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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy 
Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Szanowni Państwo, pozwolicie, że otworzę posiedzenie 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Witam wszystkich, którzy zechcieli przyjąć zaprosze-

nie. Szczególnie witam pana ministra rolnictwa i rozwo-
ju wsi, podsekretarza stanu Tadeusza Nalewajka. Witam 
również panią dyrektor Departamentu Rynków Rolnych 
Bogumiłę Kasperowicz. Witam Agencję Rynku Rolnego 
i jej wiceprezesa Lucjana Zwolaka. Przybyło do nas rów-
nież wielu gości… Widzę tutaj przedstawicieli związków, 
organizacji branżowych i instytucji. Jest z nami prezes 
Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w Ciechanowie, 
pan Wiesław Żebrowski, którego witam. Jest również 
starszy specjalista w Dziale Systemów Produkcji Rolnej 
w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, od-
dział w Radomiu, pani Bożena Ginalska – witam. Witam 
również kierownika Działu Systemów Produkcji Rolnej 
w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, od-
dział w Radomiu, Dariusza Pomykałę. Zaproszenie przy-
jął również główny specjalista w Zespole Technologii, 
Jakości Surowca i Produktów w Krajowym Związku 
Spółdzielni Mleczarskich, pan Marek Murawski – wi-
tam. Witam również starszego specjalistę do spraw ryn-
ku mleka i doradztwa w Polskiej Federacji Hodowców 
Bydła i Producentów Mleka, panią Dorotę Śmigielską. Jest 
z nami członek zarządu Spółdzielni Obrotu Towarowego 
Przemysłu Mleczarskiego w Białymstoku, pani Bożena 
Guziejko – witam. Prezes zarządu Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Siedlcach… Widzę, że nie dojechał. Jest 
przewodniczący rady nadzorczej Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Siedlcach, pan Jarosław Orzyłowski, któ-
rego witam. Jest również pani Barbara Jaworska, dyrektor 
biura Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców 
i Właścicieli Rolnych – witam.

Tyle mam zanotowane. Jeśli kogoś nie wymieniłem, 
to przepraszam. Wszystkich państwa witam, szczególnie 
naszych senatorów, nasze biuro, a także media – jak widzę, 
jest z nami pani z PAP, która zawsze nam tutaj towarzyszy. 
Niezmiernie miło mi powitać. Dotarł do nas także pan euro-
poseł Janusz Wojciechowski, wiceprzewodniczący Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego – 
również witam. Witam także wszystkich państwa, których 
nie wymieniłem.

Panie Ministrze, jeśli można by…
Jest dzisiaj tylko jeden punkt porządku obrad: infor-

macja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktual-
nej sytuacji i podejmowanych działań na rynku mleka po 
zniesieniu kwot mlecznych. Szczególnie zależy nam na 
informacji o tym, co będziemy robić dalej po zniesieniu 
wspomnianych kwot. Bo do tej pory, to my wiemy… Ale 
zależy mi na tym, abyśmy sobie powiedzieli, co jeszcze 
możemy zrobić, co powinniśmy zrobić, żeby rzeczywiście, 
jak to mówią niektórzy, ceny mleka nie spadały, a rolnicy 
mieli stabilność produkcji. A nie odwrotnie.

Zapraszam pana ministra do zabrania głosu. Proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Nalewajk:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Senatorowie! 

Szanowni Państwo!
Startujemy, że tak się wyrażę, świeżo po zaniechaniu 

stosowania kwot mlecznych i myślę, że każdy z nas ma 
rację, w bliższej lub dalszej perspektywie, co do ceny mle-
ka. Myślę, że o tym najbardziej… Pan przewodniczący 
wspomniał o kwestii stabilności produkcji. Bo pierwotna 
produkcja to rzeczywiście mleko.

Myślę, że nie będę tu odkrywczy, jeśli powiem, że 
kwestia wzrostu – bo ten temat chcę najpierw poruszyć – 
w stosunku do roku 2013… Mamy tu do czynienia z pewną 
tendencją, braną pod uwagę szczególnie przez producen-
tów mleka, jeśli chodzi o zwiększenie wspomnianej pro-
dukcji. Chodzi tu o kwestię konkurencyjności na rynkach 
rolnych. Ze wstępnych szacunków na dzień dzisiejszy 
wynika, że przekroczenie wspomnianej kwoty produkcji 
mleka może wynosić do 6%. Oczywiście jest tu prezes 
Agencji Rynku Rolnego, nieco później możemy podać 
precyzyjne obliczenia.

Oczywiście została państwu senatorom przekazana 
obszerna informacja, zawierająca dużo danych staty-
stycznych, myślę jednak, że warto poruszyć kilka kwestii. 
Przede wszystkim: w 2014 r. wyprodukowaliśmy więcej 
niż w 2013 r. Jeżeli chodzi o liczbę krów, to według da-
nych instytutu ekonomiki w 2013 r. wynosiła ona dwa 
miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy siedemset 
osiemdziesiąt sztuk bydła mlecznego. Pogłowie w stosunku 
rok do roku było o około 2,5% mniejsze. Wydajność krów 
mlecznych w 2013 r. wynosiła według instytutu 5 tysięcy 
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masło w blokach – o około 20%, a masło konfekcjono-
wane i sery – o około 20%. Czyli generalnie tendencja 
rok do roku… Oczywiście jest to związane z embargiem 
rosyjskim wprowadzonym w ubiegłym roku. Ale, jeżeli 
dobrze pamiętam, wolumen eksportu wzrósł. Niekoniecznie 
jednak wzrosła jego wartość. Tak więc eksportowane były 
zwiększone ilości towaru, ale niekoniecznie po lepszej 
cenie niż wtedy, kiedy, że tak powiem, szedł on na rynek 
rosyjski. To wszystko jest oczywiście związane z koszta-
mi transportu i innymi kwestiami, ale… Zresztą wczoraj 
jeden z dzienników podawał takie dane statystyczne, na 
bieżąco, z poszczególnych… To wszystko wiąże się rów-
nież z rynkami zbytu, które zostały pozyskane, to znaczy 
uruchomione wskutek działań nie tylko naszego resortu, 
lecz także wszystkich innych resortów oraz organizacji 
i zrzeszeń. Mam tu na myśli wyjazdy targowe i misje go-
spodarcze. Cały pakiet… Oczywiście mamy świadomość, 
że jeżeli chodzi o wieprzowinę czy inne nasze produkty, 
to nie wszystkie kraje spożywają takie czy inne ilości albo 
dany asortyment produktów, ale… I kwestią podstawową 
jest to, co jest możliwe na szczeblu Komisji Europejskiej, 
jeśli chodzi o mechanizmy związane z zarządzaniem kry-
zysowym, mechanizmy, które, że się tak wyrażę, w miarę 
realizują stabilność czy też w przypadku niestabilności 
ratują ceny surowców i przetworów mlecznych.

