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Posiedzenie 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (54.) 

w dniu 19 lutego 2013 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat działalności Funduszu Pro-
mocji Mleka oraz Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

2. Propozycja tematów do planu pracy komisji.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy 
Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Proszę państwa, otwieram posiedzenie Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to już nasze pięćdziesiąte 
czwarte posiedzenie. 

Dzisiaj będziemy rozpatrywali informację ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi na temat działalności Funduszu 
Promocji Mleka oraz Funduszu Promocji Ziarna Zbóż 
i Przetworów Zbożowych.

Drugi punkt obrad to propozycja tematów do planu 
pracy komisji, w związku z tym będę oczekiwał od państwa 
propozycji. Sygnalizowaliśmy to zresztą wcześniej, myślę 
więc, że dzisiaj coś ustalimy, a jeśli nie, to przynajmniej 
rozpoczniemy tę pracę.

Jak zwykle muszę zadać pytanie – sekretariat pilnuje, 
żeby zadawać je na każdym posiedzeniu komisji – czy 
w posiedzeniu uczestniczą przedstawiciele podmiotów 
prowadzących działalność lobbingową w rozumieniu usta-
wy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa.

Jeśli są takie osoby, mogą się zgłosić, żeby zgodnie 
z ustawą można to było odnotować. Nie ma takich osób.

Przystępujemy do pracy naszej komisji.
Witam panią minister Zofię Szalczyk… Zofię, tak? 

Dobrze mówię?
(Głos z sali: Tak, Zofię Szalczyk.)
Witam panią Zofię Szalczyk z Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi oraz osoby towarzyszące. Są z nami też 
przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego, witam dość znacz-
ną reprezentację agencji. Witam również państwa senato-
rów i gości, którzy zechcieli przybyć na nasze dzisiejsze 
posiedzenie.

Jeśli pani minister pozwoli, od razu mam do pani prośbę 
o przedłożenie komisji informacji zgodnie z tym pierwszym 
punktem obrad.

Co prawda zostały nam przekazane wcześniejsze mate-
riały, rozumiem jednak, że już trochę się one zdezaktuali-
zowały, dlatego prosiłbym, żeby przekazać nam informa-
cje dotyczące nowych kwestii, ewentualnie jeszcze… Ten 
materiał został przekazany 10 grudnia, a teraz jest już luty, 
w związku z tym prosiłbym o pełniejszy przekaz.

Proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zofia Szalczyk:

Dzień dobry państwu.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Minister rolnictwa przedłożył – pan przewodniczący 

był uprzejmy o tym powiedzieć – informację o działal-
ności dwóch funduszy: Funduszu Promocji Mleka oraz 
Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. 
Na wstępie warto przypomnieć, że funduszami zarządzają 
niezależne komisje zarządzające. Przewodniczącymi komi-
sji tych dwóch funduszy będących przedmiotem dzisiejszej 
pracy komisji są: Komisji Funduszu Promocji Mleka – pan 
Krzysztof Banach, a Komisji Funduszu Promocji Ziarna 
Zbóż i Przetworów Zbożowych – pan Piotr Doligalski. 
Informacja resortu rolnictwa opiera się głównie na infor-
macjach przedkładanych resortowi przez te komisje zarzą-
dzające funduszami.

W dniu 31 stycznia 2013 r. stan rachunków bankowych 
był taki: dla Funduszu Promocji Mleka – 2 miliony 831 ty-
sięcy zł, a dla Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów 
Zbożowych – 2 miliony 250 tysięcy zł.

Jeśli chodzi o Fundusz Promocji Mleka, to w okresie 
funkcjonowania tego funduszu na jego rachunku dotych-
czas zostało zgromadzonych łącznie 40 milionów 216 ty-
sięcy zł, a wypłacone wsparcie z Funduszu Promocji Mleka 
wynosiło 54 miliony zł.

Wpływy na rachunek Funduszu Promocji Ziarna Zbóż 
i Przetworów Zbożowych w całym okresie wynosiły 12 mi-
lionów 146 tysięcy zł. Łączna kwota wypłaconego wsparcia 
to 8 milionów 892 tysiące zł, a do dyspozycji, do wypłaty 
pozostaje jeszcze kwota 4 milionów 482 tysięcy zł. Na 
koniec roku liczba podmiotów, które od momentu wejścia 
ustawy w życie dokonywały wpłat na poszczególne fundu-
sze, to: dla Funduszu Promocji Mleka – trzysta czterdzie-
ści pięć podmiotów, a dla drugiego funduszu – siedemset 
sześćdziesiąt pięć podmiotów.

W ramach funkcjonowania funduszy znacząca część 
środków finansowych przeznaczana jest na realizację progra-
mów informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach 
mechanizmu wspólnej polityki rolnej, mechanizmu o nazwie 
„Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na ryn-
kach wybranych produktów rolnych”. Kampanie te w 50% 
są współfinansowane ze środków unijnych, w 30% z budże-
tu krajowego, pozostała część środków finansowych, czyli 
20%, jest finansowana z danego funduszu promocyjnego.

(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 06)
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Reasumując, tak jakby kończąc, chciałabym podkreślić, 
że te fundusze odgrywają bardzo dużą rolę, jeśli chodzi 
o aspekt ubiegania się właśnie o wsparcie unijne, zapew-
niają one ten własny współudział producentów w dużych 
kampaniach. Można by powiedzieć, że gdyby nie było tych 
funduszy, te poszczególne branże miałyby dużą trudność 
w organizowaniu takich kampanii z udziałem dużych środ-
ków europejskich, to chciałabym szczególnie podkreślić. 
Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję, Pani Minister.
Otwieram debatę.
Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? 
Skoro mam taką możliwość, to jeszcze zanim udzielę 

głosu państwu senatorom, chciałbym zapytać, czy Agencja 
Rynku Rolnego, która, można powiedzieć, bezpośrednio nad-
zoruje realizację działań funduszy, chciałaby coś dodać.

Zastępca Dyrektora 
Biura Promocji Żywności 
w Agencji Rynku Rolnego 
Paweł Zambrzycki:

Dzień dobry państwu.
Wydaje mi się, że informacja została przedstawiona 

syntetycznie…
(Głos z sali: Proszę włączyć mikrofon i przedstawić się.)
Paweł Zambrzycki, Agencja Rynku Rolnego.
Wydaje mi się, że informacja została przedstawiona 

przez panią minister bardzo syntetycznie i przystępnie, tak 
że nie chcielibyśmy jakoś specjalnie przedłużać czy wpro-
wadzać zamieszania. Jeżeli będą jakieś pytania, oczywiście 
udzielimy szczegółowych informacji.

Przekaz był bardzo konkretny i zbieżny z materiałami, 
które wcześniej państwu przekazaliśmy.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Pan senator Wojciechowski prosił o głos. 
Proszę, udzielam głosu.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Pani Minister!
Tak naprawdę tego typu działania marketingowe fun-

duszy łatwo zmierzyć, bo wystarczy porównać, nie wiem, 
polskie ceny z cenami unijnymi czy polskie ceny z cenami 
światowymi. Tego nie usłyszałem. Bardzo prosiłbym panią 
minister o informację, jak zmieniły się te ceny. Rozumiem, 
że jeżeli fundusz promocji działa, to ceny wzrastają, jeżeli 
nie działa, nie wzrastają.

(Głos z sali: Ceny dla rolnika.)
Chciałbym otrzymać informację na ten temat, bo jej nie 

było. Dziękuję bardzo.

Celem wszystkich kampanii jest przede wszystkim 
promocja spożycia produktów rolno-spożywczych, a tym 
samym zwiększanie popytu na produkty objęte kampanią 
poprzez podkreślanie zalet, cech charakterystycznych pro-
duktów. Obecnie ze środków omawianych funduszy realizo-
wane są największe pod względem budżetowym kampanie 
współfinansowane ze środków unijnych. Przykładami takich 
dużych kampanii są kampanie: „Mam kota na punkcie mle-
ka”, „Makarony Europy”, „Szklanka mleka”, „Piknik zbożo-
wy”, targi zagraniczne oraz działanie „Dodaj energii sobie 
i innym”. Oczywiście – mówiłam o tym na wstępie – projek-
todawcami tych kampanii są poszczególne fundusze.

Kampania „Mam kota na punkcie mleka” to trzyletni 
program promujący mleko i przetwory mleczne realizowa-
ny przez Polską Izbę Mleka i Polską Federację Hodowców 
Bydła i Producentów Mleka na polskim rynku. Kampania 
jest współfinansowana ze środków unijnych w kwocie około 
1 miliona 200 tysięcy euro, z budżetu krajowego – 724 ty-
sięcy euro, a pozostałe 20%, zgodnie z wcześniej przyto-
czoną zasadą, pochodzi ze środków Funduszu Promocji 
Mleka, są to 483 tysiące euro. Działania prowadzone w ra-
mach tej kampanii skierowane są do dzieci w wieku od 
ośmiu do trzynastu lat oraz opiekunów tych dzieci. Do 
celów tego programu należy informowanie dzieci, matek, 
opiekunów dzieci o właściwościach odżywczych i zdro-
wotnych mleka i jego przetworów, poprawianie wizerunku 
mleka pitnego, jogurtów, serów podpuszczkowych wśród 
dzieci, zwiększanie sprzedaży wymienionych produktów. 
Do działań realizowanych w ramach tej kampanii należą 
akcje promocyjne w szkołach, eventy lokalne, konferen-
cje, podwieczorki prasowe i pikniki, prowadzenie portalu 
www.mamkotanapunkciemleka.pl oraz promocja w prasie 
kobiecej i internecie. Kampania ta jest już drugą kampanią 
współfinansowaną ze środków tego funduszu.

Inną kampanią jest kampania „Makarony Europy”. To 
również jest trzyletni program informacyjno-promocyjny, 
realizowany jest on przez Polską Izbę Makaronu na rynku 
ukraińskim. Działania promocyjno-informacyjne zapla-
nowane w ramach tej kampanii obejmują lata 2012–2015. 
Kampania ta współfinansowana jest ze środków unijnych 
w kwocie prawie 1,5 miliona euro, z budżetu krajowego – 
prawie 900 tysięcy euro i prawie 600 tysięcy euro wnosi 
Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. 
Kampania ta skierowana jest do konsumentów oraz dys-
trybutorów i przedstawicieli sieci handlowych. Celem pro-
gramu jest wzrost świadomości na temat zalet makaronów 
produkowanych przez polskich producentów makaronu, 
zwiększanie pozytywnego wizerunku makaronu i ostatecz-
nie zwiększanie eksportu makaronów europejskich – bo 
takie są wymogi, nie może to być eksport tylko polskich 
makaronów – na rynek Ukrainy.

W sumie w ramach programów współfinansowanych ze 
środków unijnych i budżetu krajowego w obu wymienio-
nych funduszach promocji udzielono wsparcia w wysokości 
około 3 milionów euro.

