych nieporozumień między repre
zentującymi te cukrownie kartelami ZZPPC i ZZC - SHC. 

Nieporozumienia te kończyły się zazwyczaj kompromisem na forum 
Rady Naczelnej PPC. Przykładem takiego kompromisu był na przykład 
fundusz międzyzwiązkowy, na podstawie którego cukrownie zachodnie nie 
chcąc dopuścić do rcwizji dotychczasowych, korzystnych dla nich ustawo
wych kontyngentów cukru w obrocie krajowym, zobowiązały się część swoich 
zysków przelewać na rzecz cukrowni byłej Kongresówki, Wołynia i Mało
polski. 

W rzeczywistości jednak cenę owych kompromisów, łagodzących tarcia 
pomiędzy konkurencyjnymi kartelami culU'owniczymi Polski kapitalistycz
nej, płaciło społeczeństwo, przede wszystkim zaś masy pracujące. Wzajemne 
bowiem pretensje pomiędzy obu różnymi grupami skartelizowanych cukrowni 
wyrównywane były z reguły w drodze odpowiedniej podwyżki krajowej ceny 
cukru. 

Skutki egoistycznej polityki karteli cukrowniczych ZZPPC i ZZC - SHC 
były bardzo ujemne dla całokształtu polskiej gospodarki narodowej. Utrzy
mywanie bowiem ceny cukru w obrocie krajowym na wysokim poziomie 
stanowiło główną przyczynę niskiej siły nabywczej rynku wewnętrznego. 
W rezultacie tego spożycie cukru na mieszkańca w Polsce kapitalistycznej 
należało do naj niższych w Europie. Jednocześnie blisko połowa krajowej 
produkcji cukru, a w odniesieniu do cukrowni zachodnich więcej niż 50%, 
przeznaczana była na eksport, realizowany po roku 1929 poniżej kosztów 
produkcji. Straty na eksporcie kompensowane były w drodze odpowiedniej 
zwyżki krajowej ceny cukru, względnie subsydiów rządowych, realizowanych 
w postaci premii wywozowych. W ten sposób także ciężar strat na eksporcie 
kartele cukrownicze przerzucały na barki społeczeństwa. 

Destruktywna dla gospodarki krajowej działalność karteli cukrowniczych 
w okresie międzywojennym była możliwa tylko w ścisłym kontakcie z czyn
nikami rządowymi. Powiązania te nie były przypadkowe, lecz wynikały ze 
wspólnych interesów obu stron, dążących do uzyskania z produkcji najwyż
szych zysków. Koszty tej zmowy płaciły szerokie masy konsumentów w mie
ście i na wsi w postaci wygórowanej ceny detalicznej cukru. Akcjonariuszom 
polityka ta zapewniała maksymalne dywidendy i tantiemy, a Skarbowi 
Państwa wysoki dochód w postaci akcyzy. 

Tym duchem przepojone było również ustawodawstwo cukrownicze Pol
ski kapitalistycznej. 

10· 



A.AN 
AZHP 
BC 
HOP 
PAPG 
PPC 
RHP KW PZPR 
RNPPC 
SA 
SHC 
Spółdz. z ogr. odp. 
Sp. z ogr. por. 
T.z. 
WAPB 
WAPP 
ZPC 
ZRiRZZP 

ZZC 

ZZP 
ZZPPC 
ZZZ 

WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW 

Archiwum Akt Nowych Warszawa 
Archiwum Zakładu Historii Partii przy KC PZPR 
Bank Cukrownictwa 
Hipolit Cegielski Poznań 
Powiatowe Archiwum Państwowe Gniezno 
Polski Przemysł Cukrowniczy 
Referat Historii Partii KW PZPR 
Rada Naczelna Polskiego Przemysłu Cukrowniczego 
Spółka Akcyjna 
Spółka Handlowa Cukrowni 
Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością, 
Spółka z ograniczoną poręką 
Towarzystwo zarejestrowane 
Wojewódzkie Archiwum Państwowe Bydgoszcz 
Wojewódzkie Archiwum Państwowe Poznań 
Związek Przemys/u Cukrowniczego 
Związek Robotników i Rzemieślników Zjednoczenia Zawodowego 
Polskiego 
Związek Zawodowy Cukrowni b. Królestwa Polskiego, Wołynia, 
Ma/opolski i Śląska 
Zjednoczenie Zawodowe Polskie 
Związek Zachodnio-Polskiego Przemysłu Cukrowniczego 
Związek Związków Zawodowych 



Aneks I 

Rozmieszczenie cukrowni w zachodniej Polsce (czynnych w latach 1920/21-1938/39). 

Lp. 
Nr 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

2 
3 
4 
5 

Lokalisierung der Zuckorfabriken Westpolen 
(Tatige Betriebe i. d . Jahren 1920/21-1938/39) 

Rok wybudowania 
El'baut i. J. 

1875 
1879 
1880 
1880 
1881 
1881 
1881 
1881 
1881 
1882 
1882 
1884 
1884 
1884 
1894 
1895 
1897 
1897 

1879 
1882 
1883 
1883 
1884 

Miejscowość 

Ort 

Wielkopolska - Grosspolen 

Janikowo 
Mątwy 

vVierzchosła.wice 

Pakość** 

Kruszwica 
Naklo 
Kościan 

Zduny 
Środa 
Września 

Gniez,no 
Tuczno 
Opalenica 
Miejska Górka 
Żnin 
Szamotuły 

''Vitaszyce 
Gostyń 

Pomorze - Pommerellen 

Pełplin 

Chelmża 

Melno 
Świeci~ 
Unisław 

Powiat 
Kreis 

Inowroclaw 
Inowrocław 

Inowrocław 

Mogilno 
Strzelno 
Wyrzysk 
Kościan 

Krotoszyn 
Środa 
Września 

Gniezno 
Inowroclaw 
Grodzisk 
Rawicz 
Żllin 
Szamotuły 

Jarocin 
Gostyrl 

Tczew 
TorUll 
Grudziądz 

Świecie 
Chełmno 

Źródło: PrumyBt CI~krowtticzy Zachodniej Polskipodlug slanuz r. 1920/21, z. I. Poznań 1922; S. Nowakowa kl . 
Geografia gospodarcm Polsk,t zachodniej . T. II, Poznnń 1930; WAPP. ZZPPC. sygn. 221-267 . 

• \V kampanii 1920/21 czynna była jeszcze cukrownia Tczew . 
•• Zlikwidowana w r. 10S1. 



nek. II 

Obszar plantacji buraka cukrowego w zachodniej Polsce na tle inn. fh 
dzielnic i calej Polski (w ha) 

R iibenanbaufliiche in vVestpolen im Vergleich zu anderen Teilgebie len 
u. zu ganz Polen (in ha ) 

-- - -

Zachodnia. Polska I 
B. Kongresówka. 

Kampania. i Wolyń Ma.lopolska ' olska. 