Oczywiście działania, które podejmowaliśmy jako 
resort, zresztą nie tylko my, myślę, że i organizacje… 
W zeszłym roku, jak państwo pamiętacie, jedno z naszych 
pierwszych wystąpień dotyczyło kwestii zmiany współ-
czynnika tłuszczowego. Nie było na to zgody. Jeżeli chodzi 
o całkowite odejście od naliczania kar za przekroczenie 
kwot mlecznych, to też byliśmy osamotnieni, tylko nie-
liczne kraje nas popierały, a kraje decydujące, jeśli chodzi 
o pewne kwestie, były przeciw, mimo że same również 
poprzekraczały wspomniane kwoty mleczne.

Kolejna kwestia to pewne mechanizmy, które zostały 
wdrożone. To, co jest możliwe w przypadku mleka, to do-
płaty do prywatnego przechowywania zarówno masła, jak 
i odtłuszczonego mleka w proszku. Jeśli chodzi o masło 
w Polsce – powiem to tylko jako ciekawostkę – to przedsię-
biorcy zgłosili jedynie 60 t. A największe jego partie były 
w Holandii, we Francji, w Niemczech i Belgii. I oczywiście 
odtłuszczone mleko w proszku…

Skup interwencyjny, jeśli chodzi o masło i odtłusz-
czone mleko w proszku, jest praktycznie zerowy, bo cena 
interwencyjna jest niższa niż obecna cena na rynku. I to 
jest jedna z kwestii, które my, jako kraj członkowski, pod-
nosiliśmy: żeby urealnić ceny interwencyjne, jeśli chodzi 
o masło i odtłuszczone mleko w proszku, bo wspomniany 
mechanizm po prostu nie działa. To tak, jak… Obecny ko-
misarz, Hogan, odpowiedział nam, w kwestii uruchomienia 
dofinansowania eksportowego, refundacji wywozowych, że 
jeżeli cena na rynkach zewnętrznych, czyli pozaeuropej-
skich, jest mniejsza niż u nas, w Europie… Tak że wspo-
mniany mechanizm by nie zadziałał.

Jeżeli chodzi o ostatnie podejmowane przez nas dzia-
łania, to jesteśmy w trakcie… Chodzi mi tutaj o wynik 
rozporządzenia Komisji odnośnie do rozłożenia na raty kar 
za nadprodukcję mleka, rozłożenia ich na trzy nieoprocen-
towane raty w cyklu trzyletnim: 2015, 2016, 2017. Zarówno 

288 kg na sztukę – mówię tu oczywiście o wydajności całej 
populacji. Jeżeli zaś chodzi o krowy pod oceną użytkowości 
mlecznej – a jeśli dobrze pamiętam, to około 30% populacji 
jest pod oceną użytkowości mlecznej – wspomniana śred-
nia jest dużo wyższa i wynosi 7 tysięcy 582 kg na sztukę. 
I tu też jest wzrost. Oczywiście od kilku albo kilkunastu 
lat tendencja jest taka, że pogłowie bydła mlecznego nam 
spada, a wydajność rośnie. Oczywiście to jest naturalne, że 
wspomniana produkcja, całość produkcji mleka w Polsce 
dochodzi do 13 milionów t.

Liczba producentów mleka… Myślę, że to też jest cie-
kawe. Kiedy zaczynaliśmy, było w Polsce, jeśli dobrze 
pamiętam, około pięciuset tysięcy producentów mleka. 
Obecnie producentów hurtowych jest już… Ja podaję tutaj 
dane z 15 kwietnia 2015 r, czyli jak najbardziej aktualne 
dane, z agencji, bo przecież agencja to wszystko rejestruje. 
Dostawców hurtowych było sto trzydzieści tysięcy ośmiu-
set, a dostawców bezpośrednich – osiem i pół tysiąca. I co 
też jest bardzo ciekawe, łączna liczba podmiotów działa-
jących na rynku – bo takie statystyki również są czynione 
– wynosi trzysta trzydzieści trzy, w tym liczba podmiotów 
prowadzących tylko skup surowców wynosi sto pięćdziesiąt 
siedem, liczba podmiotów prowadzących tylko produkcję 
przetworów mlecznych – dwadzieścia jeden, a liczba pod-
miotów prowadzących zarówno skup, jak i produkcję – sto 
pięćdziesiąt pięć. I to jest, jak sądzę, taka nasza, można 
powiedzieć, podstawowa forma, jeśli chodzi o podmioty, 
to znaczy spółdzielcze… Warto też, jak sądzę, powiedzieć, 
że Niemcy, jeśli dobrze pamiętam, mając trzy razy większą 
kwotę mleczną, mieli mniejszą albo podobną liczbę przed-
siębiorstw przetwarzających. Tak więc… To jest kwestia 
pewnych danych ekonomicznych. Ale nie będziemy tu, że 
się tak wyrażę, czynić rozprawy doktorskiej. I jest to też 
kwestia do przemyślenia, jeśli chodzi o liczbę podmiotów 
działających na naszym rynku.

A z drugiej strony mamy świadomość, szczególnie 
przetwórcy, że są jeszcze dość duże rezerwy, jeśli chodzi 
o możliwości przetwórstwa mleka, bylebyśmy mieli suro-
wiec do przetwarzania. I to też jest, jak myślę, ciekawe. 
Według danych agencji 57% skupowanego mleka ogółem 
jest przetwarzane przez dwadzieścia dwa zakłady mle-
czarskie, mające dwu- czy trzymiliardowe przychody, nie 
będę tu wymieniał, jakie to są zakłady. A pięć zakładów 
przetwarzało około 33%. To jest dość znamienne. A jednak, 
tak jak powiedziałem wcześniej, dominującą formą jest 
forma spółdzielni mleczarskich, które skupują około 70% 
mleka z naszego rynku. Oprócz tego jeszcze spółki prawa 
handlowego i inne.