W materiale omówiono też taki powszechnie znany pro-
gram „Szklanka mleka”, pozwolą państwo, że nie będę go 
przybliżać. Z tego funduszu realizowane jest też wsparcie 
udziału polskich przedsiębiorców w różnego rodzaju targach 
zagranicznych o znaczącym zakresie oddziaływania.
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My jako rolnicy, jako Związek Zawodowy Rolników 
„Ojczyzna”, uważamy, że w ogóle ta ustawa jest zła, nie 
jest ona korzystna dla rolników, bo płaci tylko rolnik, a nie 
płacą przedsiębiorcy, którzy przetwarzają tę żywność. Ta 
ustawa funkcjonuje dwa lata i o dwa lata za długo. Dziękuję 
bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby jeszcze zabrać 

głos? Na razie nie ma chętnych.
Jeśli można, proszę panią minister o udzielenie odpo-

wiedzi.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk: Najpierw poproszę może 
o informację dotyczącą programu kampanii „Dodaj energii 
sobie i innym”. Jeśli mogłabym poprosić przedstawiciela 
Agencji Rynku Rolnego o jej pełniejsze zreferowanie…)

Proszę.

Kierownik Działu Funduszy Promocji 
w Biurze Promocji Żywności 
w Agencji Rynku Rolnego 
Małgorzata Żukowska:
Dzień dobry, Małgorzata Żukowska, Agencja Rynku 

Rolnego.
Kampania „Dodaj energii sobie i innym” realizowana 

była na razie przez trzy lata, w roku 2010, 2011 i 2012, 
była ona finansowana z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż 
i Przetworów Zbożowych, a realizowana przez Polską Izbę 
Makaronu. Łączna kwota dofinansowania do tej kampanii 
wynosiła 2 miliony 155 tysięcy zł. Kampania obejmowała 
szeroko zakrojone działania, czyli przede wszystkim udział 
w licznych lokalnych imprezach na terenie całego kraju 
poprzez prezentację stoisk promujących właśnie makaron 
i produkty zbożowe, rozdawanie licznych gadżetów, zo-
stała utworzona strona internetowa dotycząca tego tematu, 
została zrealizowana kampania billboardowa i kampania 
w internecie. Były to dosyć szeroko zakrojone działania, 
które obejmowały również wydanie książki z przepisami 
właśnie na bazie makaronów.

To tyle, co mogę powiedzieć na ten temat.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zofia Szalczyk:
Tak jak był pan uprzejmy powiedzieć, te fundusze dzia-

łają jak na razie niedługo, a bardzo widoczne efekty działań 
promocyjnych można osiągnąć w dłuższej perspektywie 
czasowej. Celem tych funduszy jest oddziaływanie na wy-
wołanie popytu, zmianę świadomości, wzbudzenie zainte-
resowania. Jak wiadomo, zmiany społeczne nie następują 
w bardzo krótkich przedziałach czasowych, potrzebny jest 
na to nieco dłuższy czas.

Chciałabym podkreślić, że Fundusz Promocji Mleka 
służy przede wszystkim działaniom edukacyjnym wśród 
dzieci i młodzieży, buduje świadomość na temat zalet spo-

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Kto jeszcze z państwa senatorów chciałby w tej chwili 

zadać pytanie?
Proszę, pan senator.

Senator Wiesław Kilian:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Ja mam szczegółowe pytania. Tutaj w tych szczegółowo 

wymienionych zadaniach jest takie działanie „Dodaj energii 
sobie i innym”. Potrafię zrozumieć pewien udział w targach 
zbożowych w ramach tego działania, nie potrafię jednak so-
bie skojarzyć, z czym mogłoby wiązać się działanie „Dodaj 
sobie energii i innym” w zakresie produkcji zbóż. Jak to 
zadanie jest finansowane i wspierane w tym zakresie?

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję panu senatorowi za zadane pytanie.
Udzielam głosu panu senatorowi Konopce.

Senator Marek Konopka:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Ja też zadam takie króciutkie pytanie o informację, 

może pani minister zna na nie odpowiedź. Ja zamiesz-
kuję tereny, gdzie jest wielu producentów mleka. Tutaj 
zostało wykazanych trzysta czterdzieści podmiotów, które 
przynajmniej raz dokonały wpłaty. Czy pani jest w stanie 
odpowiedzieć, ilu rolników, producentów mleka z Warmii 
i Mazur dokonało takich wpłat?

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Czy są jeszcze pytania państwa senatorów w tej dys-

kusji? Nie ma.
Proszę, pan Gołębiowski.

Zastępca Przewodniczącego 
Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” 
Mariusz Gołębiowski:
Panie Przewodniczący! Pani Minister!
Ja również mam pytanie – chciałbym jak gdyby kon-

tynuować to pytanie pana senatora Wojciechowskiego – 
odnośnie do właśnie kryterium mierzalnego, czyli tych 
cen. Chodzi nam przede wszystkim o ceny produktów dla 
rolnika, nie o te ceny, które są w sklepach, bo one są oczy-
wiście porównywalne. Chodzi o to, co dostaje rolnik w Unii 
Europejskiej, czyli w starej Piętnastce, chcielibyśmy znać 
takie porównania, ile polski rolnik dostaje za dany pro-
dukt i jaki korzystny wpływ właśnie na te ceny dla rolnika 
miało funkcjonowanie tej ustawy przez dwa i pół roku. 
Jak wszyscy wiemy, tylko i wyłącznie rolnik składa się na 
te środki z funduszu promocji, nie składają się handlowcy 
ani przetwórcy, a te środki są wykorzystywane głównie do 
promocji handlu i przetwórstwa.
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czajania do pewnych produktów. Zboża to węglowodany, 
wszyscy wiemy, jak bardzo szybko spada spożycie chleba 
w Polsce, to nie jest żadne novum, bo przechodziły przez 
to wszystkie kraje, które stawały się zamożniejsze. Trzeba 
więc promować pewnie takie gatunki, które odpowiadają 
szczególnie zapotrzebowaniu, nie wiem, na przykład wy-
daje mi się, że pieczywo z pełnego przemiału ma większą 
przyszłość niż biała bułka pozbawiona wszelkich dodatków, 
mikroelementów itd.

Istotne jest więc z jednej strony badanie rynku, a z dru-
giej strony takie ekspansywne działanie promujące, rów-
nież za granicą, to spożywanie. Ja tylko tyle chciałbym 
powiedzieć, zachęcając również – w jakimś momencie, nie 
umiem powiedzieć w jakim, bo dwa lata to jest za mało – do 
takich badań w ogóle wśród nas jako klientów, jako tych, 
którzy spożywają te czy inne produkty. Dziękuję.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Proszę.

Senator Andrzej Grzyb:
Szanowna Pani Minister!
Co jakiś czas wybucha w Europie jakaś, za przepro-

szeniem, afera, mówi się: „A Polacy posłali nam coś nie-
dobrego”. Co ministerstwo czy na przykład agencja chce 
zrobić, żeby jakoś zwalczać tę antypropagandę? Przez kilka 
tygodni, a nawet miesięcy, mówi się o tym w mediach, 
nie tylko polskich, ale także europejskich. Potem zaś, jak 
zwykle, gdzieś na siódmej stronie jakiegoś tygodnika zo-
staje zamieszczone sprostowanie: „Przepraszamy, to chyba 
jednak nie wy”.

Zwracam na to uwagę szczególnie dlatego, że pani 
minister powiedziała o wzroście eksportu naszej żywno-
ści i o tym, że ceni się naszą żywność. My chwalimy się 
tym, że mamy dobrą żywność, jesteśmy z tego znani. Jak 
przeciwdziałać – chodzi nie tylko o koninę, nie tylko o to 
mięso, ostatnio to dotyczyło mięsa – takiej wrogiej, że tak 
powiem, propagandzie, która jednak jest chyba po prostu 
sposobem walki z naszą żywnością?

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Proszę.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Pani Minister!
W tych najbogatszych krajach Unii Europejskiej, 

w Piętnastce żyje siedemdziesiąt osiem milionów ludzi, 
którzy ograniczają zakupy żywności, są niedożywieni albo 
są zagrożeni niedożywieniem. To jest olbrzymia grupa lu-
dzi, która nie skorzysta z programów promocyjnych, trze-
ba dotrzeć do nich w inny sposób. Chodzi o to, aby było 
ich po prostu stać na zakup żywności, a to jest olbrzymia 
grupa. Nie wiem, jak ta grupa wygląda w Polsce, bo nie 
dotarłem do takich badań, ale podejrzewam, że jest ona 
równie duża.

życia mleka. Należy więc oczekiwać, że to młode, nowe 
pokolenie wejdzie w dorosłe życie z większą, pozytywną 
motywacją co do spożycia mleka. Wiem, że fundusze pro-
mocji stawiają sobie takie długookresowe cele, aby w dłuż-
szym okresie wywołać popyt na mleko i jego przetwory.

Tak jak referowałam, realizowane są również działania 
proeksportowe służące zwiększeniu sprzedaży produktów 
mlecznych. Kampanie te mają pokazać zalety naszych pro-
duktów. Dowodem na to, że tak się dzieje, że te kampanie 
są skuteczne – aczkolwiek efekt nie jest wynikiem tylko 
tych kampanii – jest fakt znaczącego wzrostu eksportu 
polskich produktów żywnościowych w latach 2011–2012. 
W ostatnim roku eksport wzrósł o kilkanaście procent; 
na przykład eksport na rynki wschodnie, w stosunku do 
poprzedniego roku, wzrósł o prawie 30%. Niewątpliwie 
wpływają na to również inne czynniki, nie przypiszę tego 
wyłącznie działaniom promocyjnym, ale działania promo-
cyjne także przyczyniają się do zainteresowania polskimi 
produktami i wyróżnienia polskich produktów na rynkach 
zagranicznych.

Na pytanie, ile jest podmiotów z Warmii i Mazur, które 
dokonują wpłat, udzielimy panu senatorowi odpowiedzi 
po…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Sprawdzimy i odpowiemy, nie mam w tej chwili takiej 

informacji.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Pani Minister.
Pan senator Ireneusz Niewiarowski prosił o udzielenie 

głosu.

Senator Ireneusz Niewiarowski:
Dziękuję bardzo.
Ja w zasadzie zgadzam się z panią minister i chciałbym 

to powiedzieć. Dodam jeszcze, że oczywiście dwa lata to 
jest zdecydowanie za mało, niemniej warto myśleć o ba-
daniach wśród konsumentów dotyczących efektów, jakie 
przynoszą kampanie. Przecież to konsumenci są adresatami 
tych działań i to ich pozytywna odpowiedź poprzez doko-
nywanie zakupów może nas zadowolić, chodzi zarówno 
o konsumentów za granicą, jak i polskich konsumentów. 
Wiem, że rynek jest jakoś ograniczony, wiemy też – to war-
to zauważyć – że maleje indywidualne spożycie zarówno 
tych produktów mlecznych, jak i zbożowych.

W związku z tym ten argument, że to jest niepotrzebne, 
jest nietrafiony. Wręcz przeciwnie, trzeba zwiększyć wy-
siłki, żeby na przykład udowodnić, że mleko jest zdrowe, 
a nie niezdrowe. Można przecież przeczytać cały szereg 
opinii o takim negatywnym skutku zdrowotnym picia mle-
ka, szczególnie jeśli chodzi o tłuszcz, kazeinę itd., itd., to 
mniej więcej wiemy.