Kampag ne ,Yestpolen Kongresspolen Kleinpolen olen 

u. " ' olhynien 

1911 - 14 86145 85283 5002 76430 
1921/22 52617 27096 l 922 81 635 

1922/23 58014 44546 3027 05587 

1923/24 70484 64 189 4629 39302 

1924/ 25 80247 78467 7607 66321 

1925/ 26 78425 79544 15977 73946 

1926/ 27 89453 74674 16327 80454 

1927/ 28 98 177 85720 14135 198 032 

1928/29 107 017 10109\ 22277 230385 

1029/ 30 112 172 109386 20456 2420 14 

1930/ 31 97914 67889 15011 180 814 

\ 931 / 32 70924 54262 13053 la8239 

1932/33 61729 41532 11 638 14899 

1933/34 53785 35585 8879 98249 

1934/35 57612 44806 957 1 11 989 

1935/ 36 57435 50011 II 297 18743 

1936/ 37 55195 54365 12559 22 1I9 

19..)~ /38 64466 6645.5 15318 _I 146239 
-

Źró dło: ,VAPP. ZZPPC. sygn. 254 i 257. 



Aneks In 
Globalne zbiory buraków cukrowycb w zachodniej Polsce na tle innych dzi61nic 

i calej Polski (w tonach) 
Globale Zuckerriibenernten in Westpolen im Vergleich zu anderen Teilgebieten 

u. zu ganz Polen (in Tonnen) 
- -- - ---- -

B. Kongresówka 
Kampania Zachodnia Polska i Woly" Małopolska Polska 
Kampagne Westpolon B. Kongresspolen I Kleinpolon 

J 
Polen 

I li. Wolhynien 
._--- -I 
1911-14 2357 706 1 650 749 102214 4 110 669 
1921/22 704287 318 394 24852 l 047 533 
1922/23 l 156 567 742209 57315 l 956091 
1923/24 l 407 506 l 067 743 81333 2556582 
1924/25 l 710 929 l 299 143 129274 3 139 346 
1925/26 l 974 677 1464033 240947 3679657 
1926/27 2036481 l 118 330 236897 3 391 708 
1927/28 2 139 343 l 239 149 209947 3588439 
1928/29 2385325 l 679483 394652 4459460 
1929/30 2 638 616 2103004 375 824 5117444 
1930/31 2 851 243 1486384 317 950 4655577 
1931/32 I 463 192 1044965 250242 2758399 
1932/33 I 328050 823695 213 370 2 365 115 
1933/34 l 095 298 610541 152 896 l 858735 
1934/35 l 441 237 959146 169 874 2570257 
1935/36 l 257 098 l 023 263 216288 2496649 
1936/37 l 344543 1045877 198437 2588857 
1937/38 l 618 493 l 331 008 302623 3252124 

Źrródlo: WAPP, ZZPPC, sygn. 223-257. 



Kampania 
Kanlpagne 

1911 -14 
1921 {22 
1922{23 
1923/24 
1924{25 
1925{26 
1926{27 
1927/28 
1928{29 
1929{30 
1930{31 
1931{32 
1932{33 
1933{34 
193-1{35 
1935{36 
1936/37 

\\' ydajno ć bllraków z hektara (w kwint,alach) 
Rl\ ~cncrtaI'g "om H ektar (in dz) 

B, Kongl'esó\yka 
Zachodnia Polska i WołYJ> Małopolska 

Westpolan Kongresspolen Kleinpolon 
ll. "'olhynien 

193,6 20-1.3 
117,5 129,a 
l66,6 l89,~ 

199,7 166,3 171.7 
213,2 165,6 169,9 
251,8 184,1 150,7 
227,7 1-19,8 145,1 
217,9 144,6 148,.5 
222,9 166,1 177,2 
235,2 193,2 183,7 
291,2 218,9 211,8 
206,3 192,6 191,7 
215,1 198,3 183,3 
203,6 171,6 172,2 
250,2 214,1 177,5 
218,9 20-1,6 191,5 
243,6 192,4 158,0 

Źródło: \YXPP. ZZPPC. sygn. t 21-25.J-. 

Anek~ [\T 

PoIsIm 
Polan 

232,8 
128,3 
185,3 
183,5 
188,8 
211,5 
188,0 
181 ,2 
193,6 
211,5 
257,5 
199,5 
205,8 
189,2 
229,5 
210,3 
212,0 



Aneks V 

Średni przerób dobowy cukrowni zaohoclnioh (w kwintalaoh buraków) 
Volltiigliche DurchschnittverarbeiLung westpolnischel' Zuckel'fabl'il,en (in dz Riiben) 
--------,- ----

Kampania - Kampagne Cllkl'ownia 
Zuokol'I>,brik 1918ft; 1 1923/24 ~8/29-1-;;;~;-~6/37 1938/39 

-----r----
rhehnżn 

Gniezno 
GOSt.yl1 
.Janikowo 
K ś' o emn 
Kruszwicfl 
Mąt\v'y 

MaIno 
Miajsl<a Górka 
Naklo 
Opa.lenica 
Pakość 

Palplin 
Środa 
Świecie 
Szamotuly 
Tuczno 
Unislaw 
Wierzchosławice 

YVitaszyco 
W'l'ześnia 

Zduny 
Żnin 

I 

17 790 
7 217 

90,'57 

19848 
10 667 
7635 

8 800 32 54 . 

11 281 I 14948 
II 823 

I 
15124 

5050 4687 
6050 -
7256 R 700 

- 18768 
7942 12036 
6657 9225 
8 HO 8857 
3906 5 199 
7868 10267 
6944 8643 
5272 6204 
6735 7698 
9400 11 199 
7 132 9435 
7 182 8200 

- 7740 

31 560 I 39 726 I 35 028 
12 320 12 392 14 245 
14 159 I 20470 
15 183 

65 154 . 
18 160 
20642 
7500 

15831 
12265 
30484 
13573 
11 627 
13 912 

6 391 
10 821 
12712 
10032 
11 069 
19659 
13528 
13030 
13434 

15960 
8299 l 

21664 
20168 
9748 

17439 
2280,3 
36106 

-
12726 
15110 
8190 

14 690 
14302 
11 000 
11 909 
18 177 
16010 
15626 
14432 

l 8 

20960 
16814 

8 00 
20626 
18 184 
10 306 
17 579 
24040 

21 ~O** I 
11 535 
14610 

9 031 
14019 
15911 
12018 
10250 
20985 
12 136 
13 231 
13073 

37068 
17234 
20001 
18951 
18211 
23001 
18356 
10730 
18 185 
23426 
27147 

-
12470 
12977 
9253 

14730 
17424 
10571 
12932 
22406 
14718 
14656 
13584 

Opracowano na podstawie: AAN. Wnr.s7.n.wo., ZZC. sygn. 305; Spis ClIkrowni RP, Wursz:nvn. 1926. 1929, 1032 
11037; "Gazeta Cukrownicza" WnrsznWl\ 19.16, nr 1 - 2, S. 26 i 27 . 

• W ko.mpanii 1918/19 pominięto cukrowuie: Gosty6, Opnlenicn i Znlu, ponieważ wylmzllne przy tych cukrow
niach przeroby są nie średnie, lecz maksymalne (Przemysł Cukrowniczy Pol.ski Zaclwdnie.j podług stanu z r. 1920/21. 
Poznań 1922, s. 9 . 

•• CukroWIlin Opalenica składała siO z dw6el1 fabryk; z powodu kryzysu jedna. z nich (mniejsza) zostnln. unie
ruohomiona. 



