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Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski. 

Porządek posiedzenia: 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej 

sytuacji i podejmowanych działań na rynku mleka po zniesieniu 

kwot mlecznych. 

W posiedzeniu uczestniczyli:   senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Jerzy 

Chróścikowski, Jan Maria Jackowski, Kazimierz Jaworski, Marek 

Konopka, Andrzej Kobiak, Ireneusz Niewiarowski, Grzegorz 

Wojciechowski, Roman Zaborowski, 

 

  goście, m.in.: 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

 podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk ze współpracownikami, 

 Agencja Rynku Rolnego: 

 zastępca prezesa Lucjan Zwolak ze współpracownikami, 

 przedstawiciele Federacji Pracodawców-Dzierżawców 

i Właścicieli Rolnych, Krajowego Związku Spółdzielni 

Mleczarskich, Polskiej Federacji Hodowców Bydła 

i Producentów Mleka, spółdzielni mleczarskich. 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk 

poinformował, że na bieżącą sytuację na unijnym, w tym polskim, rynku mleka 

i przetworów mlecznych wpływ w dużej mierze wywierają następujące czynniki: 

rosyjskie embargo, likwidacja systemu kwotowania produkcji mleka oraz zmiany 

w bilansie popytowo-podażowym na rynku światowym. W związku z wprowadzeniem 

przez Federację Rosyjską embarga na import niektórych produktów z Unii Europejskiej 

Polska zwróciła się z wnioskiem do Komisji Europejskiej o wprowadzenie działań 

osłonowych w odniesieniu do rynku mleka. W reakcji na wniosek polskiego ministra 

rolnictwa Komisja Europejska 4 września 2014 r. przyjęła pakiet czterech rozporządzeń 

umożliwiających czasowe wycofanie z rynku nadwyżki przetworów mlecznych powstałej 

na skutek zmniejszonego popytu. Uruchomiono mechanizmy dopłat do prywatnego 

przechowywania masła, odtłuszczonego mleka w proszku i niektórych serów oraz 

przedłużono okres interwencji publicznej w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka 

w proszku do dnia 31 grudnia 2014 r. Pod koniec 2014 r. Komisja Europejska podjęła 

dalsze kroki mające na celu kontynuację realizacji powyższych mechanizmów. 

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na fakt, że po bardzo dobrej koniunkturze 

obserwowanej w 2013 r. rynek mleka wszedł w fazę spadków cen, spowodowaną 

w dużej mierze wzrastającą podażą mleka na rynkach światowych oraz powiększającymi 

się zapasami produktów mleczarskich na rynku Unii Europejskiej. Te niekorzystne 

tendencje cenowe zostały pogłębione wskutek wprowadzonego na początku sierpnia 

2014 r. przez Federację Rosyjską embarga na produkty rolno-spożywcze, w tym na 

produkty mleczarskie. 
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Wskazywano, że sytuacja na rynku mleka w Polsce jest dramatyczna. Zwrócono uwagę 

również na to, że 1/3 produkowanego mleka jest eksportowana, ponieważ nie ma rynku 

zbytu w Polsce. Pytano, czy w przypadku mleczarstwa można stosować tak zwane 

charytatywne rozdawnictwo polegające na tym, że część produktów jest przekazywana 

osobom potrzebującym. 

Odpowiadając na pytania, podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk poinformował, że 

Agencja Rynku Rolnego od 10 lat prowadzi akcję „Mleko w szkole”. Podkreślił, że dla 

uregulowania sytuacji na rynku mleka bardzo ważny jest popyt wewnętrzny. Ponadto 

stwierdził, że w opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi po zniesieniu unijnego 

systemu kwot mlecznych sytuacja może być nadal trudna, m.in. ze względu na 

konkurencję i konieczność dalszego obniżania kosztów produkcji. Wyraził opinię, że 

Polska od wielu miesięcy zgłaszała szereg wniosków dotyczących zminimalizowania 

obciążeń finansowych producentów mleka wynikających z trudnej sytuacji związanej 

z rosyjskim embargiem, jak również z działaniami, jakie podejmują producenci mleka, 

dostosowując produkcję do wymogów rynku po zniesieniu unijnego systemu kwot 

mlecznych. W tym celu Polska wnioskowała o taką nowelizację unijnego prawa, która 

zapewniłaby zmianę współczynników tłuszczowych lub też całkowite odejście od 

płacenia kar za przekroczenie krajowych kwot mlecznych w ostatnim roku kwotowym 

2014/2015. Jednakże należy wyraźnie podkreślić, że powyższe propozycje, pomimo ich 

wielokrotnego omawiania na forach wielu unijnych instytucji, nie spotkały się 

z poparciem wymaganej większości państw członkowskich. Część krajów zwracała 

uwagę na niebezpieczeństwo związane z nadmierną podażą surowca mlecznego 

wynikające z podjęcia ewentualnej decyzji o zmianie współczynników tłuszczowych, 

a tym bardziej z całkowitej likwidacji kar za przekroczenie kwot. Przede wszystkim 

jednak podkreślano, że dotychczasowe unijne przepisy dotyczące systemu kwot 

mlecznych muszą być respektowane. 

 

Opracowano w BPS 