Toczy się pewna wojna wśród tych, którzy chcą zdrowo 
się odżywiać. Myślę, że trzeba przekonywać konsumenta, 
że jest jednak inaczej, niż myśli. Ta akcja przeprowadza-
na w szkołach to jest oddzielna kwestia, bo tutaj z jednej 
strony wychodzimy naprzeciw biednym środowiskom, 
a z drugiej strony jest to też rodzaj promocji, przyzwy-
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ma tylko konia i wóz drabiniasty. Chcemy to zmienić i rów-
nież ludziom z miasta i dzieciom pokazywać, że krowy są 
czyste, a to mleko jest naprawdę dobre.

Myślę, że fundusz – ja będę się wypowiadał o mleku 
– na pewno spełnia swoje planowe cele, do osiągnięcia któ-
rych został powołany. Jeżeli martwimy się o to, czy fundusz 
jest dobrze dzielony i czy rolnicy na pewno odczuwają tego 
efekty, to chciałbym powiedzieć, że to płatnicy, producenci 
mleka, którzy płacą, działają w ramach funduszu, najbar-
dziej myślą o tym, jak nie roztrwonić tych pieniędzy, tylko 
dobrze je spożytkować. To jest kolejna sprawa.

Mam prośbę do komisji senackiej – to jest chyba 
najważniejsza sprawa – w tej chwili nie trzeba martwić 
się o fundusze, jest bowiem duży problem z dyskontami 
i z tymi wielkimi molochami, które wpuściliśmy do Polski. 
Zastanówmy się nad tym, co można z tym zrobić, oby nie 
było tak, że niedługo będziemy produkować dla nich za 
darmo. W innych krajach… Niektóre kraje, na przykład 
skandynawskie, nie pozwoliły na to, by to wprowadzić. 
My, skoro już na to pozwoliliśmy, dajmy tym supermar-
ketom to, żeby wykazywały, ile zarabiają na poszczegól-
nych produktach. Wyobraźcie sobie, że zarabiają nawet po 
60–80%. Są tak mocno ze sobą zrzeszeni – te Biedronki, 
te francuskie dyskonty – że walczą, oni prowadzą walkę, 
ale jest to walka z producentami mleka. Ja proponuję, żeby 
zastanowić się, co można zrobić w tej kwestii. Jeszcze wte-
dy, gdy był minister Sawicki, jako federacja próbowaliśmy 
zorganizować spotkanie i zrobić coś w tej kwestii. Obecny 
minister… nie wiem, twierdzi, że nie ma czasu. Ostatnio 
słyszałem wypowiedź pana ministra, twierdził on, że jeśli 
chodzi o kwotowanie, to jest w Polsce tak dobrze, że jest 
już ono niepotrzebne, że producenci mleka – tak się wy-
powiedział – mają miękkie lądowanie. Ja powiem krótko: 
miękkie lądowanie polega na tym, że ceny mleka są sprzed 
pięciu lat, a koszty produkcji mleka, nawozów, paliwa, 
paszy wzrosły o 200%. Nie mamy miękkiego lądowania, 
a lądowanie na cztery łapy. Szanowni Państwo, w tej chwili 
na mleku zarabia się tylko 10 gr. Obciążenia są takie – ja 
jestem z Podlasia, gdzie są naprawdę mocne spółdzielnie 
– że niektórzy rolnicy plajtują, komornicy zabierają im 
gospodarstwa, tak że musimy o tym myśleć. Mówimy, że 
przywieźliśmy takie wielkie pieniądze, wywalczyliśmy je 
w Unii, to nieprawda, ja w tym roku dostałem 15 tysięcy zł 
mniej na te same hektary, taka jest prawda. Zacznijmy tutaj 
rozmawiać o tym, co zrobić, żeby te supermarkety nas nie 
wykończyły. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Dobrze, że powiedział pan o tych sprawach, rzadko 

bywa pan na posiedzeniach komisji, a niestety to nie jest 
tak, jak panu się wydaje, że my o tym nie rozmawiamy. 
Musi pan wiedzieć, że akurat w tej komisji często rozma-
wiamy o tych problemach. Debaty trwają czasami dość 
długo, szczególnie jeśli chodzi właśnie o mleko, mówiliśmy 
o tym wielokrotnie, były nawet organizowane konferencje 
na temat mleczarstwa, przyszłości mleczarstwa, może nie 
brał pan akurat w nich udziału.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Musimy sobie… Spadek spożycia większości artyku-
łów rolno-spożywczych, z wyjątkiem bananów i cytrusów, 
których spożycie wzrasta, wynika chyba przede wszystkim 
z tego, że jest nas coraz mniej, coraz więcej ludzi wyjeżdża, 
te kilkuprocentowe spadki wynikają raczej z tego, że ludzie 
wyjeżdżają, bo w innych krajach jest ten przyrost, to się 
jednak odkłada.

Chciałbym usłyszeć od pani minister kilka słów na 
temat oceny działania i efektów finansowych tych fun-
duszy. Słyszę, że albo nie robi się tych ocen finansowych 
– a chodzi przecież o pieniądze – albo oceny są takie… 
Nie wiem, odnoszę takie wrażenie, że pani minister nie 
chce ich ujawnić.

(Głos z sali: Dlaczego?)
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Pan prosił o zabranie głosu, proszę się przedstawić.

Przewodniczący Komisji Zarządzającej 
Funduszu Promocji Mleka 
Krzysztof Banach:
Krzysztof Banach, przewodniczący Komisji Zarzą-

dzającej Funduszu Promocji Mleka, a przede wszystkim 
producent mleka: w ostatnim roku wyprodukowano i sprze-
dano do OSM Piątnica 1 milion 800 tysięcy l mleka.

Cieszy mnie to, że wszyscy tak martwią się o fundu-
sze, nie ci, co płacą, ale bardzo dobrze, że się martwią. 
Chciałbym powiedzieć, że Fundusz Promocji Mleka jest 
najstarszym funduszem, funkcjonuje już dziesięć lat, ja 
od początku działam w ramach tego funduszu, od dwóch 
lat jestem jego przewodniczącym. Powiem, że Polacy nic 
mądrego nie wymyślili, cała Unia już od dawna ma te fun-
dusze, które służą do promocji spożycia mleka – ja będę 
mówił o mleku – i uczeniu młodzieży spożywania mleka. 
Jak wiemy, w Polsce jest najmniejsze spożycie mleka na 
jednego mieszkańca, ale nie dlatego, że mleko jest trują-
ce – jest ono bardzo dobre – tylko dlatego, że są różnego 
rodzaju antykampanie tłuszczowe. Nasz fundusz ma słu-
żyć promocji, uczeniu w szkołach i przedszkolach, a także 
promowaniu za granicą i to wszystko robimy. Ja nie będę 
powtarzał tego, co zostało tutaj przedstawione. Chcę po-
wiedzieć, że mamy długoterminowy lub długoletni sposób 
działania, nie jest to roczne działanie, tylko długoletnie, a te 
kampanie, które zostały tu przedstawione, są prowadzone 
i rozliczane. To po pierwsze.

Po drugie, chcę powiedzieć, że jako jedyny fundusz co 
roku dodatkowo płacimy na działanie „Szklanka mleka”, 
w tym roku był to 1 milion zł. Był czas, kiedy nie było 
wspólnych kampanii, unijnych i krajowych, płaciliśmy 
wtedy więcej pieniędzy. Chcę powiedzieć, że płacimy 
pieniądze również na targi zagraniczne, które naprawdę 
przynoszą efekty, dopłacamy także do wystaw krajowych, 
na których – ja ich tak nazywam – mieszczuchy widzą, że 
te krowy są czyste, i widzą, z czego doi się mleko. Chodzi 
o to, żeby nie myśleli, że rolnik żyje dzisiaj w zaścianku, 
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produkty zbożowe i produkty… Czy oni mają dostęp do 
funduszu? Skarżą się, że nie mają dostępu do funduszu 
promocji.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Jest to głos rolników ekologicznych, którzy też produ-

kują zboża, mleko i przetwory. Pytanie jest takie: czy tak 
jest, czy nie? Może jest to dla państwa znikomy procent, 
może to być znikomy procent. My jednak również uwa-
żamy, że trzeba promować ekologię, zastanawiajmy się 
nad tym, czy fundusze promocji powinny służyć również 
promocji ekologii, może służą, a o tym nie wiemy. Może 
ekolodzy, którzy się do nas zwracają, przekazują po prostu 
niepełną informację.

Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos?
Pani Senator, proszę.

Senator Beata Gosiewska:
Ja mam pytanie do pana przewodniczącego Banacha. 

W jaki sposób dobieracie państwo poszczególne działania 
promocyjne? Czy prowadzicie państwo jakieś badania do-
tyczące tego, które z tych działań są skuteczne, i zmierzacie 
jakby w tym kierunku, czy czasami są to takie – jak widzę 
– trochę „na ślepo” wybrane działania? Przynajmniej ja 
mam takie wrażenie. To jest moje pierwsze pytanie: jaką 
metodykę stosujecie?

Drugie moje pytanie dotyczy – może to nie jest naj-
ważniejszy temat, może jest to poboczny temat – promocji 
mleka w szkołach. Z tego co mi wiadomo, a mam dzieci 
w wieku szkolnym, chociażby program „Szklanka mleka” 
polega na wydawaniu dzieciom porcji mleka, zwykłego 
mleka. Czy nie rozważaliście państwo promocji innych 
produktów mlecznych, pokazywania dzieciom różnorodno-
ści produktów mlecznych i zachęcania ich do spożywania 
także innych produktów? Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego 
Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” 
Mariusz Gołębiowski:
Panie Przewodniczący! Pani Minister!
Ja nie usłyszałem odpowiedzi na pytanie, ale usłysza-

łem, że eksport rośnie, co jest zasługą tych funduszy promo-
cji. Ja reprezentuję akurat tych indywidualnych rolników, 
którzy mają dziesięć, piętnaście, dwadzieścia krówek i nie 
są zadowoleni z funkcjonowania tych funduszy. Być może 
ci, którzy posiadają sto, dwieście, trzysta, czterysta krów, 
czy zakłady przetwórcze produkujące mleko są zadowole-
ni. Chodzi jednak o tych drobnych rolników, których jest 
w kraju, ogólnie licząc, półtora miliona, spadła już liczba 
producentów mleka, jest ich mniej.

Pani Minister, eksport rośnie, ale dochód rolnika abso-
lutnie nie rośnie. Szanowny pan, nasz kolega z Funduszu 
Promocji Mleka powiedział, że jest tylko 10 gr przychodu, 
oczywiście tak, zgadzamy się z tym. Eksport rośnie, ale nie 
rośnie zysk dla rolnika.