Anoks VI 

:E'roc1nkoja cukru w culo'ow'niach zachodnich (w wartości cukru białego - w h.-wintałacb) 
Zuckerprocluktion westpolnischer Zuckerfabriken (in dz ,~reisszllckerwert) 

Cukromn.ia 
Z uckerfabrik 

Chelmża 

Gniezno 
Gostyń 

Janikowo 
Kościan 

Kruszw'ica 
Mątwy 

~Iełno 

:\iiejska Górka 
Xaklo 
Opalenica 
PakoŚĆ 

Pelplin 
Środa 
Świecie 
Szamotuły 

Tuczno 
Unisław 

" 'ierzcboslawice 
Witaszyce 
Września 

Zduny 
Żnin 

lD20/21 

86115 
34515 
3827 1 
49259 
50908 
69632 
79633 
15437 
57420 
27975 
86349 
45874 
35992 
39103 
11 295 
37111 
49264 
23689 
34653 
34250 
51771 
20477 
52266 

Kampania - Kampagne 

1924/25 1929/30 1933/34 1938/39 

203288 412887 163670 226050 
91 102 168495 43898 75551 

119 198 231 259 90691 95487 
108450 155 146 112458 121 984 
142719 233728 84641 105 845 
133 120 227 810 96782 117789 
154421 228689 113 981 118952 
54297 78803 36042 63711 

125455 226 279 94373 107 760 
93338 199 056 90138 110472 

185903 406872 140944 198367 
95400 76717 - -
9,1179 134 872 80627 93002 
87 170 177 342 68318 80177 
44472 60528 24141 59668 
80627 151 286 97651 106 341 
77560 141 316 78948 75822 
48092 78627 46458 62672 
74879 135782 58720 68882 

102349 265 104 968;30 104763 
128607 203471 100 775 108697 
73905 156 513 - 60989 

125685 173997 77 137 81994 

Razem 11 039 956 I 2 244 116 1 4324 579 11 797 243 I 2239 975 

2r6dło: WAPP. ZZPPC. sygn. 221-251. 





Lp . 
No 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2u 
21 
22 
23 

Cllkl'ov.~n ia 
Zuckerfabrik 

Chehnża 

Gniezno 
Gost,'11 
Janikowo 
Kościan 

Kruszwica 
M~tw'y 

Merno 
Miejska Oórka 
Nakło 

Opalenie" 
Pakość 

Pelplin 
Środa 
Świecie 
Szamotuły 

Tuczno 
Unislaw 
\Vierzchosl"wice 
Witaszyco 
Wrześni" 

Zduny 
Żnin 

Cukier 
biał,

Tafinada 
\Y0iss-

znckt,!, u. 

Raffinade 

75393 
93635 
64 178 

121300 
l:lO 077 
166 W6 
113 156 
74052 

128 60 I 
48548 

277 574 

715 
8286.5 

1838 
2000 

.')0 :l))8 
110699 
70 63~ 
15481 

Produkcja cukru W cukrowniach :t.:a.chodntch wędlug rodzajów w~'twarzanego culu'u (w \varLości clIlulI białt>go '\\" kwintalach) 
Zuckerp"od uktion \\0RtpolT'ischer Zuckerfabrikcn g",n. ci. hergestellten Zuckorn,rten (in clz \Ye.iszuckl'l"wert) 

-----
1926/2 7 1931 /32 1933/34 - -\-

Cukier surow,' Ogćl l em Cukier "'"'0""," Ogółem Cukier sm'ow,' I Ogółem ----
Rohzuckor \I" war~ośc, Rohzucker w wartości I Cnleie !" H,ohzucker w wartości, (;"ki01' 

<,ulu'u cukru biały cukrll biały 
I rzutu H rzulu bialogo ' I rzuLU 11 rzutu białego i rafinada 1 rzutu fI rzutn białego i mfinada 

I ''leiss- Weiss-
Erst- ~ach· 2usulnnlon ~-;l'st· Nach· Zusalnmen zllcker u. El'st· Nnch· Zllsammon zucker u. 

prorIukt produl<t in vVei,,<- I prorIllkt produkt in ~Voiss- Raffinade produkt produkt. in 'Veis6-

253893 

6:3 895 
440 

42461 

70370 
5143 

96721 
130605 

19881 
35646 

103 521 
90944 
.')7567 

45506 
57858 
94144 
66.596 

60(\ 
.58( 

1925 
228 
l 9:32 
1973 

2338 ' 
l 08 
l 72 

105\ 
1064 
77~ 
:37 

277, 
640 

:J 935 
62:3 

I 04,; 

zuckC'rwer& zuckerwort - znckerwerL Raffinade 

329 892 
9421;3 

129998 
124028 
I :ł2 029 

168 139 
17900:l 
75140 

l aO 330 
119976 
283779 
97495 

138 69:3 
10.5524 
:l6292 

1074,')6 
93405 
(lO GI2 
96656 

171 257 
173 921 
87490 

136550 

244 614 
958 

:34 242 

985:32 
117 480 
57 III 
,,27.')9 
18188 

106778 

82798 
:ll 368 
39018 

106 819 
87607 
60024 

101 6:~7 
30 BOI 
98272 
60450 
:l2987 

6644 
802 

4868 
;376 

3 12.5 
868 

186fi 
1814 
1417 
l 126 
l282 

1082 
l 1.52 

837 
476 
!l42 

l 186 
l 038 

914 
H88 
697 

245258 
52823 

120015 
146463 
129237 
147304 
159 861 
67843 

11.5374 
84998 

229 218 

95820 
89739 
39855 

107 295 
89616 
60024 

10323.5 
101 035 
99186 
61 186 
83319 

6.5 188 
45164 
50618 

!l7289 
84440 
95386 
87584 
37332 
94675 
88154 

140 587 

870.5 
66217 

74079 

9357 
100 692 

44427 

53 169 

101 577 2 OlI 
l 4.')7 1 996 

:1 :l91 
20:l l 617 

2982 
2288 

(jO 339 2053 
2 fS38 

144 2781 
(j 132 I 010 

~ :150 

71670 713 
4587 

24409 943 
22917 l .590 
79152 3::>9 
46741 887 
49674 906 

687 
55311 2010 

243fiO 1852 

168 776 
48617 
93 (J09 

119 199 
87422 
97674 

149 (J76 
39870 
97600 
9;") ZU6 

142937 

81 088 
70804 
25352 
9S 586 
79511 
47628 
59937 

101 379 
101 748 

79 ,101 

191 597 
88381 

120334 
136039 
124 633 
1I9294 
128739 
61270 

137 380 
112600 
218885 

68276 
99684 
33807 
98770 

73 883 
117 301 
111 2,,0 
66734 
86295 I 134540 

--'---------c 

67875 3071879 I 462443 27 ~O:l 2428659 l 303067 l 886 716 2195152 

T 

1937/38 

Cukier surowy 
Rohzuckor 

T rzutu 
EI"sŁ

produkt 

22500 
2635 

615 

497 
2925 

31732 

27334 
13500 
82635 
57285 

765 
307 

29673 

13 S15 

286 218 

II rzutu 
Nach

produ1.""t 

2993 
l 186 
29,52 
l 176 
3 132 
1516 
1288 
1733 
2400 
1322 
4285 

2494 
1892 
2038 
6776 

370 
388 

1015 
4287 
2729 
35.13 
2145 

,51 660 

Aneks VII 

Haz01U 
v."' wartości 

cukru 
hildogo 

Zusa,mn1("n 

in \VFlss
zuckon"crL 

217090 
92202 
1~3 286 
137830 
1:l7765 
120810 
130027 
63003 

139 277 
lIG 847 
223 170 

102,302 
101576 
63179 

ll9046 
8300,,) 
57673 
75663 

121 8Q5 
143 652 
70277 

102255 

2533030 Razem - zusamn~I~768 81:3 11 235 191 544 197 -1-:l9451 

----~---- ~------~--------~------~------~-------
2ródło: W.A..PP. ZZPPC. :<rygu. 2Z1-26i. 