W kwietniu i marcu 2015 r. do podmiotów dostarczono 
około 10,5 miliarda kg mleka. Stopień wykorzystania kwot 
indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 
dwunastu miesiącach, rok do roku kwotowego, wynosił 
około 105,87. Czyli, jak mówiłem, około 6% wzrostu. I, tak 
jak powiedziałem, wartość przekroczenia szacowana jest 
na dzień dzisiejszy na około 6%.

Teraz przejdę do bardzo ważnej, jak sądzę, kwestii 
odnośnie do samego mleka. Rok do roku… Generalnie 
szacujemy, że mleko staniało w ciągu ostatnich dwóch lat 
o około 20%. Mleko odtłuszczone – i tu jest największy 
spadek – staniało o około 40%, mleka w proszku – o 28%, 
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mlecznym… My proponujemy umowy, bez względu na to, 
jaka jest forma… I to dotyczy nie tylko mleczarstwa, ale 
również innych sektorów. Mam tu na myśli przynajmniej 
powiązanie, to, co możemy zrobić.

Ostatnich kilka spotkań pana ministra Sawickiego to 
były spotkania z sieciami i z branżami, zresztą część z pań-
stwa pewnie we wspomnianych spotkaniach uczestniczyła. 
Rozmowa jest trudna, bo… Dzisiaj jest chyba, jeśli się nie 
mylę, o godzinie 14.00… Jeżeli dobrze pamiętam, to sieci 
postawiły dostawcom pewne warunki w momencie, gdy 
przestały funkcjonować kwoty mleczne. Oczywiście odbyło 
się spotkanie z udziałem UOKiK, czyli urzędu antymono-
polowego, bo sami, jako resort, nie jesteśmy w stanie tego 
wszystkiego ogarnąć, jeśli chodzi o pewne mechanizmy, 
które funkcjonują i które można wdrożyć w państwie.

Dziękuję, Panie Przewodniczący. Gdyby były jakieś 
pytania, to jest koleżanka i…

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Czy ktoś z państwa – może jako pierwsi zaproszeni 

goście – chciałby zabrać głos?
Proszę się przedstawić. Proponuję, żeby podejść do 

mikrofonu.

Główny Specjalista w Zespole Technologii, 
Jakości Surowca i Produktów 
w Krajowym Związku 
Spółdzielni Mleczarskich 
Marek Murawski:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Marek Murawski, Krajowy Związek Spółdzielni 

Mleczarskich.
Ponieważ wystąpienie pana ministra było dosyć krótkie, 

to ja pozwolę sobie zająć te dodatkowe pięć minut albo trzy 
minuty i, można powiedzieć, uzupełnić przedstawione tu 
sprawozdanie.

Rzeczywiście, sytuacja, powiem ogólnie, wygląda tak, 
że po złotym okresie w 2013 r. dobry czas dla mleczarstwa 
już dawno się skończył. Jesteśmy tak naprawdę w sytuacji 
przedkryzysowej, w stanie, że tak to określę, przedzawa-
łowym, ponieważ na całym świecie ceny drastycznie spa-
dają, tak więc tutaj nie ma gdzie, że tak powiem, uciekać 
z eksportem, który rośnie. Z drugiej strony jesteśmy, jako 
sektor, skazani na eksport, bo konsumpcja w kraju od wielu 
lat jest dosyć stabilna i nie zanosi się na to, żeby ona mogła 
w krótkim czasie znacząco wzrosnąć.

Wspomniany dosyć aktualny obecnie element, to zna-
czy zniesienie kwotowania, tak naprawdę uderzył w nas 
bezpośrednio dokładnie dnia 1 kwietnia bieżącego roku za 
sprawą listu Biedronki i idących za tym działań innych sieci 
handlowych, które wykorzystały wspomniany moment do 
kolejnego zbicia cen zakupu naszych produktów.

I teraz powiem tylko dla porównania… Pan minister 
przytaczał już dane dotyczące spadków cen. Ceny zbytu 
naszych artykułów sprzedawanych przez mleczarnie spada-
ją o 20% do 30%. A jednocześnie, jeśli porównać grudzień 

dla tych, którzy płacą, jak i dla producentów mleka. A druga 
kwestia dotyczy tego, żeby ewentualnie wspomniane kwo-
ty, jeżeli będą wpłacone, zasiliły sektor mleczarski.

Warto wspomnieć jeszcze o jednym: podobnie było 
w 2010 r., między innymi w Polsce… Była taka słynna 
akcja polskich rolników w 2010 r., za prezydencji cze-
skiej, jeśli dobrze pamiętam. Zostały wówczas urucho-
mione dofinansowania. Dostaliśmy wtedy, o ile się nie 
mylę, 22 miliony euro. Był to pewien segment, dopłaty były 
w pewnych segmentach, chodziło o wielkość kwotowców. 
Takie dopłaty w bieżącym roku dostali Estończycy, Finowie 
i Litwini z racji tego, że tam cena spadła dużo bardziej, 
eksport w 60% uzależniony był od rynku rosyjskiego.

Ostatnio rozmawialiśmy… To znaczy ja osobiście 
z panią wiceminister rozmawiałem podczas konsultacji 
międzyrządowych z Niemcami i wspomniany temat był 
przeze mnie podnoszony zarówno podczas rozmów, jak 
i na sesji plenarnej. W takim kontekście, żeby po prostu 
być bardziej aktywnym i mobilnym, jeśli chodzi o reago-
wanie kryzysowe. Bo, jak mówię, we wspomnianej kwestii 
Niemcy zachowują się różnie.

I kolejna sprawa: było spotkanie izb rolniczych z nasze-
go kraju, z Węgier, z Czech i Słowacji. I wiceministrowie… 
I podnoszony był też temat tego, żeby nie iść w kierunku… 
Jeśli będzie jeszcze jakieś wahnięcie na rynku, bo, jak mó-
wiłem, cena mleka niższa o około 20%… Żeby ewentualnie 
wystąpić o dofinansowanie, tak jak to było w przypadku 
rekompensat w 2010 r.