Pani Minister, mam jeszcze pytanie dotyczące opłacal-
ności produkcji. Zakłady przetwórstwa, czyli spółdzielnie 
mleczarskie… Ja mieszkam 500 m od takiego dużego za-
kładu, może jednego z największych w Polsce i wiem, jak to 

Pana głos jest jednak potrzebny w dyskusji, ja cenię 
sobie tę wypowiedź, która dzisiaj padła, Fundusz Promocji 
Mleka powinien mieć charakter informacyjno-promocyj-
ny, a także powinien być właśnie dla rolników. Dlatego 
często zwracamy uwagę na to, że te fundusze powinny 
służyć głównie rolnikom. Powinny być między innymi po 
to, żeby rolnicy mieli środki finansowe, żeby mogli siebie 
tutaj mocno umocować, żeby mieć tę reprezentatywność. 
Środki zaś w większości są wydawane przecież przez kon-
cerny, no, powiedzmy, już nawet nie przez spółdzielnie, 
ale koncerny.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Widzimy też, jak to jest z wydaniem tych środków. 

Ja jednak powiem tak: mam obawy związane z tym tak 
zwanym zagalopowywaniem się, mówieniem, że tak świet-
nie promuje się za te unijne pieniądze. Tak, są te dotacje, 
pamiętajmy jednak, że cały czas jest zakaz informowania 
o tym, że dany produkt jest polskim produktem, nie można 
mówić, że to jest polski produkt. Często są ograniczenia 
dla konkretnych firm. Zauważcie państwo, że przecież 
w ramach tych funduszy nie można promować danej fir-
my. W tym momencie często robimy promocje, często jest 
promocja… Zakłady, i to duże zakłady mleczarskie, często 
robią produkcję bez określania marki.

(Głos z sali: Ale tu mówimy o promocji…)
Często promujemy produkt niekoniecznie dla Polski, 

tą promocją otwieramy rynki europejskie, promujemy też 
rynki europejskie. Trzeba zwracać na to uwagę, mówiliśmy 
o tym wielokrotnie, nie tylko w związku z tym funduszem, 
ale także innymi funduszami. Czasami promocja służy 
wspieraniu sprzedaży produktów, a czasami promocja służy 
wspieraniu konkurencji, robimy też promocję konkurencji. 
Tak to jest w rzeczywistości.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Można więc dyskutować, co jest… Można dyskutować, 

można często o tym mówić, wielokrotnie o tym mówiliśmy, 
że wszyscy robimy tę promocję i wszyscy w Europie chce-
my, żeby ta promocja była coraz lepsza. Jednak – jak pan 
sam przed chwilą powiedział – spożycie w Polsce zamiast 
się zwiększać, to za bardzo się nie zwiększa.

(Głos z sali: Pan nie zrozumiał…)
(Głos z sali: My mówimy o promocji mleka tu w na-

szym…)
Tak że trzeba robić tę promocję, my nie jesteśmy prze-

ciwnikami promowania mleka i zboża. Chcę tylko zwrócić 
uwagę na to, że tak zwane wielkie halo, które robicie… 
W mediach często słyszymy, że na promocje europejskie 
przeznaczane są ogromne pieniądze. Ja mam duże wąt-
pliwości co do tego – pewnie długo dyskutowalibyśmy 
jeszcze na ten temat – czy tak zwane światowe promocje 
realizowane za europejskie pieniądze służą Polsce. Będę 
właśnie oczekiwał, żebyście państwo spróbowali nam udo-
wodnić, czy rzeczywiście tak jest, po to jest to pytanie. 
Czy rzeczywiście… Rozumiem, że za pomocą polskich 
funduszy promujemy produkty w Polsce, tu widzę większe 
efekty, a nie widzę tych efektów promocji na zewnątrz. 
Jeśli one są, to chętnie usłyszałbym o nich, żeby wiedzieć, 
jak to wygląda.

Druga sprawa, poruszę ją, skoro już jestem przy głosie. 
Wielu rolników ekologicznych skarży się, że też odstawiają 
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prowadzona po prostu tak sobie w oderwaniu od postawio-
nych wcześniej celów, musi służyć realizacji celów, które 
miały zostać osiągnięte. My jako administracja tego prze-
strzegamy, przestrzega tego również Komisja Europejska, 
która w 50% finansuje te projekty promocyjne.

Pan przewodniczący pytał o składkę promocyjną. Może 
ja najpierw wprowadzę państwa w tę tematykę jako oso-
ba, która pracowała przy tworzeniu ustawy o funduszach 
promocji. Kiedy pracowaliśmy nad założeniami ustawy, 
w trakcie konsultacji społecznych organizacje branżowe 
chciały, aby wprowadzić możliwość finansowania udziału 
tych organizacji w międzynarodowych strukturach, mó-
wiąc, że lobbing jest równie istotny jak sama promocja, 
chodzi o możliwość dbania o dobre regulacje dla okre-
ślonego rynku. Zdecydowaliśmy się więc przychylić do 
powszechnego postulatu organizacji mówiącego właśnie 
o możliwości finansowania składki w strukturach między-
narodowych. Została także wprowadzona w ustawie tak 
zwana kotwica mówiąca o tym, że na ten cel nie może być 
przeznaczone więcej niż 15% środków zgromadzonych 
w funduszu. Chodzi o to, by finansowanie samej składki nie 
było celem samym w sobie, ale jednym z wielu działań.

Jeśli chodzi o działania, o efekty kampanii realizo-
wanych z wykorzystaniem funduszy promocji, to podam 
może taki konkretny przykład – Korea i rynek wieprzowiny. 
Kampania realizowana na tym rynku konsekwentnie od 
kilku lat przez organizację UPEMI spowodowała, że cho-
ciaż zaczynaliśmy, można powiedzieć, od zera, jeśli chodzi 
o sprzedaż wieprzowiny na tym rynku, to w tej w chwili 
są to już tysiące ton. Mogę powiedzieć, że praktycznie 
w ramach każdej kampanii realizowanej szczególnie na 
rynkach państw trzecich jednym z elementów są targi. Nasi 
przedsiębiorcy jeżdżą na te targi, rozmawiają tam z przed-
siębiorcami, z handlowcami z danego państwa.

Można więc powiedzieć, że musimy podkreślać ten 
europejski wymiar, a za nim możemy również pokazać 
i pokazujemy w tle wymiar polski, również wymiar marki. 
Przepisy wspólnotowe mówią, że to nie może stanowić 
głównego przekazu kampanii, więc pokazuje się to w tle. 
Działania realizowane w ramach poszczególnych kampa-
nii… Na targi jeżdżą konkretni przedsiębiorcy, którzy pre-
zentują tam swoją ofertę, nie ofertę europejską, tylko swoją, 
konkretną ofertę swoich firm, i rzeczywiście te działania 
przekładają się na konkretne kontrakty. Oczywiście wzrostu 
eksportu polskiej żywności nie można przypisać tylko i wy-
łącznie funduszom promocji, na pewno jednak odgrywają 
one istotną rolę w tym, że taki wzrost występuje.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Zofia Szalczyk: Skoro jest już pan przy głosie, pro-
szę może jeszcze powiedzieć o rolnictwie ekologicznym.)

Jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne, to istotnie zwra-
cają się do nas organizacje ekologiczne z prośbą, aby z fun-
duszy promocji przeznaczać środki na promocję produktów 
ekologicznych. Jest tutaj taki problem, że fundusze mają 
charakter sektorowy, a ekologia jest czymś, można powie-
dzieć, poziomym. To oczywiście zależy od decyzji komisji 
zarządzających, nie ma żadnych przepisów zabraniających 
finansowania działań dotyczących rolnictwa ekologicz-
nego. Komisje zarządzające indywidualnie, niezależnie 
podejmują takie decyzje.

funkcjonuje. Te fundusze promocji wspierają też ten zakład 
spółdzielni mleczarskiej i one… Powiem tak: do zakładu 
wjeżdża polskie mleko skupowane od polskich rolników, 
a bardzo często, może nawet w większości, wyjeżdża ono 
z tego polskiego zakładu zaetykietowane przez Danone lub 
inne zachodnie firmy. Czy działania prowadzone w ramach 
tych funduszy promocji odzwierciedlają zatem ten kieru-
nek, w jakim powinny one zmierzać? Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
W związku z tym, że już wszyscy zadali pytania, proszę 

o odpowiedzi. Najpierw wypowie się pani minister, a potem 
pan będzie miał możliwość odniesienia się.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zofia Szalczyk:
Zacznę może od ostatniego pytania, czy działania pro-

wadzone w ramach funduszy promocji odzwierciedlają 
kierunek, w jakim powinny zmierzać.

Proszę państwa, przypomnę, że funduszami promocji 
zarządzają komisje zarządzające niezależne od admini-
stracji, w których większość reprezentowana jest przez 
rolników, jest to własna, samorządna decyzja środowisk. 
Powiedziałabym, że jestem przekonana, że te komitety 
podejmują decyzje w interesie sektora, jaki reprezentują, 
chyba na tym polega samorządność.

Pozwolą państwo, że w udzielaniu odpowiedzi na po-
szczególne pytania, pomogą mi obecne ze mną osoby.

Jeśli chodzi o zadane pytanie dotyczące efektywności 
tych projektów, tych kampanii – mówił o tym pan senator 
i pan senator – to o szczegółową odpowiedź poproszę pana 
Darka Goszczyńskiego, który, powiedziałabym, wyjaśni, na 
jakich warunkach udzielane jest wsparcie unijne.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Promocji i Komunikacji 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Dariusz Goszczyński:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Tak jak pani minister powiedziała, większość środków 

zgromadzonych w funduszach promocji służy jako wkład 
własny organizacji przy ubieganiu się o czterokrotnie większe 
środki wspólnotowe na działania promocyjne i informacyjne. 
Te kampanie akceptowane są przez Komisję Europejską. 
Komisja Europejska nie zaakceptowałaby żadnej kampanii, 
gdyby nie zostało pokazane, jakie cele ma dana kampania, 
co ma zostać osiągnięte, czy to na rynku wewnętrznym, 
krajowym – na przykład wzrost świadomości wśród dzieci 
i młodzieży – czy to na rynkach państw trzecich w działa-
niach proeksportowych, jeśli chodzi na przykład o wzrost 
sprzedaży. Przy tworzeniu kampanii trzeba więc jasno poka-
zać jej cele i sposób, w jaki te cele zostaną osiągnięte. Kiedy 
kampania się kończy, elementem koniecznym do rozliczenia 
tej kampanii, jest ewaluacja, czyli pokazanie, jak założone 
cele zostały osiągnięte. Żadna kampania nie może więc być 



54. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi10

(Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszu 
Promocji Mleka Krzysztof Banach: Pani Minister, może 
ja odpowiem?)

Dobrze, proszę bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Zdążymy, niech pani minister skończy, a potem pan 

będzie miał okazję się wypowiedzieć.
(Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszu 

Promocji Mleka Krzysztof Banach: To pytanie było do 
mnie.)

Tak? Dobrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-

woju Wsi Zofia Szalczyk: Dobrze. Bardzo proszę.)
Dobrze. Jeśli pan uzgodnił to sobie z panią minister, to 

ja nie będę się sprzeczał.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Zofia Szalczyk: Proszę uprzejmie, oddaję głos.)
Pani Minister, czy już odpowiedziała pani na wszystkie 

pytania, czy jeszcze…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-

woju Wsi Zofia Szalczyk: Chyba tak.)
Dobrze, dopuszczam do głosu pana Krzysztofa 

Banacha.