Aneks VIII 
Konsumpcja cukru na mieszkańca w Polsco wedlug województw (w kilogramach) 

Zuckorverbrauch pro Kopf d. Bev61kerung in P lon gemiiss d. einzelnen 'Voiwodschaftoll (in kg) 

vVojcw óc1ztwo 
\Voiwoclschaft 11924/251 

10,3 I 
14,1 
18,6 

25/26 

14,5 
13,1 
19,2 

Kan )'lnie - Kampagno 

26/27 27/28 28/29 29/3 30/31 I 31/32 I :32/33 ~J;:H :lJ/35 
-T---~~~--b.-~ 

15,0 
JO ,2 
17,4 

16,7 
11,2 
20, l 

17,23 
!l,7 
24,0 

15,43 
10,8 
U.O 

9,84 8,86 8,59 8,2 S.74 
21,68 18,22 15,88 17.21 18,28 

Poznailskie 
Pomorskie 
Ś ląskie 
~----- ----------

14, 15 14,:15 1 13,05 H,55 I 12,64 

--------- --
Polska Zachodnia 

\Nestpolen 13,.5 

41,3 
7,4 
6,6 
7,0 
7,5 
9,7 
5,0 
4,2 
5,2 
6,7 

15,54 

41,6 
8,3 
6,9 
7,7 
7,2 

11,3 
3,2 
3,8 
6,7 
5,2 

M. st. Warszawa 
VVal'sza,vskie 
Bialostockie 
Kieleckio 
Lubelskie 
Łódzkie 

Nowogrodzkie 
Poleskie 
Wileńskie 

Wołyńskie 
---=--------1-----
B. Kongresówka 

i Kresy -
Kongresspolen I 

14,57 16.4 17,8 

42,6 46,7 48.2 
7,7 8,4 9,1 
7,7 8,8 8,9 
9,3 9,7 10,6 
7,2 7,7 8,0 

12,2 14,2 14,3 
4,0 5,1 4,9 
4,9 6,1 6,4 
7,0 8,0 7,9 1 
5,8 7,0 7,0 

--1--- -

15,7.3 

J6.35 
8,7 
7,3.5 

10,37 
7, I 

14, I 

4,O~ 
5,8 
6, 5 
6,76 

15,25 

45,68 
7.71 
6,77 

10,17 
6,9 

14,08 
3,8 
5,52 
6,44 
5,88 

14,14 

40,06 
6,96 
4,96 
9.01 
5,67 

11,76 
2,9 
3,39 
5,56 
4,41 

13,21 13,78 I 13,33 

35,49 35,87 3.:;.92 
8,06 8,76 7,7 
4,97 
8,67 
5,42 

10,8 
2,82 
3,41 
5,07 
4.32 

4.26 
7,99 
.5,54 

10,43 
3,28 
3,14 
5,51 
'l,J 

GA6 
7,8.5 
5,92 

11,25 
3,26 
3,79 
5,09 
4,66 

3.5/36 

1:3 ,99 
10,36 
18,74 

14,0 15,92 
10,93 12.11 
20,01 21,38 

1·]A8 15,27 [16,58 

39,08 40,09 4~,03 

9.G3 9.!l2 10,81 
7.64 
0.34 
7,31 

12,74 
3,9:1 
4,4.5 
6,38 
6,7 

8,37 
10.24 

8.01 
1:3,3:1 
4,1;6 
5,13 
7.04 
6,58 

8,78 
11.27 
$,53 

1J.43 
.;,0:3 
5,64 
8,06 
6,88 

u.Ostgebiote __ ~~~I~ 11.7 11,2 10,,59 8,83 8,43 8,38 
--.~-- -I ----

8,65 I In.04 9.36 10,16 

Krakowskie 8,3 11,0 11,00 12,7 13,5 12.6 ll,89 10,62 9,35 10.06 
Lwowskio 8,0 9,5 9,0 10,1 
Stanis lawowskie 5,8 4,1 5,2 6,0 
Tarnopolskie 5,4 3,0 4,3 5,3 

------ --I 

10,3 9.ą2 8,77 7.74 7,67 ~.74 

6,5 6,d7 5.53 4,98 4,J9 4.42 

5~1 4,75 4,35 1 3,8~~i 4,32 

Malopolska -

_ I_<_le_in-,I,--)o_l_eJ_' __ -+_7 ,_1_9-i_7_,6_9--;~_7_,9_4-+-_9_,2_i-_9_,5_-;--_8_, 7i+f-71 ~ 7,31 6,87 7,15 

I 9,7 1 10,22 11,5 12,04 11,M 1 10,62 I 9,17 8,69 8.81 I 
Polska ogólem 

Polen insgesamt 9,29 

llr6dlo: w,u>P. ZZPPC, sygn. 229-257. 

11,0 
1.71 
J,64 
4,3 

7,J2 

8.,57 
5.:;2

1 
.5.12 

8,21 

12,G7 14.12 
!l.6J 10,30 
(jAl 6.6 

!i,S21~ 

9, I S 10,03 
-,-

8,98 1 10,18 I 10,96 11.91 



Aneks IX 
Eksport, cukru z Polski ",edług krajó,,· przeznaczenia (\y t.onach) 

Zuckercxport, aus Polen naeh den BesLimmullgslandern (in l'onnen) 

I 
I 

1920/21 

I Cukier 

I 
biały 

Cu](iel' SlU'owy I Razem "V\T wart. 
__ R __ o_h_z_,_'c_k_e_r _______ , cukru bialogo 

Algier - AlgOl'ian 
.. \Jlgl1a - Ol'. Brit. 
Belgia - Belgien 
Dania Danornark 
I~stonia - Estłand 

Finlandia - Finnland 
Francja Franlo'eich 
Gdal\ k - Oanzig 
Holandia - Niederlam]e 
Litwa - Litauen 

I Y\' eissZUCkerl 

15,5,50 

I rzut 
Erstprod. 

14295 

Lotwa - Lattland I 
Niemcy - Deutsehes Reieh 11 l LO 

Xorwegia - NOl'wegen I 
Rosja - Russland 
R1.11DUnia - Rwnanien 

Szwajcaria - Schwciz I 
Szwecja - Sehwed"n 
Turcja - Tiirkai 

II rzut 
Nachprod. 

6492 

ZusaJnn1.en in 
vVeisszucker· 

wart 

12865 

15550 
4869 

9999 

__ l_{a_Z_e_n_'_-___ Z_'_ls_a_m_n_'_e_n ____ ~I ___ l_5_5_5_0 __ _L ___ 25~ __ 6_' _~_9_2 __ ~ ____ 4_3_2_8_3 __ __ 

l.r6rllo: WAl'P. ~ZPPC, sygn. 222. 



