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R ok 2017 to początek obchodów 
100-lecia działalności Związ-
ków Plantatorów Buraka Cu-

krowego na terytorium Polski. Obro-
na interesów plantatorów, ustalanie 
warunków kontraktacji, wywieranie 
większego wpływu na przemysł cu-
krowniczy i  konieczność zapewnienia 
odpowiedniej kontroli przy ważeniu 
buraków były podstawą zrzeszania się 
plantatorów buraków i wspólnego dzia-
łania. Od tego czasu minął blisko wiek, 
a  problemy, które trapiły ówczesnych 
rolników, nadal są aktualne. Wszyst-
kie elementy składające się na warun-
ki kontraktacji muszą być dogłębnie 
analizowane, a  ich wykonanie podle-
gać należytej ocenie.

1 czerwca 2017 r. poświęcony zo-
stał sztandar Krajowego Związku Plan-
tatorów Buraka Cukrowego. Symbol 
naszej tożsamości. „Godność i  Praca”  
– słowa widniejące na sztandarze, to-
warzyszą nam, plantatorom, od po-
czątku uprawy buraków cukrowych na 
ziemiach polskich. To właśnie godno-
ścią i pracą dowodzimy naszej wierno-
ści tradycji oraz przywiązania do naj-
ważniejszych wartości. To godność 
pozwala nam znosić trudy codziennej 
pracy. To ciężka praca pozwala nam 
żyć z  godnością. Te wartości są żywe, 
były aktualne 100 lat temu i  wtórują 
nam współcześnie. 

Siła Związku, organizacji, która re-
prezentuje plantatorów z  całego kra-
ju, tkwi w jego jedności oraz determi-
nacji do osiągnięcia założonych celów. 
Współpraca z procentami cukru, admi-
nistracją czy dostawcami środków pro-
dukcji jest kluczowa dla zachowania 
i rozwoju uprawy buraków cukrowych 
w Polsce. Plantator musi być podmio-
tem i partnerem dla przemysłu – jeże-
li taki będzie model współpracy, to nie 
powinniśmy bać się przyszłości. Miarą 
postępu jest umiejętność radzenia so-
bie w  trudnych i  zmiennych uwarun-
kowaniach, dlatego trzeba działać tak, 
aby w zmianach widzieć szansę na roz-
wój naszej branży. 

Niech sztandar Związku przypomi-
na nam, że w obronie interesów naszej 
branży musimy się skutecznie jedno-
czyć i wspólnie starać się sprostać na-
wet najtrudniejszym wyzwaniom. Jed-
ność i wspólne działanie są niezbędne, 
tym bardziej dzisiaj, gdy wchodzimy 
w nowy okres funkcjonowania naszego 
sektora – bez ceny minimalnej i regu-
lacji ustawowych, które dotąd należy-
cie zabezpieczały interesy plantatorów 
buraka cukrowego.