Panie Przewodniczący, to tak w skrócie. Nie da się tutaj 
powiedzieć wszystkiego, bo to jest obszerny materiał, ja 
przedstawiłem takie główne kwestie. Generalnie wiąże się to 
wszystko z embargiem. Ogólnie spadki cen są na wszystkich 
rynkach. Mało tego, myślę, że obecny rok… Jeśli dobrze 
pamiętam, w 2014 r. cena mleka dochodziła średnio do 1 zł 
57 gr, to była historyczna wartość. Ale embargo zrobiło 
swoje. Chociaż, tak jak powiedziałem, wolumen eksportu 
jest większy. I, jeśli dobrze pamiętam dane za I kwartał 
2015 r., to wartość całego naszego eksportu jest wyższa 
niż w 2014 r. I na pewno się w tym mieści nasze mleko. 
Koleżanka mi właśnie pokazuje, że produkty mleczarskie… 
Ja to właśnie wczoraj widziałem. Wolumen za cały rok… To 
znaczy generalnie w I kwartale wolumen wynosił 264 ty-
siące t, a w obecnym kwartale, w 2015 r., to jest już prawie 
300 tysięcy t. Czyli zwiększył się o około 20% do 30%. Ale, 
tak jak powiedziałem, ceny, jeśli chodzi o artykuły… No 
bo to jest gra rynkowa, to jest normalna sprawa. I myślę, 
że warte jest zastanowienia… Wspólnie z organizacjami 
wchodzącymi w skład Copa Cogeca musimy czynić dzia-
łania, żeby nie dopuścić do dalszego spadku ceny mleka. 
Bo, tak jak powiedziałem, około stu pięćdziesięciu tysięcy 
rolników zajmuje się mlekiem i jesteśmy jednym z więk-
szych producentów mleka w Europie. I ewentualnie, jeśli 
chodzi o nowe rozwiązania, to mamy zaimplementowany 
pakiet mleczny, jest w tej chwili, że tak powiem, przed 
Radą Ministrów ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku 
Rolnego… Nie obejmuje ona, co prawda, całego mleczar-
stwa, bo jeżeli prawo spółdzielcze przewiduje umowy, to 
jest już regulowane… Ale jeżeli mowa o organizacjach, 
grupach producentów, uznanych organizacjach producen-
tów czy zrzeszeniach międzybranżowych, to w pakiecie 
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Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?
Proszę się przedstawić do mikrofonu.

Prezes Zarządu 
Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej 
Wiesław Żebrowski:
Wiesław Żebrowski, prezes Ciechanowskiej Spółdzielni 

Mleczarskiej.
Ja chciałbym może tylko uzupełnić to, co powiedział 

pan Murawski. W rolnictwie, z punktu widzenia producen-
ta, rzeczywiście sytuacja jest już dramatyczna. Nawet dobre 
zakłady płacą już od 70 do 90 gr, to jest taki przedział i dla 
małego rolnika, i dla dużego. I teraz pojawia się jeszcze 
jedno pytanie, żeby uzupełnić wypowiedź pana Marka: co 
się stanie, kiedy małe gospodarstwa wypadną z produkcji? 
Bo dziś tak ich nie lubimy, wolelibyśmy większe, ale kiedy 
małe gospodarstwa wypadną z produkcji, a ceny dla du-
żych gospodarstw jeszcze spadną – z tego względu, że się 
uśrednią… Ponieważ małe gospodarstwa, o małym litrażu 
mleka, dostają dużo niższe ceny, obecnie to są ceny rzędu 
70 gr, 80 gr czy 90 gr – w zależności od zakładu. Tak że 
ceny jeszcze spadną. Pan minister powiedział, że spadły 
o 20%. One spadną jeszcze bardziej, z tego względu, że 
średnia w zakładach cały czas maleje. Zakłady jeszcze się 
bronią przed obniżkami, robią wszystko, żeby uratować 
ceny. Ale, proszę państwa, żaden zakład ich nie uratuje.

My musimy pamiętać, że branża mleczarska to nie 
branża piwna, gdzie jest od 20% do 30% marży. W branży 
mleczarskiej w dobrych latach marża wynosiła maksy-
malnie 4,5%, średnio ona wynosi od 1,5% do 2%. Dzisiaj 
większość zakładów, proszę państwa, że się tak wyrażę, je-
dzie na stratach. Skąd takie zakłady mają wziąć pieniądze? 
Bo kiedy ja słyszę słowa pana ministra, że jeśli będą kary 
dla rolników, to zakłady mogą pomóc swoimi finansami… 
Ja już od razu mówię: nie ma takich zakładów, które mia-
łyby tak duże rezerwy, żeby w jakiś sposób tutaj pomóc. 
Oczywiście, pojedynczym rolnikom mogą pomóc, ale nie 
całej grupie, kiedy kara wynosi, tak jak w moim przypadku, 
3 miliony zł. I żebym wyłożył jednorazowo… Oczywiście 
podobno ma to być rozłożone na raty. Ja jeszcze nie dosta-
łem konkretnego stwierdzenia. Dostaliśmy rozporządzenie 
z Unii, że kary dla rolników będą rozłożone na raty. Jeszcze 
nie dostaliśmy stwierdzenia, że w ten sam sposób będzie 
to rozłożone dla zakładów. Ale dobrze, jak rozumiem, dla 
nas też będzie to rozłożone, mimo wszystko.

Poza tym jeżeli chodzi o stwierdzenia, jakie nieraz 
padają, że zakłady mogą na przykład podzielić się fun-
duszem zasobowym… Proszę państwa, fundusz zasobo-
wy to jest gwarancja zakładu, gwarancja jego istnienia. 
Ruszenie funduszu zasobowego oznacza likwidację zakła-
du. Wspomniany fundusz może zostać ruszony przez walne 
zgromadzenie w przypadku, kiedy są znaczne straty. Tak 
że nie opowiadajmy, że w zakładzie są pieniądze. Bo, tak 
jak mówię, w zakładach, nawet jeśli jest dobrze, są drobne 
pieniądze. Dzisiaj w każdym jednym zakładzie surowiec 
stanowi od 80% do 85% kosztów całej produkcji.