Aneks X 

Ekspol'~ cukru z Polski wcdlug krajów przeznaC2enia (w tonach) 
Zlwkeroxport aus Polen nach den Bestimmungsliindern (in Tonnon) 

192,1/25 

Cukier SlU'owy I Razem w war~. 
Cukier Rohzucker cukru białego 
bialy Zuswnmen in 

Weisszucker I rzutu II rzutll "Veisszucker-
Erstprod. Naohprod. 

I wert 

Algier - Algericn - - - -

Anglia - Gr. Brit. 59953 39678 - 95663 
Belgia - Belgien - 795 - 715 
Dania - Danemark 70 1501 - 1421 
Es~onia - Estland 293 - - 293 
Finlandia - Filmland 2400 - - 2400 
Francja - Frankreich 350 - - 3.50 
Gdalisk - Danzig 3309 25710 53 26489 
Holandia - Niederlande - 31998 - 28798 
Li~wa - Litauen 60 - - 60 
Lotwa - Lettland 5529 - - 5529 
Niemcy - Deutsches Reich 2551 16610 10749 25562 
Norwegia - Norwegen 520 - - 520 
Rosja - Russland 14905 - - 14905 
Rllillunia - Rmuiinien - - - -
Szwajcaria - Schwejz 30 - - 30 
Szwecja - Schweden - - - -
TUl'cja - Tiirkei - - - -
Inne kraje - Andere Lander - - - -

Razem - Zusammen 89970 116292 10802 202735 

:1:r6dlo: WAP~. ZZPPC, sygn. 222. 



Anoks XI 

Eksport cukru z Polski wetllug: kmj6w przeznaozenia (w tonach) 
Zuckarexport aus Polen nach den Bos1 immungsliindern (in '1'on11e11) 

1929/30 

\1 der 8U1'OW)7 Hazenl w 
}{l'aje przoznaczenia Rari· Cukier Rohzucker wart. cu)uu 
Bestimmungsliincler nada bialy I bialego RaCi· ·Weiss· I rzutu II rzutu 

I 
El'sl- Nach· Zusammen i 

nad o ZlIckcl' \Veisszuckor produkt produkt 

-, ----
C 1 

-
I Anglia - G,·. Brit. - 791 69309 - 63139 

Belgia - Belgien - 50 4810 - 4379 
Chile - Chile - - - - -
Dania - Diinemark - l 526 

I 

13500 - 13676 
Egipt - Agypten - 7320 - - 7320 
Estonia - Est1and - 16 529 - - 16529 
Finlanclia - Finnland - 22024 - - 22024 
Francja - Franl,,·eich - 3628 6600 - 9568 
Grecja - Gri echenland - 3600 - - 3600 
Holandia - Niederlancle - 18924 54 140 - 67650 
Indie - Indien - 1000 - - 1000 
Litwa - Litallen - - - - -
Lot",a - Lottland 615 20 191 - - 29356 
Norwegia - NOl'\vegen - 7277 - - 7277 
Palestyna - Paliistina - 1 760 - - l 760 
Persja - Persien 500 - - - 500 
Rosja - Rl1ssland - 4472 

I 
- - 4472 

Runlunia - Rumanien - 260 - - 260 
SZ'1\-ajcal'ia - Sch,,'eiz - 160 - - 160 
Sz,,"ecja - Schweden - 335 39510 - :35894 
Syria - Syrien - 3940 - - 3940 
1'lU·cja - Tlirkei - 470 - - 470 
''Vlachy - Italien - - 250 - 250 
,\T. M. Gdalisk -

Fr. St. Danzig 75 - - - 75 
Inne kraje -

Andore Liindor - 104386 - - 104386 

Razem - Zusammen I 1190 218 613 197 619 397660 

Źródło; WAPP. ZZPPC, sygn. 2450. 



EkspOl't, CUkl'll z PolskI wedlug krajó,,\' pl'zeznaczeniCl. (\\ tonach) ~ 
Zuckerexport .lUS Polen n"ch den Bc"tl11Jn111111(:"liinrłel'll lin 'ronn"" 

'_\ Ilek~ XlL 

I~l'ajc pr~oznaczonia 

Be"t immuugslander 

Anglia - Gl'. Brit. 
Belgia - Belgian 
Estonia - Estland 
Finlandia - Finnland 
1;""tranc.Ja. - Frankreich 
C:l'ecja - Grierhenland 
Holamłla - Niederland 
Indie - Indien 
Lot",,, - Lettland 
:I["I[a - )[alla 
KOl'wegia - )1ol'wegell 
Rosja - Hussland 
f)tan~ Zjedn. - UflA 

HYl'ien 
t3zwujcill'ia - Schweiz 
HZ\\"('('ja - Schweclen 
'C'rll.~"\\"aj - Ul'uguay 
'\\"Ioch~' - Halien 
\Y. lir. Gdalisk -

FI'. St. Danzig 
Inne Kraje -

Andere Lande,' 

Hazem - Zusammen 

Han· 
nada 
Rafli· 
nade 

149 

105 

14 

268 

Źródlo: WArp. ZZPPC. sygn. 245. 

CukiE'1' 
biały 

\I-eiss· 
zuckel' 

46 
3900 

130:34 
2879 

7000 
761 
505 

2106 

IDO 

.550 

3088 1 

19:33t:H 

Cukier SLU'OW)" 

Hohzuckel' 

I rzut 
Erst-

produkt 

21 282 
l 100 

1:3875 

17700 

6.3 

2780 

l 500 

8 

.58 310 

II rzut 
:-<ach· 

produkt 

Raza w wart 
CUk" '1 bialego 
Zus Juan in 
\,Y~i 'szucker 4 

'ert 

19 154 
1036 

040 
034 
36(; 

505 
lOG 

59 
100 

2502 

l~50 
550 

105 

21 

i:l 628 



Aneks XIII 

Ek"por t cukru z Polski wedlug krajów przeznac,zonia (w Lonach) 
hnckerQxport aus Polen nach den Bestimmungsliindern (in TOlmen) 

Krajo pl'Z0ZinaCzenia 
Bestimmnllg'sliinclor 

Anglia Gr. Brit. 
Belgia - Belgien 
Cypr - Cypern 
Estonia - Estland 
Finlandia - Finnland 
Francja - Frankreich 
Grecja - Griochenland 
Hamburg (tranzyt) -

Transit 
H olandia - NioderJande 
Italia i Kolonie -

ltalien u. Kollonien 
Malta - Malta 
Niemcy - DenLsches 

Reich 
Norwogia - NOJ.'wegen 
Palestyna - Paliistina 
Portugalia - Portugal 
RU1TIUnia - Hmnanien 
Syria - Syrien 
Szwajcaria - Schweiz 
W. M. Gdalisk -

Fr. St. Danzig 
Inne kraje -

Andere Landal' 

Razem - Znsanul1en 

Hafi· 
nada 
RalTi· 

nada 1 

27 

27 

Źród ł o: 1YAPP. ZZP])C, ~ygn. 257. 