Przewodniczący Komisji Zarządzającej 
Funduszu Promocji Mleka 
Krzysztof Banach:
Ja może odpowiem. Pani Senator, może odpowiem tak: 

przede wszystkim agencja cały czas zatrudnia niezależnych 
ekspertów do badań nad tym, czy pieniądze zostały odpo-
wiednio wydane na samą kampanię, czy nie, jest to liczone 
w efektach. To jest jedna sprawa.

Druga sprawa dotyczy tych działań wybieranych „na 
ślepo”, jak pani mówi, jeśli chodzi o ten program „Szklanka 
mleka”. W szkołach nigdy nie było podawane surowe mle-
ko. O tych działaniach „na ślepo” ktoś pani powiedział czy 
dzieci? Nie wiem, przykro mi to słyszeć, bo w szkołach są 
tylko i wyłącznie smakowe produkty i jogurty. Tak że, jeśli 
słyszy pani, że dzwonią, ale nie wie pani, w którym kościele, 
to proszę nie mówić i nie oczerniać komisji. Ja czuję się 
oczerniony słowami, że dajemy surowe mleko, którego 
dzieci nie chcą pić, pani dzieci. Pani źle pyta dzieci, od tego 
trzeba zacząć, na tym polega ta cała kampania. Pani mówi 
jeszcze, że jest to białe mleko, wie pani, w szkołach dajemy 
dzieciom tylko i wyłącznie smakowe mleko. Ten 1 milion zł, 
który jest na to przeznaczony, na pewno ma swój cel, bo nie 
wszystkie dzieci stać na to mleko. Niektóre dzieci uczymy, 
te których nie stać… Te, które nie chcą, to nie piją i mówią, 
że to jest białe mleko… To już tak ad vocem.

Może teraz powiem o tym, że 15% funduszu jest prze-
znaczone na opłacenie składek, na przykład do Copa-
Cogeca, jest to zapisane ustawowo.

(Głos z sali: Proszę mówić do mikrofonu.)
Przepraszam. 15% z funduszu mlecznego jest przezna-

czone na opłacenie składek zagranicznych, na przykład 
do Copa-Cogeca, i to jest zapisane ustawowo. Płacimy za 
składki, gdyż nie wszystkie nasze związki byłoby stać na to, 

Ja chciałbym jednakże dodać, że w ramach działania 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działania 133, 
dotyczącego działań informacyjnych i promocyjnych, pro-
ducenci produktów ekologicznych i regionalnych uczest-
niczący w systemach jakości żywności mogą uzyskać 
refundację 70% kosztów związanych z działaniami promo-
cyjnymi i informacyjnymi. Ci producenci mogą więc liczyć 
na wsparcie ze strony administracji, w tym przypadku jest 
refundowane 70% tych kosztów.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zofia Szalczyk:
Następna kwestia dotyczy, jakby to powiedzieć, nie-

właściwej propagandy albo niewłaściwych zachowań na 
rynku ze strony innych, konkurencyjnych, że tak powiem, 
producentów z innych państw Europy. Ostatnio mieliśmy 
do czynienia z taką próbą – można by to tak nazwać – po-
mówienia, bo okazało się, że nie było to prawdą, a w jakiś 
sposób podważało to również wizerunek naszej produkcji. 
Pan minister natychmiast zareagował na te zarzuty, oczy-
wiście kanałami dyplomatycznymi, gdy jednak okazało się, 
że sprawa nas nie dotyczy, było to jakby częściowo bez-
przedmiotowe. Efektem tego zdarzenia jest podjęcie pracy 
nad takim dodatkowym projektem, nad wyłonieniem takiej 
agencji piarowskiej, która wypracowałaby nowe podejście 
do promocji dobrego wizerunku polskiej żywności i szyb-
kiego reagowania na takie niekorzystne wydarzenia.

Reasumując: te ostatnie wydarzenia sprawiły, że pra-
cujemy nad nowym, kompleksowym, systemowym podej-
ściem do takich sytuacji.

Senator Andrzej Grzyb:
Cała ta sprawa wydaje się po prostu umyślnym dzia-

łaniem konkretnych sił wymierzonym w nas i niestety 
wymaga to retorsji z naszej strony. Nie będę oczywiście 
namawiał do konkretów, ale jeśli ktoś tym sposobem pró-
buje wykluczyć nas z rynku – bo o to chodzi – to przecież 
nie możemy biernie czekać.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zofia Szalczyk:
Tak, rozumiemy to, przygotowywane są stosowne dzia-

łania, aczkolwiek jest to sprawa ze wszech miar, powiedzia-
łabym, złożona. Tyle mogę powiedzieć na tym etapie.

(Senator Andrzej Grzyb: Mam nadzieję, że nie będzie 
to polegało na działaniach zgodnych z przysłowiem: jak 
Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.)

Właśnie, jest to sprawa złożona i trzeba na to zareago-
wać…

(Głos z sali: …odpowiednio.)
…odpowiednio, mówiąc dyplomatycznie, trzeba odpo-

wiednio zareagować w tej sprawie.
Potem odpowiem na pytanie pani senator Gosiewskiej 

dotyczące tego programu „Szklanka mleka”.
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że jeżeli dany produkt trafia do dzieci, to powinien być on 
jak najbardziej dla nich atrakcyjny, powinno się dać dzie-
ciom możliwość wyboru. No, pan rzeczywiście reaguje 
bardzo emocjonalnie.

Druga sprawa – została ona tutaj podniesiona – dotyczy 
tego, czy nie można bardziej promować polskich produk-
tów. Powiem tak: wszyscy wiedzą, że polska żywność jest 
dobrą i zdrową żywnością, a chociażby mleko nie jest rów-
ne mleku. Mleko wyprodukowane na czystych, zdrowych 
terenach, na zdrowej paszy jest mlekiem zupełnie innej 
jakości niż mleko pochodzące z innych terenów. Może nie 
mówmy o tym… Promujmy mleko jako produkt z regio-
nu, gdzie jest zdrowy teren i zdrowa pasza. Może w tym 
kierunku zmierzajmy, promując polską zdrową żywność. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
To może jeszcze…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-

woju Wsi Zofia Szalczyk: Może dokończmy tylko tę sprawę 
związaną z programem „Szklanka mleka”, dobrze?)

Proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zofia Szalczyk:
Pani Senator, to szkoła decyduje, jakie produkty mleczar-

skie w ramach tego programu dzieci otrzymują. Dzieci mogą 
otrzymywać do wyboru: mleko, mleko smakowe, jogurty 
naturalne, jogurty smakowe, jogurty z owocami, twarogi, 
twarożki, serki topione, sery naturalne i smakowe. Wybór 
tych produktów jest więc szeroki. Dyrekcje szkół postana-
wiają, z jakiego asortymentu będą korzystać. Często dla swej 
wygody, bo najłatwiej wziąć kartonik mleka, zamawiają 
po prostu kartoniki mleka, ale do wyboru mają naprawdę 
szeroki asortyment. To tak w ramach uzupełnienia.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Pan senator Konopka. Proszę.

Senator Marek Konopka:
Dziękuję.
Ja mam kilka refleksji. Przez wiele lat byłem dyrek-

torem szkoły, organizowałem pomoc dla dzieci. Muszę 
powiedzieć, że to musi być bardzo ściśle monitorowane, 
dlatego że… Pamiętam jeszcze, że kiedyś na każde dziecko 
było przeznaczone, załóżmy, 70 gr w ramach takiej pomocy. 
Dyrektorzy wybierali – tak jak pani powiedziała – taką 
najprostszą drogę, kupowali…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, ja zaraz… Zaczekaj, momencik.
(Głos z sali: Było to za czasów PRL.)
Nie było to za czasów PRL. Ja wiem, że ty masz już 

swoje lata, ale… Pamiętam to, że dyrektorzy rzeczywiście 
wybierali najprostszą drogę. Kupowali dwie słodki bułki na 
jedno dziecko, ale jak długo to dziecko mogło jeść te słodkie 

żeby mieć reprezentację za granicą. Są to duże pieniądze, 
15% z 9 milionów zł, wyobrażacie więc sobie, jakie to są 
pieniądze. Musimy mieć reprezentację w Unii, bo inaczej 
zginiemy. Mówił o tym tutaj pan dyrektor, to nie jest tak, 
że mówią o nas bez nas dobrze, absolutnie nie.

Ja mówiłem tu na przykład o tych supermarketach. 
Chodzi o to, że supermarkety żądają od spółdzielni, żeby 
produkować pod własną marką, marką sklepu. Informacja 
o producencie jest zaś zapisana takimi literkami, że można 
to przeczytać tylko pod lupą. Ustawo jest zapisane, że ta 
produkcja nie może przekroczyć 20%. My jako komisja 
występowaliśmy do Sejmu, do pana ministra, skierowano 
to do tak zwanego, nie do ministerstwa, tylko minister 
skierował to do… Jak to się nazywa? Handel…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Coś takiego. Odpowiedziano, że nikt nie produkuje 

więcej, sklepy, te supermarkety nie sprzedają więcej niż 
20%. Jest to nieprawda, bo nie można zliczyć tego, ile oni 
sprzedają. Powiem krótko, polega to na tym, że na przykład 
Piątnica przez rok produkuje porządny produkt na przy-
kład pod marką Biedronki. Za rok zaś dostaje informację: 
„Panowie z Piątnicy, albo o 30% do dołu albo weźmiemy 
innego producenta, który będzie produkował dla nas w tym 
samym opakowaniu i pod tą samą marką”. Zanim przeciętny 
klient zorientuje się, co to jest za produkt, mówi: „produkty 
Piątnicy się popsuły”. A to jest przecież inny produkt.

Panowie, o tym tutaj chcemy rozmawiać, żeby zabronić 
tym supermarketom większej produkcji niż 20% pod ich 
marką. Oni wymuszają na producentach… Tu jest problem 
związany z ceną, o tym musimy rozmawiać.

Mało tego, kompanie piwowarskie potrafiły doprowa-
dzić do tego, że na opakowaniach do piwa jest cena i wia-
domo, ile producent zarabia. My nie możemy do tego dojść, 
Biedronki potrafią zarabiać nawet 80% na śmietanie. Jest to 
problem, zacznijmy o tym rozmawiać. Ceny ustalane są już 
nie przez spółdzielnie, tylko przez przedsiębiorstwa handlo-
we, to ci wielcy handlowcy nas wykończą. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Widzę, że wiele osób zgłasza się, żeby odpowiedzieć. 

Chodzi o tak zwaną ripostę.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę, Pani Senator. Nie możemy tutaj niczego zabro-

nić, może pani odpowiedzieć.

Senator Beata Gosiewska:
No wie pan, nie rozmawialibyśmy do rana, gdyby nie 

wysuwał pan takich zarzutów o oczernianiu pod moim 
adresem. Ja tylko chciałam pomóc, że tak powiem, ale ta 
pomoc została przyjęta w charakterystyczny sposób. Ja 
wiem, co moje dzieci otrzymują w szkole i co przynoszą 
z tej szkoły, bo nie wypijają tego. Wiem też, co mówią 
o reakcjach innych dzieci.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Być może nie było to mleko z dofinansowania funduszu, 

być może było to inne mleko, ale mleko rozdawane w ra-
mach programu „Szklanka mleka”. Ja tylko powiedziałam, 
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komisji możemy poświęcić opłacalności, dochodowości 
produkcji mleka itd.