2014 r. do grudnia 2013 r., to widać, że ceny detaliczne, czy-
li ceny płacone przez konsumenta, spadły o 0,7%. Drodzy 
Państwo, z tego wynika dosyć prosty wniosek: ktoś na tym 
zarabia. A to są duże pieniądze, o które warto walczyć. 
I kolejne, kiedy akcja Biedronki się powiedzie… Bo jest to 
pewna akcja, która ma, że się tak wyrażę, aspekt lawinowy, 
wiadomo przecież, że wszystkie sieci idą w podobnych 
kierunkach. Nie mówię tu oczywiście o żadnej zmowie, 
mówię o mechanizmie, który występuje w postaci jakiejś 
paniki wytworzonej na rynku. Paniki niczym nieuzasad-
nionej, ponieważ ani skup mleka nie wzrósł w ciągu paru 
dni po zniesieniu kwotowania, ani… Ewentualny efekt 
zniesienia kwotowania można sobie wyobrazić dopiero 
w perspektywie, powiedzmy, półrocznej, nie wcześniej. 
To tyle w kwestii bieżącej sytuacji, która jest rzeczywiście, 
w naszym rozumieniu, dramatyczna.

Jeszcze parę wątków, odnośnie do których być może 
później zabrałbym głos. Działania podejmowane ze strony 
rządu były jak najbardziej słuszne, bo to były też działania, 
o które wnosiła branża. Mam tu na myśli rozłożenie spłaty 
na raty i starania w odniesieniu do tego, co dalej po znie-
sieniu kwotowania. Przez „co dalej” rozumiem to, czy jest 
jakakolwiek, że tak powiem, siatka bezpieczeństwa w Unii 
Europejskiej. Bo ona teoretycznie jest, ale tak praktycznie 
– mówię to, żeby zobrazować państwu sytuację – to ona 
by zadziałała w momencie, kiedy byłoby już troszeczkę za 
późno, bo ceny w skupie spadłyby wówczas do poziomu 
mniej więcej 80 gr. 22 euro… To jest taki ekwiwalent zapłaty 
za litr mleka, który trzeba by było wtedy przeznaczyć na 
cele interwencyjne w Unii Europejskiej. Cena na poziomie 
osiemdziesięciu paru groszy, wziąwszy pod uwagę dużo 
wyższe koszty produkcji, nawet w Polsce, bo one są porów-
nywalne z kosztami w Niemczech, oznaczałaby tak napraw-
dę zapaść całego sektora mleka w całej Unii, w Polsce też. 
Nie łudźmy się, że my z jakimiś naszymi, tak się wyrażę, 
konkurencyjnościami cenowymi moglibyśmy wytrzymać tak 
niski poziom cen skupu mleka. Ja mówię o tym wszystkim 
pod kątem opłacalności z perspektywy rolnika.

I rzeczywiście, teraz bój jest tak naprawdę tylko o jedną, 
albo może o parę kluczowych kwestii, to znaczy o ustano-
wienie wspomnianej siatki bezpieczeństwa na takim w mia-
rę, powiedziałbym, roboczym poziomie. Wspomniane ceny 
są już, można powiedzieć, przestarzałe, są tak niskie, że 
w żaden sposób nie gwarantują ostatecznego zabezpie-
czenia. To jest bardzo ważny bój. Wiem, że w Komisji 
Europejskiej, w Unii jest dyskusja na wspomniany temat. 
I strona polska powinna brać w niej czynny udział, bo to jest 
tak naprawdę jedyna możliwość, żeby uniknąć katastrofy – 
można tak niespokojnie, a nawet nerwowo, powiedzieć.

Jeszcze jeden wątek. Mówiono tutaj o karach i o próbie 
doprowadzenia do tego, żeby wspomniane kary wróciły 
do sektora. Mam na myśli kary płacone przez rolników za 
ostatni rok kwotowy. To też był wniosek branży, żeby one 
mogły w jakiś sposób wesprzeć cały sektor, a zwłaszcza 
rolników, którzy intensywnie we wspomnianym momencie 
inwestowali. Jak na dziś… I nie wiem, czy są jeszcze ja-
kiekolwiek szanse. Wspomniane działania nie powiodły się 
do tej pory i chyba raczej się nie powiodą. To tyle tytułem 
dodatkowych informacji dla państwa, na tle sprawozdania, 
które tutaj usłyszeliśmy. Dziękuję bardzo.
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element handlowy, który oczywiście wymaga konkurencji 
itd. Ale nie pozwalajmy na jakieś, że tak powiem, niekon-
trolowane marże, które niszczą całą naszą gospodarkę, 
naprawdę niszczą całą naszą gospodarkę.

Być może trzeba stosować jakieś niekonwencjonalne 
metody. Nie wiem, to już należy do rządu i do służb. Ale 
coś trzeba z tym wszystkim zrobić. My też chcemy uczest-
niczyć w tej, że się tak wyrażę, biedzie. Ja teraz jestem 
tutaj, że tak powiem, głosem moich kolegów, którzy nawet 
wczoraj dzwonili do mnie i mówili: jesteśmy nawet w sta-
nie płacić 1 gr, 2 gr czy ileś tam na fundusz stabilizacyjny, 
mimo wspomnianej wielkiej biedy. Uważam, że fundusz, 
który jest przeznaczony na promocję mleka, w ogóle się nie 
sprawdził. Płacimy na niego duże pieniądze, a… Powiem 
tak: jest to w większości fundusz na szkolenia, na jakieś tam 
imprezy okolicznościowe w niektórych mleczarniach. Nie 
przynosi on konkretnych efektów, nie są realizowane cele, 
dla których był tworzony. W ogóle nie jest on wykorzy-
stywany w celu promocji, a już w ogóle w celu uzyskania 
jakiegoś większego zbytu i popytu na nasze towary czy 
w ogóle promocji mleczarstwa polskiego. Uważam, że taki 
fundusz rzeczywiście tworzony… Fundusz stabilizacyjny, 
na który mieliby wpływ także rolnicy, także przedsiębior-
cy… Jaki wpływ mamy tak naprawdę, jako przedsiębior-
cy, na Fundusz Promocji Mleka? Jedna duża mleczarnia 
dostanie 30 tysięcy zł czy 50 tysięcy zł i urządzi imprezę. 
My nic z tego nie mamy. Dopłaćmy, jeżeli trzeba… Pan 
minister powiedział, że jest szansa, że pieniądze, które 
rolnicy zapłacili jako kary, wrócą do mleczarstwa. Bardzo 
dobrze, jeśli wrócą. I w związku z tym może trzeba zrobić 
wszystko, uruchomić różne procedury, żeby nasi klienci 
rzeczywiście mogli kupić więcej produktów mleczarskich, 
żeby przyzwyczaić ich do tych produktów, ewentualnie 
wspomóc eksport surowców. Mało tego, może czasami 
trzeba skierować część produktów na pasze, dopłacić do 
serwatki na pasze. Bo my dzisiaj sprowadzamy z zagranicy 
soję, sprowadzamy inne produkty, a nasze będą się kisiły 
w magazynach. Może trzeba takich działań, może trzeba 
jakichś naprawdę konkretnych działań. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Panie Prezesie.
Pan minister prosił o głos. Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Nalewajk:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja myślę, 