--------- ----

Cukier 
bialy 

Weiss· 
zuckel' 

50 1 
773 

4815 
27,596 

113 
9463 

2596 
706 

2032 
156 

500 

188 

49439 

j 937 /3S 

Cukier surowy RazOIn ·w 
l~ohzucker t J -- __ I war , .C LlU'U 

I 1'Zut II rzut I bialego 
EI'st. ErsL. Zusammen in 

1,- p rodukt produkt Weisszucker 

16675 
l 521 

,5 

253 

40 

2 100 

9200 

1 490 

31284 

2075 
1788 

3863 

17168 
3573 

4819 
27596 

113 
9463 

227 

2596 
702 

1890 
2032 

156 

S 280 

l 841 

215 

80711 



" 

Aneks XIV 
Dywicł"ncł~ l ' cukrm'~liach ZZPPC - w złot~'ch 

Dividencłen i n Zuckerfabrik ZZPPC - in Zloty 

Lp. 
Cukrownia 

--1 Kamp_. -:1=:-9_26_,-;-2;--7---:-_____ I<_a_lU_p , 1936/37 

'apitał D~'widenda Kapituł Dywidenda 

Xo za <lado wy , Dividende zakłado,,")' Dividonue 
- -----

--,------ -- _~C-.~"I::-"1-1d-k-.a-p-i-t.;-' --'-:x.:.o~ suma Grundkapit % suma 

3 
4 
.:; 
6 
7 

8 
9 

10 
11 

12" 
13 
14 
15 

Chełmża 

Gniezno 
GostyI1 
Kościan 

Kruszwica 
l{ujawy 
Mąt,,")

l1eblo 
~liejska Górka 
Xakło 

Opalenica 
Pełpin 

::il'otla 
Świecie 
Szamotuły 

16 Tuczno 
17 Unisław 

18 "-iel'zchosławice 

19 " 'itaszyce 
20 ,y l'z"śnia 
21 Zduny 
22 Żnin 

11625000 
759000 
~974 000 

1!835 000 
3000000 
3600000 
2000000 

713400 
1002000 
l 185000 
lHO 000 
11125000 
1000000 

1000000 

20 
5 

14 

16 

325000 I 
37950 

136360 

480000 

5 1 100000 
15 107010 
10 100200 

2 10320 I 
25 360000 
35 
10 

393 750 
100000 

4 32000 
12 129600 
10 
10 

8 
30 
10 
15 

100000 
52984 

-

484591 
243000 
120000 
150000 

9750000 
759000 

1651000 
3000000 
4500000 
3600000 
3200000 
l 189000 
1603200 
l 817 000 
3600000 
1800000 
2000000 
I 200000 
1080000 

0,5 

7 
6 
8 
8 
.5 

5 
7,5 

1700000 I 
1074000 1 10 
1080000 5 

487500 

lI5570 
180000 
360000 
288000 
160000 

71320 
112224 

432000 
108000 

60000 
81000 

107400 
54000 

2687300· 
2025000 

4 1 107492 
6 121 500 
- -

l 761 600 5 88080 

800000 
1080000 
1000000 

529840 
1080000 

605740 
810 000 

1

1

200000 

------------------+---------------~------~--~-----
2ą 363 980 13026631 i 51 077 100 i 12934086 Hazem - Zusammen 

---------------------~----~----~--~----
Źródło: WAPP, ZZPPC, sygn. 225, ane' lII;...\..A...i.,,{ Wllrszawa ZZC. sygn. 274-. 
• Zjednoczone Cukrownie Wilaszyce-Zdllny. 

Kampania 
Kampagne 

Pl'Oclukcja i obrót culu'em, Polsce 
Produktion lmd Zuckel'verkeh in Polen 

_._,----

Rozchód culu'u z kontyngentu 
wewnętrznego i pozakontyngentu 

na I'ynku krajo"wym -

R zchócl cukru w kraju Sprzedaż 

z cukL'owni cu]tru 
A , fertigung von Zucker ze składnic 

Aneks XV 

Rozchód 
cukru 

Produkcja Abfertiglmg von Zttckel' zu Lasten 

w przelicze- Liczba des InlandskonLingenLS u, von Aus- LIS Zuckerfabril,en lu'ownictwa czynnych z przezna-
niu na cukier czynnych sel'konLingentszuckoJ' a,rl..lnlands- im Verkeht' (tony) składnic czeniem na 

a den Inlandsmarkt Banku Ou- Liczba 

b' Iy (t) cukrowm _ m_a_r_k_L__ ,_ _ _______ 1 Zuckerver- Zahl der eksport 
Pr~~uktion Zahl der I----w- tonach _ in Tonnen wonach _ in Tonnen kauf iiber tatigen (tony) 
in V\Teisszu- tatigen 1------,-- --- --- j Magazine Maga- Abfertigung 
ckerwert (t) Betriebe I , ~ L In' poza central- d Bank der zine von Export-

-----~------rl __ 

'Weiss. rafinada razem s zledazy ausserhalb Zucker- 1 zucker (t,) 

zucker __ I_Raffinacle_ zusammen V l' mufs- Verkaufs- indUS(t)trie 

krysztal Ol uęn ra , ej ną, sprzedażą, , 

I z nu'ale ___ -'-______ +____ -' zentrale 

1923/24 
1924/25 
1925/26 
1926/27 
1927/28 -
1928/29 
1929/30 
1930/31 
1931/32 
1932/33 
1933/34 
1934/35 
1935/36 
1936/37 
1937/38 

346 606 74 
442057 75 
518 009 72 
502088 70 
504655 72 
672 235 7l 
824267 70 
698051 69 
443756 67 
375983 64 
309893 62 
401 379 63 
400 090 61 
412 052 60 
505 865 61 

145490 35030 180520 70480 10040 1773 l 152752 
192968 57050 250 018 ~18 064 31 954 5338 3 200342 
208301 
243870 
279950 
305776 
292158 
287 212 
260733 
249636 
260646 
272916 
317 691 
347404 
386 613 

57350 
64907 
67485 
63721 
,54376 
47372 
37715 
33808 
30417 
29 OH 
26836 
27194 
26238 

265651 
308777 
347 435 
369497 
346534 
334584 
298448 
283444 
291063 
301 927 
344527 
374598 
412551 

, 13 568 
54239 

: 02 444 
: 34 017 
315058 
:l04646 
269426 
260542 
269850 
. 80002 
18898 
40493 
70516 

52083 
54538 
44991 
35480 
31476 
29938 
29022 
22902 
21213 
21925 
25629 
34105 
42035 

18432 
24231 
56395 
82105 
86746 
86341 
79271 
73 483 
78262 
99690 

103 729 
Hl 955 
120550 

4 
9 

14 
15 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
18 
19 
19 

237736 
205 210 
147966 
284656 
400098 
294 H2 
200356 
108094 

77 882 
97919 
61890 
40478 
76561 

-----~------~----~-------L------~----__ ~~----~----~------~-----L-------
Źródło: WAPP, ZZPPC, sygn, 267, 
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ZUSAMMENF ASSUNG 

Gegenstand der Untersuchungen ist die Zuckerindustrie in Westpolen -
und zwar in den Woiwodschaften Poznań und Pomorze - in den Jahren 
1919 bis 1939. Die Untersuchungen bezwecken eine Gesamtdarstellung der 
Produktions-Kriifte und Bedingungell im erwii.hnten Industriezweig sowie 
ihrer hanptsachlichsten Entwicklungstendenzell in der Zwischenkriegszeit. 