Rzeczywiście pan minister Sawicki…
(Wypowiedź poza mikrofonem) 
Ja akurat mówię do pana tutaj…
Rzeczywiście pan minister Sawicki podejmował działania, 

były one również naszą inicjatywą. Mówiliśmy o tak zwa-
nym łańcuchu cen, powołano komisję wysokiego szczebla, 
która pracuje, prace nad tym trwają. Ja wielokrotnie brałem 
w tym udział, bierzemy udział w tej debacie. Jest jednak ten 
opór, do dzisiaj nie ma przygotowanego w Unii Europejskiej 
gotowego rozporządzenia, my oczekujemy, żeby to rozpo-
rządzenie czy dyrektywa Unii zostały wydane. Jest zaś tak 
zwana próba dobrowolnego narzucania. Jeżeli zmierza to 
w kierunku dobrowolności, to znowu sieci, markety i inne 
podmioty będą decydować, bo mocno wiąże się z tym tak 
zwany układ handlowy. Jeżeli mówimy o tej równowadze, za-
chowaniu tego prawidłowego łańcucha cenowego, to przecież 
jest tam jasno określone… Oni znowu narzucają, żeby było 
to po prostu dobrowolne. Jeśli ma to być dobrowolne, a nie 
ustanowione zarządzeniem, rozporządzeniem czy dyrektywą 
Unii Europejskiej, to znowu będzie tak, że wykiwają tego pro-
ducenta rolnego i znowu będą mieli decyzje w swoich rękach 
itd. Można powiedzieć, że do tej pory nie ma… Jeśli dobrze 
pamiętam, trwa to już chyba co najmniej dwa lata, ta sprawa 
wciąż się toczy. Rzeczywiście ja – tak jak pan – również 
mogę mieć żal do rządu o to, że pan minister Kalemba nie 
prowadzi dalej tego tematu. Może ten temat jest prowa-
dzony, tylko nie przez niego, a przez urzędników ministra 
rolnictwa. Nie wiem tego, podzielam pana uwagę, trzeba 
przyjrzeć się temu tematowi, dlatego że te sprawy wcale 
nie ustały, te sprawy się toczą. W Komisji Europejskiej… 
Pamiętam, że przynajmniej ostatnio była decyzja, żeby 
Copa-Cogeca ponownie wyraziła swoje opinie, godząc się 
na to, żeby to było dobrowolne działanie. Copa-Cogeca nie 
zgodziła się, więc przyszli jeszcze raz i znowu tam nalegają, 
żeby było to dobrowolne. Komisja uważa, że trzeba do tego 
wracać i bezwzględnie toczy się ten temat. Mijają lata, a nie 
ma odważnej decyzji Komisji. Tutaj rzeczywiście nie ma 
dbałości o te dochody rolników. Myślę, że ma pan rację i nie 
jest pan osamotniony w tej walce, tylko że jest to walka 
z silnymi i wiadomo, czym się ona kończy.

Dlatego ja uważałem i uważam, że fundusze promocji 
powinny głównie pomagać nam w tym, żebyśmy my, pro-
ducenci rolni i przetwórcy… Chodzi głównie o przetwór-
ców, a w Polsce nasza sytuacja zależy jeszcze przeważnie 
od decyzji rolników w spółdzielniach, a nie decyzji w spół-
kach. Powinno nam mocno zależeć na tym…

Moim zdaniem, Fundusz Promocji Mleka miał większe 
możliwości, większe finanse, gdy był tylko funduszem 
mleka. Wydaje mi się, że było troszkę więcej finansów. 
Nie wiem, czy się mylę.

(Głos z sali: To było 0,2% na początku…)
Nie? Było chyba więcej środków.
(Głos z sali: Ale to rolnicy płacą.)
Ale mówię, że było więcej środków. Zdaje mi się, że 

było więcej środków na tamte fundusze.
(Głos z sali: Może dlatego, że fundusz na początku nie 

wiedział, jak to dzielić.)
(Głos z sali: Bardzo proszę mówić do mikrofonu.)

bułki, przez ile lat, ile miesięcy. One to wyrzucały. To samo 
może być z tymi produktami mleczarskimi. Dlatego mówię, 
że to musi być bardzo dobrze monitorowane, powinny 
następować jakieś zmiany, w tym roku ta szkoła dostaje, 
załóżmy, taki produkt… Trzeba to troszeczkę zmieniać, 
może nawet wywrzeć wpływ na dyrektorów szkół, żeby 
robili rotację tych produktów, oferowali szeroki wachlarz 
tych produktów. Rzeczywiście, ja spotykam się z tym, że 
w wielu szkołach podaje się tylko to mleko. 

(Senator Beata Gosiewska: Oczywiście.)
Trzeba byłoby pomyśleć tutaj o tym, żeby jednak tro-

szeczkę rotacyjnie…
(Senator Beata Gosiewska: Kto to ma robić? Pan?)
Nie, ja dzielę się taką refleksją, że tak jest w rzeczy-

wistości.
(Senator Beata Gosiewska: Taka jest rzeczywistość.)
To mleko rzeczywiście jest wyrzucane, przynoszone 

i marnowane.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Senator Ireneusz Niewiarowski. Proszę.

Senator Ireneusz Niewiarowski:
Ja chciałbym króciutko odnieść się do pana słów. 

Poruszył pan niezmiernie ważny problem, którego chy-
ba nie da się tak jednostronnie wytłumaczyć, mówił pan 
o tym, że te wielkie sieci stosują pewien dyktat. To jest 
problem, nawet nie wiem, czy nie warto byłoby poroz-
mawiać kiedyś o tym również w gronie reprezentantów 
tych sieci, bez takiego wcześniej przygotowanego ataku 
frontalnego, tylko po prostu porozmawiać. Wydaje mi się, 
że w handlu, w konkurencji jest to jakoś naturalne, może 
nieładne, ale jakoś naturalne, że każdy próbuje ugrać dla 
siebie jak najwięcej. Myślę, że te sieci mają przewagę, 
bo my na poziomie producentów nie jesteśmy tak zorga-
nizowani. Jeżeli potraficie się państwo ze sobą dogadać, 
to będziecie partnerem dla tych sieci i być może nastąpi 
taki moment, w którym to im będzie można coś narzucić, 
wzajemne zrozumienie sytuacji powinno doprowadzić do 
jakiegoś porozumienia. Myślę, że ta sytuacja wynika z tego, 
że polscy producenci są jeszcze słabo zorganizowani, inni 
mają więc przewagę. Po prostu trzeba zacząć myśleć o tym, 
żeby być partnerem, co nie jest łatwe.

Pytanie jest takie, jak rząd może pomóc temu partner-
stwu. Ustawodawstwo chyba nie… Jest to pewnie wielo-
aspektowy problem, o którym warto rozmawiać. To jest 
też poniekąd taka propozycja skierowana do pana prze-
wodniczącego.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Padło tutaj dość dużo pytań, była dyskusja – jak słysze-

liśmy – na temat promocji, przy okazji został poruszony 
przez producentów mleka wątek przeprowadzenia debaty 
na temat opłacalności, dochodowości. Chcę zwrócić uwagę 
na to, że mówiliśmy o tym wielokrotnie, ale chętnie przyj-
miemy ten problem. Nawet któreś z najbliższych posiedzeń 
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składek do Copa-Cogeca. Może rząd przychyli się… Jeśli 
się nie przychyli, to będzie następny problem związany 
z tym, jak rozwiązać finansowanie dla organizacji, które 
funkcjonują dzisiaj w Europie. Jeżeli rząd nie przychyli 
się do przedłużenia tego przepisu, który obecnie funk-
cjonuje, to będziemy musieli znaleźć inne rozwiązania 
dotyczące tego, czy znajdą się na to jakieś środki, jak 
znaleźć dochody na składki, skąd brać te pieniądze, żeby 
płacić.

Policzyłem, że wy płacicie chyba ponad dwieście rocz-
nie, jest to znacznie więcej niż dwieście, patrzyłem tylko 
na dwa fundusze…

(Głos z sali: Już podsumowując…)
Patrząc jeszcze na to, widzę, że składka do Copa-

Cogeca wynosi 500 tysięcy euro. To są potężne pieniądze, 
500 tysięcy euro wynosi sama składka. Tak że pokazuję 
problem. Państwo mają niewielkie składki, ale w sumie 
Polska, polskie organizacje same muszą tyle wykładać. To 
też są problemy, które wynikają… Dotyczą one jednego 
z funduszy, jest to związane z finansowaniem. Zobaczymy, 
co będzie dalej.

Ja przepraszam za ten długi wywód, my nie robimy tu 
niczego przeciw wam.

(Głos z sali: Ja rozumiem.)
Dzisiejszy temat promocji ma służyć również przedsta-

wieniu komisji informacji, ma posłużyć ewentualnie popra-
wie funkcjonowania ustawy, jeśli jest taka potrzeba.

Słyszałem, że koledzy chcieli jeszcze zabierać głos.
Proszę.

Senator Piotr Gruszczyński:

Tak. Dziękuję, Panie Przewodniczący.
W zasadzie chęć zabrania przeze mnie głosu była spo-

wodowana wcześniejszą dyskusją, ja jednak odniosę się 
do niej.

Wydaje mi się, że tak naprawdę fundusz promocji nie 
jest od tego, żeby oceniać, czy w danej miejscowości X 
mleko jest surowe, czy przegotowane. Tak mi się wydaje, 
dzisiaj nawet nie powinniśmy rozmawiać o takich spra-
wach, od tego są inne służby.

Ponadto chciałbym w ogóle panu podziękować, bo 
myślę, że skierował pan tę rozmowę w kierunku wła-
ściwym merytorycznie, w mojej ocenie ona w ogóle się 
rozchodziła. Zadaniem promocji jest wyznaczanie pew-
nych celów. Żeby osiągnąć ten cel czy cele, potrzebne 
są narzędzia, na przykład finanse, oczywiście potrzebny 
jest także określony czas, w którym my do tych celów 
dążymy, potem zaś za pomocą jakichś współczynników 
możemy mierzyć tak zwaną efektywność, jaka zostanie 
osiągnięta. Dlatego zadaję proste, podstawowe pytanie, 
które w ogóle powinno tu paść na samym początku. Czy 
jesteście państwo zadowoleni z efektywności funduszu 
i czy uważacie – miałem takie wrażenie, które wynikało 
z zadawanych pytań – że w ogóle należy podać w wąt-
pliwość funkcjonowanie tego funduszu? Ja miałem takie 
wrażenie. Moje odczucie jest diametralnie inne, ale chcę 
to od państwa usłyszeć. Dziękuję bardzo.