że może się nieprecyzyjnie wyraziłem, jeśli chodzi o na-
sze rozporządzenie. Ono jest oczywiście na etapie prac 
w Radzie Ministrów, jest na etapie uzgodnień międzyresor-
towych, tak jak powiedziałem, musimy implementować… 
I w rozporządzeniu unijnym, rozporządzeniu Komisji mówi 
się wyraźnie o producencie i o przetwórcy, czyli jeden 
i drugi… Przepraszam, o podmiocie skupującym. Bo nie 
każdy jest… Tak jak cytowałem… W każdym razie chyba 
do końca października będziemy na pewno… Wspomniane 

Tak że sytuacja w rolnictwie jest naprawdę dramatycz-
na, szczególnie jeśli, tak jak się mówi, po żniwach zaczną 
spadać ceny zbóż. Już teraz mówi się o znacznym spad-
ku. I co przede wszystkim musimy zrobić? Pan minister 
powiedział: zwiększyliśmy produkcję o 6%. Nie jest to 
tak dużo, nawet żeby ulokować wspomnianą produkcję 
na rynku krajowym. Ale, tak jak powiedział pan Marek, 
żadne sieci handlowe nie chcą opuścić cen. Być może 
nasz konsument przejąłby, że tak powiem, nadwyżkę, 
gdyby ceny w sklepach także się zmieniły. Ale jeśli ja 
widzę, że zakłady nie mogą sprzedać sera po 10 zł, 11 zł 
czy 12 zł, a ten sam ser leży w sklepie po 18 zł, 19 zł 
czy 20 zł, to pytam: kto przejmuje marże i jeszcze chce, 
żeby rolnik opuścił ceny o 15% czy 20%, kiedy już nie 
ma z czego opuścić? Ci rolnicy robili biznesplany, robili 
im biznesplany ludzie wykształceni, ludzie z ODR, z in-
nych ośrodków, którzy mieli jakąś wizję, jak to wszystko 
będzie wyglądało. I wpędzili ich… Teraz okazuje się, 
Drodzy Słuchacze, że to są, można powiedzieć, następni 
frankowicze. To są następni frankowicze. Ktoś ich wpędził 
w maliny, bo zrobił im biznesplan, w którym założono, że 
cena mleka na pewno nie spadnie poniżej 1 zł 20 gr czy 
ileś. A dziś już dostaje się za nie 90 gr. I co mamy zrobić 
z takimi rolnikami, którzy za chwilę będą bankrutami? Tu 
jest ogromny problem.

Dzisiaj mówimy, że sieci nie można ruszyć. Sieci nie 
można ruszyć, bo… Ja ostatnio mówiłem o tym z panem 
ministrem, na spotkaniu. I ja słyszę: panie Żebrowski, pan 
to chce wprowadzić komunę, pan nie chce wolnego rynku 
itd. Nie, ja chcę wolnego rynku. Tylko dlaczego ja nie mogę 
napisać do sieci, dlaczego nie możemy jakoś zainterwe-
niować i czegoś ruszyć, powiedzieć: zejdźcie z marż, żeby 
polskie społeczeństwo mogło kupić nasz towar? A sieci 
wszystko mogą. I stawiają nas pod pręgierzem, każą nam 
obniżać ceny, i to obowiązkowo. Mówią: obniżcie, bo kwo-
ty są zniesione.

Następny problem. Dzisiaj oczywiście mamy przyja-
ciół w Unii. Jakich przyjaciół my mamy w Unii? Towary 
idą, że się tak wyrażę, po boku, eksportuje się z Niemiec, 
eksportuje się z Francji, klepią Putina po plecach i towary 
rolne – mięso, mleko czy wyroby mleczarskie – dalej pły-
ną szerokim strumieniem do Rosji. Ale od nas nie, do nas 
trzeba wysłać. I dzisiaj na przykład Niemcy proponują mi 
za mleko 1 zł, ponad 1 zł, żeby je do nich zawieźć. A przy-
wożą to samo mleko, koncentrat, który trzeba było jeszcze 
zagęścić, on wraca, i w naszych zakładach jest po 50 gr albo 
po 45 gr. Tak więc ja się pytam, kto na to pozwala? Może 
zróbmy tak jak Czesi, którzy próbowali utrudniać przy-
wóz wspomnianego mleka poprzez kontrole weterynaryjne, 
bardziej… Bo mleko kupione ode mnie za złotówkę, dwu-
krotnie zagęszczone, kosztuje 50 gr. Proszę sobie policzyć 
koszty i wszystko inne. Jest tutaj pan prezes ze Spomleku, 
on może powiedzieć coś na temat tego, jakie to są koszty. 
Ceny, o których tutaj mowa, to ceny dumpingowe, mające 
na celu zniszczyć polską gospodarkę, zniszczyć polskie 
rolnictwo. My nie mamy przyjaciół. Musimy się obudzić 
i stwierdzić, że nie mamy przyjaciół. My po prostu musimy 
się różnymi sposobami bronić. I oczywiście nie musimy 
tego głośno mówić, nie musimy krzyczeć na sieci, bo sieci 
też są potrzebne. Ja nie mówię… Jest to jakiś następny 
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zaniża ceny produktów drobiarskich w Europie. Bo my 
produkujemy najtaniej i ponad 700 tysięcy t…