Die Abhandlung basiert auf sachlicher Gliederung: Im ersten Abschnitt 
wird die aUgemeine Lage der landwirtschaftlichen Industrie in Westpolen 
unmittelbar nach der Wiedererlangung der politischen Unabhangigkeit dar
gestelIt. Er bildet den Ausgangspunkt fiir weitere, eingehender Untersuchun
gen iiber den wichtigsten landwirtschaftlichen Industriezweig Westpolens, 
die Zuckerindustrie. Der zweite Abschnitt betrifft die rechtlichen Organisa
tionsformen westpolnischer Zuckerfabriken, sowohl privater wie auch kol
lektiver Betriebe. Auch werden die Beziehungen zwischen den gegebenen 
Zuckerfabriken und den Riibenziichtern erortert. Anschliessend wird das 
Problem des technischen Verarbeitungsvermogens der westpolnischen Zucker
fabriken im Zusammenhang mit der Quantitat und Qualitat wer Produktion 
besprochen. 

Die weiteren Abschnitte handeln iiber Kapital und Arbeit betreffende 
Problem e, wobei insbesondere die soziale Struktur der heimischen Aktionare 
und Anteilshaber westpolnischer Zuckerfabriken, sowie die BeteiligUJ'g von 
auslii,ndischem Kapital hervorgehoben wird. Die AbhandlUJlg endet mit der 
Beschreibung der Absatzmiirkte im In- und Auslande, wobei das Problem 
der Inlandszuckerpreise aIs Ausdruck der ErzielUJlg von Maximalgewinnen 
durch das in der Zuckerindustrie Westpolens investierte Kapital besonders 
beriicksichtigt wircl. 

Territorial umfasst clie Abhandlung die Gebiete der Woiwoclschaften 
Poznań und Pomorze, die in der Zwischenkriegs7.eit aIs Westpolen bezeichnet 
wurden. Territoriale A.nderungen, die am l IV 1938 eingcfiihrt wurden. 
werden nicht beriicksichtigt. 

Chronologisch umfasst die Abhandlung die ganze 20-jahrige Zwischen
kriegszeit, die fiir Grosspolen (Wielkopolska) mit der Zuckcrkampagne 19HJ/20, 
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f tir Pommerellen (Pomorze) dagegen mit der Kampagne 1920/21 beginnt. 
Als obere cmonologische Grenze ist der September 1939 anzusehen. Beriick
Eichtigt man die Wirtschaftslage, so sind in der Abhandlung (bei der Unter
Buchung der hauptsachlichsten Entwicklungstendenzen der Zuckerindustrie) 
drei Zeitabschnitte deutlich erkennbar: der Erste, der die Zeit des Wieder
aufbaues nach dem Kriege betrifft, endet mit dem Jame 1924; der Zweite 
fallt in die Jame der sogenannten relativen Stabilisierung des Kapitalismus 
llnd endet mit dem Krisenausbruch im Jahre 1929; der Dritte schliesslich -
.der langste - umfasst die letzten zehn J ame des besprochenen Zeitraums, 
·und zwar die Jame 1930 bis 1939, d.h. die Zeit der Krise und der in der Zu
{)kerindustrie ungewohnlich lange andauernden wirtschaftlichen Depression. 
Die Abhandlung basiert fast ausschliesslich auf arcruvalischem Urkunden
materiaL 

Die westpolnische Zuckerindustrie nahm in der gesamtcn Zuckerindustrie 
des kapitalistischen Polens eine vorherrschende Stellung ein. Die westpolni
schen Zuckeliabriken stellten niimlich ca 60% der Gesamtproduktion des 
Landes her uno lieferten ca 70% seines Zuckerexports. Zahlenmassig dagegen 
betrug':m die westpolnischen Zuckerfabriken lediglich 30% der Gesamtzahl 
der polnischen Zuckerfabriken. 

Dicse Zahlen beweisen zweifellos, dass die westpolnischen Zuckerfabriken 
im g'g3benen Zeitabschnitt hinsichtlich der taglichen Verarbeitungsfiirugkeit 
zu den grossten Zuckerfabriken des Landes gehorten. Sie waren auch te ch
nisch am besten eingerichtet, so dass die Arbeitsleistung pro Arbeiter doppelt 
so viel betrug, wie in den iibrigen polnischen Zuckerfabriken. 

Diese Tatsache sicherte den erwahnten Zuckerfabriken eine sem hohe 
Rentabilitat. Die Dividenden betrugen in den westpolnischen Zuckerfabriken 
bisweilen fast 35% und zahlten - in der Zwischeula-iegszeit - zu den hOch
sten in Polen. 

Es kann daher nicht wundern, dass das auslandische Kapital sich fUr 
diese Zuckerfabriken lebhaft interessil"rte. In den Jamen 1926 bis 1932 be
fanden sich ung3fahr 30% der westlichen Zuckerfabriken in den Handen 
des hoUandischen Kapitals, welches die Finanzgruppe der Internationalen 
Suikermaatschappij in Amsterdam reprasentierte; die 1Jbrigen waren infoJge 
des Kautionshypothekensystems vom britischen Kapital abhangig. Einen 
g3wissen Einfluss beruelt in den westlichen Zuckerfabriken, insbesondere in 
Pommerellen, auch deutsches KapitaL 

Im sozialen Profilschnitt des Eigenkapitals der westlichen Zuckerfabriken 
hing'gen spielte bis zum Jahre 1926 das Kapital der Grossgrundbesitzer 
die fUmende Rolle. Daraus ergibt sich dass in dieser Zeit der entschieden 
grosster Tei! der Aktien und Genossenschaftsanteile der westlichen Zucker
fabriken privilegiert war; fure Erwerbullg war namlich davon abhangig, ob 
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jemand Grundbesitzer war und einen Teil der Bodenflache ffu Rubenaufbau 
bestimmte. Somit war bis zum Jahr 1926 die Bezeichnung der gE:'gebenen 
Zuckerfabriken ais "landwirtscbaftlicbe Betricbe" im Gcgensatz zu den so
genannten "kapit,alistischen" Zuckerfabl'iken in Kongresspolen (b. Kongre
sówka) in gewissem Sinne sogar begrtindet. 

In den weiteren Jahren foJgte im Zusa=enhang mit dem Umbau lmd 
der technischen Modernisiel'ung der weAtlichen Zuckerfabriken eine neue Aus
gabe von Aktien, die vorwiegend aIs Inhaberpapiere herausgegeben wurden. 
Die Mehrzahl diesel' Effekten wurden dann Eigentum des Finanzkapitals, 
dessen Rolle und Bedeutung in den wef'tlichen Zuckerfabriken bis zum Ab
schluss des besprochenen Zeitsbachnittes ununterbrochen anwuchs. Die Be
zeichung der westlichen Zuckerfabriken aIs "lanrlwirtschaftliche Betriebe" 
hatte na ch 1926 nur noch historische BedeutllI'g. 

Nach der im Jahre 1921 erf0lgten AufhebuJ1g des staatlichen Zucker
monopols und Einftihrung des Freihandels mit Zucker grundeten die west
lichen Zuckerfabriken in AnJehnung und auf der Grundlage der bisherigen 
Berufsorganisation des ZZPPC ein KarteU, welches die gesamte Zuckerpro
duktion und aile den Absatz sowie die Finanzierung betreffenden Aufgaben 
ubernahm. Gleichzeitig gr,tindeten die meisten Zuckelfabriken in den anderen 
Teilgebieten Polens ein ahnliches Karteli, zanachst im Rahmen des ZZC, 
spater, formell unabhangirg von diesel' Interessenvereinig=g, in Form der 
sogenannten SRC. Die erwahnten Kartelle kontrollierten urgefiihr 90% des 
inlandischen Umsatzes. Ihr Anteil an der gesamten Zuckerproduktion war 
noch erheblicb grasser. Praktisch geno=en karo eine so bedeutende Kartell
ierung dem Umformen des fruhel' staatlichen Zuckermonopols in ein pri
vatkapitaJistisches Unternehmen gleich. 