Ja rozumiem, że kierunek… Ta dyskusja ma służyć 
jakby poprawianiu sytuacji. Ta nasza dyskusja wywołuje 
u was, u przedstawicieli wszystkich funduszy, bo rozmawia-
my tu z przedstawicielami wszystkich funduszy… Dzisiaj 
akurat nie ma awantury, była awantura na przykład między 
drobiarzami, którzy skakali sobie do oczu i pytali, dlaczego 
ci dostają, a ci nie dostają, dlaczego nie są dopuszczani do 
rynku, dlaczego nie mogą składać wniosków. Są takie głosy 
wśród przedstawicieli niektórych funduszy. Dzisiaj akurat 
nie ma takich osób, które podnosiłyby problem. Może tu nie 
ma tego problemu, wśród przedstawicieli innych funduszy 
mamy do czynienia dosłownie z awanturami w tej sprawie 
i trzeba zwracać na to uwagę.

Jeżeli przeprowadzamy dyskusję w komisji, to ja mam 
swój cel i plan działania, o którym wcześniej w komisji 
dyskutowaliśmy. Trzeba się zastanowić i przyjrzeć się tej 
ustawie, zweryfikować i posłuchać waszych głosów, za-
stanowić się, co poprawić w tej ustawie, może da się coś 
poprawić, można też nic nie robić. Ja jednak uważam, że co 
jakiś czas należy weryfikować prawodawstwo i zastanawiać 
się nad tym, czy nie należałoby czegoś zmienić. My jako 
komisja oczekujemy od państwa, abyście sugerowali nam 
pewne wnioski, nad którymi należałoby się zastanowić po 
dwuletniej pracy, pomyśleć o tym, co wynika z dwuletnich 
doświadczeń, żeby poprawić sytuację w tych funduszach. 
Te głosy, które sugerują, żeby opodatkować – przepraszam, 
już wielokrotnie nawet w Sejmie były składane takie pro-
pozycje – podmioty, które importują, a nie odprowadzają 
środków finansowych… Były takie wnioski i zapytania, 
dlaczego dany produkt wpływa do Polski, a importerzy nie 
przeznaczają środków finansowych na fundusze. W Sejmie 
też była dyskusja na ten temat, dalej nie ma decyzji, czy 
akurat ci importerzy nie powinni…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
My mówimy, że były takie propozycje. Ja mówię, 

że były takie propozycje. Może trzeba zastanawiać się 
nad innymi propozycjami. Cały czas oczekuję od przed-
stawicieli wszystkich funduszy, którzy tu przychodzą, 
żeby wypracować takie rozwiązania prawne, które słu-
żyłyby poprawie i usprawnieniu funkcjonowania fundu-
szy. Chodzi o to, żeby ta promocja rzeczywiście miała 
znaczące efekty, a nie tylko… Zawsze trafiają się różne 
patologie i potem są tutaj uwagi na ten temat. Patologię 
można wyeliminować przez określone działania w ramach 
legislacji, do czego my jesteśmy tutaj powołani, do tego 
służą te działania.

Zapytałem o składkę, nie ukrywam, że świadomie o to 
zapytałem po to, żebyście państwo o tym mówili. Wszyscy 
skarżą się, że dają pieniądze na składki, ale trzeba jasno 
powiedzieć, że ktoś te pieniądze musi wyłożyć, ktoś te 
składki musi zapłacić, jeśli chce się funkcjonować w śro-
dowisku europejskim. Chcąc mieć wpływ na te kwestie, 
trzeba wiedzieć, że trzeba wykładać pieniądze. Pewnie 
zderzymy się z problemem – już nie dzisiaj, ale pewnie 
jeszcze w tym roku – dotyczącym składki, dlatego że w tym 
roku zakończy się finansowanie składki do Copa-Cogeca. 
Ustawa kończy…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Kończy się w tym roku. Zostanie poruszony temat, 

jak rozwiązać następny problem dotyczący finansowania 
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się tym… Kto, komisja senacka, sejmowa, minister? Jak 
sami wiecie, nasze spółdzielnie nie dojrzały jeszcze do tego, 
żeby wspólnie sprzedawać. Kraje europejskie potrafiły to 
zrobić. Taka…

(Głos z sali: …kooperatywność.)  
Sprzedają kooperatywnie, a my chcemy walczyć po-

jedynczo, spółdzielnie konkurują między sobą, nawzajem 
się wybijamy, a korzystają z tego supermarkety. Jest więc 
propozycja, my złożymy na pana ręce prośbę o to, żebyśmy 
się spotkali i w takim mniejszym gronie fachowców poroz-
mawiali, jak można byłoby to zrobić. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję i przyjmuję ofertę. Dlaczego nie, możemy 

przecież pomóc w tej sprawie, jeśli tylko nam się uda. 
Nasza wiedza jest już dość duża i mówię… Może nie miał 
pan jeszcze okazji być tutaj na posiedzeniu komisji, to pana 
taka pierwsza styczność z nami.

Rzeczywiście rozmawiamy o tym od wielu lat i myślę, 
że wspólnie z ministrem Kalembą… Minister był pew-
nie za mocno przejęty negocjacjami w Unii Europejskiej, 
dlatego pewnie nie myślał o sprawach związanych z mle-
czarstwem.

(Głos z sali: Takich sukcesów…)
No, ja nie wiem, ja nie chcę dzisiaj komentować, mówić 

o sukcesie czy porażce. Zostawmy to, Panie Senatorze…
(Głos z sali: Możemy tylko debatować o tym, czy jest 

to wielki sukces, czy nieduży sukces.)
Panie Senatorze, na dzisiejszym posiedzeniu komisji już 

nie rozpoczynajmy debaty na nowy temat. W jutrzejszym 
porządku obrad jest informacja ministra na temat part-
nerstwa, niedyskryminowania polskich rolników. Jest to 
wpisane w porządku obrad, będziemy obecni… Nie wiem, 
kto będzie z ministerstwa, czy będzie pani minister, czy 
sam pan minister Kalemba. Właśnie jutro na posiedzeniu 
plenarnym będziemy mieli okazję do dyskusji…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
…na temat realizacji uchwały Senatu o niedyskrymino-

waniu polskich rolników względem rolników ze starej Unii 
Europejskiej; mówię tak w skrócie, ona ma trochę dłuższy 
tytuł. Jutro będziemy mieli okazję poruszyć ten temat, mam 
nadzieję, że jutro, jeśli nie, to pojutrze, bo posiedzenie bę-
dzie trwało dwa dni. Jeśli się uda, to jutro będę wnioskował, 
żeby ten temat został zrealizowany jutro. 

Czy ewentualnie są jeszcze pytania w sprawie promo-
cji? Nie.

To ja mam jeszcze jedno pytanie, już takie… Pani mi-
nister teraz mocno zajmuje się sprawą ekologii – dlatego 
między innymi zwróciłem uwagę na te sprawy – czy jest 
już decyzja pana ministra w sprawie rozporządzenia zmie-
niającego rozporządzenie dotyczące programów rolnośro-
dowiskowych, czy jeszcze nie ma?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zofia Szalczyk:

Nie ma.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zofia Szalczyk:
W odpowiedziach ze strony resortu nie było takiej wąt-

pliwości, czy fundusze są potrzebne i celowe. Absolutnie 
są potrzebne, dobrze wspierają na różnych rynkach nasze 
artykuły żywnościowe, jakie oferujemy światu, a także 
społeczeństwu krajowemu.

(Senator Piotr Gruszczyński: Dziękuję, Pani Minister, 
właśnie takiej odpowiedzi się spodziewałem.)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Ja przepraszam, mogę powiedzieć tak: ja nie usłysza-

łem, żeby ktoś z państwa senatorów wyraził stanowisko, że 
jest przeciw funduszom. Jedyny człowiek, który zabrał tutaj 
głos i wyraził zdecydowany sprzeciw, to nie był senator.

(Senator Piotr Gruszczyński: Panie Przewodniczący, 
ja…)

Nie usłyszałem, żeby ktoś z senatorów powiedział, że 
fundusze są niepotrzebne.

(Senator Piotr Gruszczyński: Panie Przewodniczący, 
ja nie powiedziałem, że są przeciw, powiedziałem, że są 
insynuacje, a to są dwie różne sprawy.)

Ale padł tu wyraźny głos sprzeciwu, stwierdzenie, że 
trzeba zlikwidować te fundusze.

(Senator Piotr Gruszczyński: Panie Przewodniczący, ja 
wiem, co mówiłem.)

(Głos z sali: No, ale jest porozumienie, że nie trzeba 
ich likwidować.)

(Wesołość na sali)
Proszę.

Przewodniczący Komisji Zarządzającej 
Funduszu Promocji Mleka 
Krzysztof Banach:
Panie Przewodniczący, ja chciałbym podziękować za 

zaproszenie i za taką rozmowę. Myślę, że nie wszyscy jed-
nak wiedzą, jak działają fundusze, dobrze, że o tym rozma-
wiamy. Chodzi o to, żeby była ta świadomość. Przepraszam, 
jeśli kogoś tutaj uraziłem, my naprawdę dużo pracujemy 
społecznie w ramach tych funduszy i czujemy, że jest to 
trochę nie fair, gdy ktoś mówi, że marnujemy jakieś pienią-
dze, że nie zmierza to w odpowiednim kierunku.

Tak jak pan senator tutaj powiedział… rzeczywiście sta-
ramy się, żeby fundusze przynosiły efekty. Jeśli zaś chodzi 
o to, w jaki sposób pieniądze są dalej rozdysponowane, to 
jest sprawa innych organów. W szkołach rady rodzicielskie 
powinny decydować o tym, jakie mleko dawać dzieciom, 
tak to powinno funkcjonować. Tam dawane są tylko pie-
niądze, za pomocą których możemy wspomóc.

Panie Przewodniczący, chciałbym powiedzieć, że jako 
federacja, nie fundusz, wpraszamy się na spotkanie pre-
zydium, żeby może w takim mniejszym gronie porozma-
wiać o tych supermarketach. Mamy takie pomysły – dzięki 
temu, że są jeszcze w Polsce spółdzielnie, a nie prywatne 
przetwórnie mleka – jak można byłoby to zorganizować, 
żeby doprowadzić do wspólnego handlu. Ale musi zająć 
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Członek Podlaskiej Izby Rolniczej 
Stanisław Rogalski:
Ja rozumiem, że bóbr to jest bóbr. Ale chodzi też na 

przykład o istotę chodzącą, o dyrektora parku narodowego. 
Jeżeli nie pozwoli on udrożnić odpływu, no to zalewa nas 
woda, a później krew nas zalewa.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Jeśli chodzi o stosunki wodne – tak jak tu mówimy – 

to jest problem melioracji, jest problem tych wszystkich 
konserwacji urządzeń itd. Jest to problem dość złożony. 
Ja rozumiem, że dzisiaj przy omawianiu tego funduszu 
promocji nie da się jakby rozwiązać tego problemu.

Członek Podlaskiej Izby Rolniczej 
Stanisław Rogalski:
Ja proponowałbym… Ja jestem też przewodniczącym 

spółki wodnej…
(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Tak.)
…i wiem jak to wszystko funkcjonuje. Spółka naprawdę 

może działać wzorcowo, ale jeżeli odcinek rzeki jest objęty 
ochroną przez program Natura 2000 i każą nam zrobić ra-
port, który kosztuje więcej niż odmulenie tej rzeki, to rolni-
cy, zwykli zjadacze chleba, dziwią się, dlaczego tak jest.