(Głos z sali: Osiemset.)
Czy nawet 800 tysięcy t, jak koleżanka mi podpowia-

da, idzie na eksport. I dlatego nie możemy się sugerować 
tylko jedną branżą, tylko musimy uwzględnić wszystkie. 
I każdy… I, tak jak powiedziałem, jest kwestia tego, jaka 
jest cena w danym kraju, jakie są ceny na rynkach zewnętrz-
nych. Sprawa, którą podnosimy – mówiłem o tym i będę 
to powtarzał – dotyczy tego, że Komisja Europejska… 
Wspomniane elementy są, że tak powiem, nierychliwe. 
Mam tu na myśli interwencję, szybką interwencję. Bo je-
żeli pewna procedura będzie miała miejsce po trzech czy 
czterech miesiącach… Między innymi…

Nie wspomnę tu już o… Nie wiem, na jakim etapie 
jest w tej chwili ustawa o funduszu stabilizacji docho-
dów rolniczych, krytykowana na posiedzeniach komisji 
przez różnych partnerów, dzięki której sami moglibyśmy 
wprowadzić pewne elementy. Ale dzisiaj poruszamy się 
na rynku, gdzie są określone elementy interwencyjne, jeśli 
chodzi o produkty. Bo oczywiście, tak jak powiedziałem, 
ilość mleka, surowca, wzrosła, w związku z tym, że każdy 
produkował więcej. Ja znam takich ludzi, producentów, 
którzy przekroczyli kwotę w niewielkim stopniu, tylko 
o 1 milion l. I pytam: czy takiemu człowiekowi wydajność 
krów zwiększyła się przez rok o 50%, że udoił 3 miliony l 
zamiast 2 milionów l? No nie, po prostu wstawił sto krów 
mających wydajność po 10 tysięcy l i udoił 1 milion litrów. 
I trudno mu się dziwić. Dzisiaj mniej zapłaci…

Ale jeśli chodzi o ceny jednostkowe, warunki konku-
rencji, to podniósł pan bardzo ważny temat. Takich właśnie 
małych kwotowców – 20 t czy 50 t – jest większość. I to 
jest bardzo ważny element. Ale, jak państwo pamiętacie, 
był taki czas, kiedy cena na rynku wzrosła między innymi 
dlatego, że była konkurencja o produkt, o surowiec. Bo 
towary szły za granicę i po prostu były zakłady, które pła-
ciły dużym… Bo tu są pewne bonusy, nie będę wchodził 
w ten temat, bo panowie prezesi czy dyrektorzy najlepiej 
wiedzą… Za litr mleka było wówczas w Polsce płacone 
ponad 2 zł. A teraz zbiegło się wszystko naraz: pierwsza 
kwestia to koniec kwotowania – już nie będę się powtarzał, 
że jest to finał, zresztą po Health Checku, w 2008 r., było 
już praktycznie postanowione, że wspomnianego kwoto-
wania nie będzie…

(Głos z sali: W 2003 r.)
W 2003 r., jak koleżanka mi tutaj podpowiada. Bo, jak 

dobrze pamiętam, to kwotowanie było przez trzydzieści 
lat, tak? I Unia sama się ograniczyła kwotowaniem, jeśli 
chodzi o produkcję mleka. A z kolei kraje z drugiej półkuli, 
na czele z Nową Zelandią czy Stanami Zjednoczonymi, 
produkują dużo więcej mleka. I teraz będzie w pewnym 
sensie starcie… Tak jak powiedziałem, nikt nie jest w stanie 
do końca… Bo głosy są podzielone: będzie tak albo będzie 
tak. Na pewno łatwiej nam było się poruszać w określonych 
limitach, kiedy wiedzieliśmy…

I oczywiście drugi element to jest embargo, które nas 
dotknęło. Jesteśmy najbliższymi sąsiadami, jeśli chodzi 
o Rosję… A w związku z Rosją spadki są dość pokaźne, to 
jest coś normalnego. A szczególnie niektóre segmenty, jeśli 
chodzi o wyroby mleczarskie. Dziękuję bardzo.

rozporządzenie będzie dużo wcześniej. Tak że tu jest jedna 
i druga kwestia.

Generalna zasada jest moim zdaniem taka, że musimy 
rozmawiać na poziomie odpowiadającym temu, jakie mamy 
możliwości. Ja sam powiedziałem, że pewne mechanizmy 
interwencyjne – my występowaliśmy w tej sprawie o… 
Pewne mechanizmy są, że się tak wyrażę, nierychliwe. 
I wspomniany interwencyjny skup odtłuszczonego mleka 
w proszku czy masła… Jeżeli cena jest niższa, to taki skup 
nie działa.

I teraz idźmy dalej, Szanowni Państwo. W I kwartale 
bieżącego roku do Niemiec poszło około 40% towarów 
więcej w stosunku do poprzedniego roku. Do Holandii, 
podczas gdy przecież, że się tak wyrażę, Holandia stoi 
krowami, krowy rasy H-F… Już nie mówię o Republice 
Czeskiej, tam tak samo. I oczywiście, tak jak mówiłem, to 
wszystko niekoniecznie się pokrywa wartościowo, z róż-
nych względów. Bo, że tak powiem, zablokowała nam się 
Rosja, a w 2013 r., jak dobrze pamiętam, do Rosji szło 30% 
twardych serów. Tak było w najlepszym roku, kiedy naj-
lepsze… Zresztą są tutaj producenci, oni wiedzą najlepiej, 
nie będę im tu o wspomnianych kwestiach mówił.