Die Rauptaufgabe der Zuckerka.rtelle im kapitaJistischen Polen war die 
Sicherstellung maximaleI' Reirgewinne fur die kartellierten Zuckerfabriken. 
Die Zuckerproduktion bedeute fur siu Jediglich das Mittel zum gegebenen 
ZieI. 

Anderseits boten die hinsichtlich ihrer technischen Produktionsmaglich
kei ten von den ubrigen Zuckerfabriken des Landes wesentlich sich unter
scheidendcn westlichen Zuckerfabriken - - bei einheitlichen Preisen des 
InJandf'zuckers - den Anlass zu steten ]\1issverstiindnissen zwischen den 
Kartellen des ZZPPC und des ZZC - SRC. 

Diese MissverAtiindnisse endeten gewahnlich mit einem Kompromiss vor 
dem Obersten Rat der PoJnischen Zuckerin dllstrie. Ein ,-;' ;ispiel eines der
artigen AUi'gleiches war U. a. der s0gcnannnte AusgJpicb~~"mds, auf Gl'und 
dessen sicb die wE:'stJichen 7:uckerfahriken, R,uf dessen sich die westlichen 
Zuckerfahriken, die eille Revision dpI' bisherigpn, f tir sie gtinetigen amt
lichen Inlandszuckerkontingente vermeiden wolIten sich verpflichten, einen 
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Teil iln'er Gewinne alljahrlieh zugunsten der Zuekerfabriken Kongresspolens, 
Wolhyniens (Wołyń) und Kleinpolens (Małopolska) ahzufUhren. 

In Wirkliehkeit abel' mussten fiir die Kosten derartiger Abmaehungen 
welehe Reibwlgen zwisehen den im KOllkurrenzkampf stehenden Zueker
kartelIell des kapitaJist.isehen Polens verhiiten sollten, die breitesten Volks
sehichten aufkommen. Die gegenseitigen Anspriiehe zwisehen beiden, so 
versehiedenart.igen Kartellgruppen von Zuekerfabriken wurden namlieh in 
der Regel dmch entsprechende Inlandszuekerpreiserhohungen ausgegliehen. 

Die Folgen einer derartig egoistischell Wirtsehaftspolitik der Zucker
kartelle des ZZPPO und zza - SRa waren fiir die Gesamtheit der polnischen 
Nationalwirtschaft durchaus nachteilig. Denn die Aufreehtel'haltung eines 
hohen Inlandszuekerpreises bildete die Hauptw'sache der niech'igen Kauf
kraft auf dem Inlalldsmarkt. Infolgedessen war der Zuekerverbraueh der 
Bevollcerung im kapitalistischen Polen - pro Kopf - einer der niedrigsten 
in ganz Europa. Gleichzeitig wurde fast die Ralfte der gesamten einheimi
schen Zuckerproduktion und - was die westlichen Zuckerfabriken betrifft 
- - iiber 50% - fiir den Export bestimmt, der nach 1929 nicht eillmal 
die Produktionskosten deckte. Die Exportverluste wurden durch weitere 
entsprechende Erhohung der Inlandszuckerpreiseil, bzw. durch staatliche 
Suhsidiell in Form von Ausfuhrpramien gedeekt. So musste fiir die Export
verluste der Zuckerkartelle wiederwn die Allgemeinheit aufkommen. 

Die sich auf die heimische Wirtschaft zersetzend auswirkende Politik 
der Zuckerkartelle in der Zwischenkriegszeit war nur moglich danie wcr 
Verbundenheit mit den leitenden Regierungskreisen. Diese Verbundenheit 
wal' wiederum keinn Sache des Zufalls, sondern sie basierte auf dem gemein
Bamen Interesse beider Seiten, fiir die die Zuckerproduktion lediglieh aIs 
Mittel dazu diente, aus den breitesten Volkssehichten, deren iiberwiegender 
Teil sich aus den berufstat.igen Massen in Stadt und Land zusammensetzte, 
die hohsten Gewinne zu erpressen, und zwar in Forum von Hochstdividenden 
und Tantiemen fiir die Aktionare der kartellieren Zuckerfabriken und hohen 
Akzisen (Steuern) fiir den Fiskus. 

Dieselbell Ziele verfolgte die Zuckergesetzgebung im kapitalistischeJl Pol en. 
Diese Gesetzgebung - insbesondere vom Jahre 1925 ii.ber den ZuckerUlllsatz 
sowie die Verordnung deś Staatsprasidenten vom Jahre 1935 - bedeutete 
eine Einmischung der Regierung in die Angelegellheiten der betreffenden 
Industrie tmd war hal.lptsachlich eine Folge des Gegensatzes, der sich in 
der Zwischenkrieg1 .Jt zwischen der Zuckerpl'odnktioll und seincm einbei
mischen Verbrau(,u berausbildete. Diesel' Gegensatz ergab sich bekanlltlich 
aus dem Interessenwiderspruch zwischen dem mit der Zuckerindustrie ver
bundellen Kapital einerseits, und den breitesten Volkskreisen aIs Konsumen
ten anderseits. Eille derartige Gesetzgebtmg war ebenfalls die Folge von 
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Gl'gensatzen, die sich wiihrend des ganzen behandelten Zeitabschnittes zwi
schen beiden miteinander rivalisicrenden Kartelien bemerkbar machten. 

Es ware noch darauf hinzuweisen, dass von den beiden Kartellen das 
westpolnische Karteli einen entscheidenden Einf!uss auf die grundlegenden 
Bestimmungen, wie auf das bereits erwahnte Gesetz vom Jahre 1925 und 
das Dekret des Staatsprasidenten vom JaJu'e 1935 ausiibte. Diese Tatsache 
ergab sich aus der okonomischen Rolle, welche die westpolnischen Zucker
fa.briken in der Zwischenkriegszeit im Ralunen der gesamten polnischen 
Zuckerictnustrie spielt.en. 

Die Analyse der polnischen Zuckergesetzgebung in der Zwischenkriegs
zeit beweist unwiderlegbar, dass sie - ungeachtet der zuweilen formell wiet
gehenden Einmischlmg der Regierw1gskreise in dic Angelegenheiten der 
Zuckerindustrie - ein J.nstrwnent der Wirtschaftspolitik der Zuckerkartelie 
in der sich stets andernden wirtschaftlichen und politischen Lage des Landes 
war. Sie kam der rechtlichen Sanktionierung der Kartellpolitik, insbesondere 
aber der Politik des westpolnischen Kartells seitens der Regierung gleich. 

Diese Feststellung zengt gleichzeitig von der engen Zusa=enarbeit der 
staatJichen Regierungsstellen mit den Zuckerb,rtellen, von der Begttnstigung 
derselben durch den Staat, zwn Nachteil der o:ffensichtJichen Interessen 
der breitesten Volksschichten und des gesamten polnischen Wirtschaftslebens. 
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