(Głos z sali: Bo wniosek…)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Przyjmuję to jako kolejny wniosek do porządku naszej 

pracy, akurat w tej chwili…
(Rozmowy na sali)
Państwo senatorowie, jeśli mogę, proszę o zajęcie 

miejsc, jeszcze przez chwilę potrwa posiedzenie. 
Został jeszcze do omówienia drugi punkt, czyli pro-

pozycje tematów do planu pracy komisji. Między innymi 
kolega wnosił tutaj o informację na temat mleczarstwa, 
informację na temat melioracji…

(Głos z sali: Powinniśmy uczestniczyć…)
…i prośbę o szczególne uwzględnienie tych spraw. 

Myślę, że spokojnie możemy to zanotować. 
Pani Sekretarz, proszę zanotować, że jeśli te tematy 

będą poruszane, należy uwzględnić zaproszenie dla tych 
państwa, którzy są dzisiaj obecni i zgłaszają propozycje.

(Senator Andrzej Grzyb: Czy ja mogę zaskoczyć pana 
przewodniczącego?)

Zaskoczyć?
(Senator Andrzej Grzyb: Tak.)
Ależ proszę, może pan zgłosić propozycję do porządku 

obrad.

Senator Andrzej Grzyb:
Wykorzystam obecność gości, szczególnie pana, który 

odpowiada za zboża, tak?
(Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszu 

Promocji Mleka Krzysztof Banach: Nie, nie, za mleko.)
(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Mleko.)
Też mleko.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Nie ma. Rozumiem, że dowiem się o tym w czasie… 
Rozumiem, że trwają jeszcze konsultacje.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Zofia Szalczyk: No tak. Zbieraliśmy uwagi, są 
zadania, zadajemy pytania instytutom o ich stanowiska, 
to są poważne sprawy.)

Bardzo poważne, dlatego pytam, czy już jest decyzja. 
Nie ma jeszcze. Rozumiem, że trwają jeszcze konsultacje.

Dziękuję.
Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękuję pani minister, 

dziękuję państwu z agencji oraz przedstawicielom funduszy 
promocji mleka i zboża. 

Dziękuję wszystkim, którzy chcieli dzisiaj wziąć udział 
w posiedzeniu, dziękuję również koleżance i kolegom se-
natorom za udział tej pierwszej części posiedzenia.

Jest jeszcze drugi punkt obrad. 
Mam prośbę do senatorów, żeby jeszcze przez chwilę 

zostali na sali.
Państwo goście mogą już opuścić salę. Jeszcze raz dzię-

kuję za uczestnictwo.
(Członek Podlaskiej Izby Rolniczej Stanisław Rogalski: 

Ja jeszcze chciałbym zadać pytanie.)
Proszę.

Członek Podlaskiej Izby Rolniczej 
Stanisław Rogalski:

Jestem z Podlasia, jest to województwo mlekiem pły-
nące, ale jest u nas coraz więcej problemów związanych 
z programem Natura 2000, zarządzeniami dyrektorów 
parków narodowych, odpływ wody z urządzeń melioracji 
wodnych jest bardzo utrudniony…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Na tym terenie występuje takie zwierzę, które teraz jest 

już konkurencyjne dla krowy, jest to bóbr…
(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Bobry.)
…który jest naprawdę uciążliwy i dokucza podlaskim 

rolnikom. Nie wiemy, co z tym zrobić, słowo „ekologia” 
dumnie brzmi, ale…

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

No szkoda, że pani minister już opuszcza salę, bo to 
pytanie powinno być skierowane bardziej właśnie do pani 
minister.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
To pytanie byłoby do pani minister. Ja rozumiem, że my 

przyjmujemy tę informację, którą pan przekazuje, ale na 
najbliższym czy innym, dalszym posiedzeniu trzeba byłoby 
jednak złożyć jakieś wnioski na piśmie…

(Członek Podlaskiej Izby Rolniczej Stanisław Rogalski: 
Nie, ja…)

…bo tak, to my sobie tylko o tym powiemy.
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Senator Beata Gosiewska:
Ja powiem jeszcze raz, skoro nie możemy mówić „pol-

skie produkty”, to mówmy „zdrowe”, bo pochodzą z Polski, 
a w Polsce są czyste tereny, zdrowe tereny, praktycznie 
jeszcze ekologiczne.

Panie Przewodniczący, ja chciałabym zgłosić temat do 
planu pracy.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Tak.)
Chodzi o agencję bezpieczeństwa żywności. Wiemy, 

że już od czasów ministra Jurgiela mówiło się o powstaniu 
takiej agencji czy o konsolidacji pewnych agencji rządo-
wych w celu utworzenia takiej agencji. Do tej pory tylko 
pan minister Sawicki przedstawił nam taki pomysł gdzieś 
tam w międzyczasie, ale niestety go nie zrealizował. Myślę, 
że jest niezmiernie istotne, aby powstała taka agencja, bo 
tak naprawdę – powiem w dużym skrócie – my nie wiemy, 
co jemy.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Niedawno było posiedzenie komisji rolnictwa na temat 
agencji, znowu nie doszło do porozumienia, znowu minister 
zdrowia i inni to zablokowali. Dzisiaj jest to apel do rzą-
du, żeby jednak w końcu zdecydował się i pojął działania 
pozaresortowe. Jeśli każdy resort będzie się bronił i nie 
pozwalał na to, żeby połączyć… Ja chcę zwrócić uwagę 
na to, że jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości orga-
nizowałem konferencję dotyczącą agencji bezpieczeństwa 
i – przykro mi to mówić – niestety też minister zdrowia 
zablokował prace w tamtych czasach. Dzisiaj jest identycz-
nie, jest to samo, minister zdrowia blokuje, nie chce oddać 
części zadań inspekcji sanitarnej, które zostałyby oddane do 
realizacji tej… Jest to decyzja parlamentarzystów…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
…decyzja rządu, chodzi o to, żeby rzeczywiście podjąć 

odważną decyzję i w końcu powołać taką agencję. Ja po-
wiem tak: na pewno, zgodnie z pani propozycją, zwołam 
posiedzenie komisji w tej sprawie.

Czy są jeszcze jakieś propozycje?
Jeszcze kolega Wojciechowski miał propozycję.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Mam.)
Ma pan to już na piśmie, w związku z tym przyjmujemy 

tę propozycję. Nie będziemy chyba wszystkiego odczy-
tywać.

Przewodniczący Komisji Zarządzającej 
Funduszu Promocji Mleka 
Krzysztof Banach:

Zapraszam komisję na Podlasie, żeby mogła przekonać 
się, czy mamy zdrową żywność – można zacząć do mojego 
gospodarstwa – a potem możemy mówić o tym, czy my 
dobrze produkujemy, czy nie.

(Głos z sali: Nie wiem, czy to nie jest lobbing.)
Niewiedza senatorów nie jest zdrowa, skoro komisja 

rolnictwa twierdzi, że my nie wiemy, co jemy. Dla mnie 
to jest naprawdę…

Panie Przewodniczący, odnosząc się do tego, o czym 
poprzednio mówiliśmy, proponuję, abyśmy byli gospoda-
rzami konferencji na temat naszego powszedniego chleba, 
szczególnie na temat jego jakości.

Zwłaszcza w porozumieniu ze spółdzielcami, którzy 
zajmują się produkcją chleba, a także z młynarzami i pro-
ducentami zbóż, porozmawiajmy o tym, jak przy takiej 
półprzemysłowej albo wręcz trochę większej produkcji 
można doprowadzić do sytuacji, w której pieczywo będzie 
zdrowe, dobre, bez…

(Głos z sali: Chodzi też o promocję.)
Ja mówię o promocji. Tym sposobem, urządzając taką 

konferencję, włączylibyśmy się w to, co panowie robią 
razem z ministrem.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Pani sekretarz skrzętnie zapisuje nasze uwagi.
Proszę.

Przewodniczący Komisji Zarządzającej 
Funduszu Promocji Mleka 
Krzysztof Banach:
Ja powiem może jeszcze jedno słowo o ekologii, 

bo nie odniosłem się tego punktu, mówiąc o mleku. 
Proponowałbym, żebyśmy nie mówili – przynajmniej na 
zewnątrz – że mamy mleko z dobrych terenów i niedobrych 
terenów Polski, bo nie jest to właściwe. Niemiec mówi, że 
wszystko, co niemieckie, jest najzdrowsze, mówmy tak 
samo. A jeśli chodzi o ekologię, to chciałbym powiedzieć, 
że również nie powinniśmy iść za daleko. Pokazywaliśmy 
gospodarstwa na Podlasiu, w których był tylko koń i wóz 
drabiniasty. Powiedzmy sobie, są jakieś pieniądze na mleko 
w ramach ekologii, ale są one niewystarczające, przy tych 
dotacjach na pewno nie da się produkować mleka. Dzisiaj, 
jeśli ma się mniej niż dwadzieścia krów, nie da się produko-
wać mleka i żyć. Dzisiaj, żeby żyć w gospodarstwie, trzeba 
mieć minimum pięćdziesiąt krów. To jest jedna sprawa.

My jako Piątnica, jeżeli chcemy produkować mleko 
ekologiczne, to chcemy dopłacać rolnikom dodatkowo 
10 gr do 1 l. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, czy chce 
się promować mleko ekologiczne. Dane spółdzielnie muszą 
to robić. Jeżeli na szczeblu krajowym będziemy mówić, że 
zdrowe jest tylko mleko ekologiczne, a pozostałe mleko jest 
niezdrowe, bo nie pochodzi z tych terenów, co trzeba, to, 
Szanowni Panowie, sami strzelimy sobie gola do bramki. 
Uważajmy na to, co mówimy, bo na pewno unijni przeciw-
nicy słuchają nas tylko po to, żeby to wykorzystać.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Wszędzie potrzebna jest dyplomacja – tak jak mówimy 

– również marketingowa. Rzeczywiście trzeba się tutaj wza-
jemnie szkolić, jeśli chodzi o to, jak promować, dlatego pan 
jako szef funduszu promocji słusznie zwraca na to uwagę, 
promujmy tak, żebyśmy sobie nie szkodzili. Rzeczywiście 
czasami wiemy o pewnych sprawach i trzeba o nich mówić, 
żeby wyeliminować to, czego nie powinno być.

Proszę, Pani Senator.
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Nie. Jeszcze nie zakończyliśmy.
Czy są jeszcze jakieś wnioski? Nie ma.
Zamykam posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi.
Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli wnieść uwagi do 

planu pracy, można je jeszcze zgłaszać.
(Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszu 

Promocji Mleka Krzysztof Banach: Zapraszam do mojego 
gospodarstwa…)

Zamykam posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Proszę nie twierdzić, że komisja tak mówi…
(Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszu 

Promocji Mleka Krzysztof Banach: Ale ja tak usłysza-
łem.)

…mówią tak niektórzy członkowie komisji, mają oni 
prawo mieć różne zdania i je wypowiadają, nie jest to jed-
nak głos komisji.

(Głos z sali: Czy my zakończyliśmy już posiedzenie? 
Jeśli tak, powiedziałbym o jednej kwestii.)

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 33)



Kancelaria Senatu
Opracowanie:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów
Druk i łamanie: Biuro Informatyki, Dział Edycji i Poligrafii