Już nie wspominałem o tym, że w ośmiu krajach cena, 
o której mowa, jest niższa niż dzisiaj u nas, że… Tak jak 
powiedziałem, pewne elementy, o których pan wspomniał, 
my chcemy zawrzeć w ustawie. I jeżeli ustawa o zmia-
nie ustawy o Agencji Rynku Rolnego przeszłaby w wersji 
proponowanej przez rząd – czytaj: ministra rolnictwa, bo 
minister rolnictwa jest gospodarzem – to tam mówimy 
o umowach. Jeżeli jest skup, podmiot skupujący, przetwór-
ca, podmiot, który sprzedaje… I, Szanowni Państwo, ile 
jest branż, tyle jest opinii o tym, czy stosować wspomniane 
umowy. Bo mówię: zawsze mieliśmy… Ja nie jeden raz 
uczestniczyłem w różnych wiejskich zebraniach. I kwestia 
związania… Tak, jest to trudne, jest to bardzo trudne. Ale 
daje pewną stabilność. I, tak jak powiedziałem, jeżeli ze-
wrzemy teraz szyki, to my wspomnianą ustawę uchwalimy. 
Bo, jak mówiłem, ona teraz jest przed Radą Ministrów. 
I wtedy… Polskich przepisów prawa musi przestrzegać 
każdy podmiot, który funkcjonuje w Polsce. To jest kwe-
stia… Powtarzam, uczestniczyłem w kilku spotkaniach 
i głosy są różne, w zależności od branży.

Następna kwestia. Chciałbym powiedzieć, że my mamy 
jednakowe warunki sanitarne, weterynaryjne w całej Unii. 
My nie sprowadzamy, tylko jest przywożone… Bo towar… 
Pieczątka lekarza weterynarii, czy to z województwa mazo-
wieckiego – z mojego miasta, Pułtuska, albo z pana miasta, 
Ciechanowa – czy to z Hamburga albo z Madrytu, znaczy to 
samo. Nie może być – tam jest chyba takie sformułowanie 
– konkurencyjnej kontroli czy jakoś tak. Czesi próbowali 
coś takiego zrobić. Mało tego, ten, który się podszywał, na-
wet, że tak powiem, rzucał nazwiskiem ministra rolnictwa. 
Minister Sawicki tam pojechał, a minister rolnictwa się tego 
wszystkiego wyparł, powiedział, że oni po prostu zrobili, 
tak się wyrażę, na własny wikt i opierunek taką burzę, jeśli 
chodzi o polskie produkty. A statystyka pokazuje, że Czesi 
są zawsze w pierwszej piątce krajów kupujących od nas 
towar – nie tylko mleko, lecz także wyroby mięsne czy 
mleczne. I podam taki przykład. My tu mówimy… Gdyby 
siedziała tu branża… Ja powiem wprost: branża drobiarska 
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produkują polscy rolnicy. Ponad jedną trzecią trzeba wyeks-
portować. A my nie mamy wpływu na ceny światowe. I je-
dyne, co może powstrzymać spadek, o którym tu mowa, to 
jest interwencja na poziomie, powiedziałbym, unijnym.

Ktoś mógłby powiedzieć: no dobrze, ale to, o czym 
tu mówimy, to jest czołówka, ileś zakładów, które są – 
użyję takiego słowa – narażone na konieczność eksportu. 
Dlaczego ma to dotyczyć wszystkich mleczarni, również 
tych, które w ogóle nie eksportują? Bo to są, proszę pań-
stwa, że tak powiem, po prostu naczynia połączone. Ceny, 
które są oferowane czy wymuszane na nas przez wielkie 
sieci handlowe… Gdyby nawet one nie zrobiły wspomnia-
nego kroku – który był, politycznie, moim zdaniem, strasz-
nym błędem, jeżeli chodzi o Biedronkę – to i tak to, o czym 
tutaj mówimy, by się zadziało. My sami ze sobą – mówię 
tutaj o mleczarniach – konkurowalibyśmy na śmierć i życie, 
oferowali coraz niższe ceny, żeby ulokować nasz towar na 
polskim rynku. Bo to się nadal bardziej opłaca niż mleko 
w proszku albo mleko przerzutowe, jeżeli mniejsze mle-
czarnie nie mają proszkowni, tylko oferują… I tak, i tak, 
to wszystko by się po prostu działo. Niestety, z pewnym 
opóźnieniem, ale o cenach płaconych rolnikom za mleko 
w Polsce nie decydują ceny w polskich sklepach, tylko 
ceny na towary masowe: proszki, masło i sery. Powtarzam: 
jest tak dlatego, że mamy do czynienia ze strasznie dużą 
ekspozycją na konieczność eksportu.

I chcę jeszcze tylko raz podkreślić: jeżeli się nie uda – 
a pewnie się nie uda – zmienić poziomu cen, po osiągnięciu 
którego zacznie się interwencja Unii Europejskiej, nie ma, 
moim zdaniem, siły, żeby powstrzymać omawiany tu spa-
dek cen. On po prostu się dokona i zatrzyma się na poziomie 
około 90 gr za litr mleka średnio w Polsce. Obecnie średnia 
cena mleka w Polsce, zgodnie z tym, co podaje GUS, jest 
jakaś… Ja nie wiem, albo coś jest nie tak z próbkowaniem, 
albo może niektórzy wielcy utrzymują cenę kompletnie 
nieadekwatną do obecnej sytuacji rynkowej, z powodów, 
których po prostu nie rozumiem, bo to nie są powody biz-
nesowe, tylko mogą to być powody jakiejś innej natury, 
nie wiem, nie wchodzę w szczegóły.

Ostatnie zdanie. Czym grozi taka cena płacona rolni-
kom? Kłopot, proszę państwa, polega na tym – i to jest moja 
największa obawa – że te najlepsze, najnowocześniejsze 
gospodarstwa mleczne w ostatnich latach, jak wszyscy 
wiemy, zainwestowały duże pieniądze. I to są pieniądze 
z kredytów. I tutaj nawet nie chodzi po prostu o opłacalność, 
o ceny i koszty produkcji. Bo słyszę takie głosy, i one są 
prawdziwe, że przecież nowoczesne, duże gospodarstwa 
mają niższe koszty produkcji. Okay, tak często jest, po to 
się przeprowadza wspomniane działania. Ale zapominamy 
o płynności. Tu nie chodzi o to, ile komuś zostaje, o to, ile 
wynosi cena za mleko minus koszty jego produkcji. Bo 
takiej osobie musi zostać na spłatę rat – nie tylko odsetek 
od kapitału, który pożyczyła, ale po prostu, zwyczajnie rat. 
I największą groźbą, która wisi nad takimi gospodarstwami, 
jest po prostu utrata płynności finansowej. Nawet nie brak 
opłacalności produkcji, tylko utrata płynności finansowej. 
I zobaczycie państwo, że to, co się może stać, to masowe 
przejmowanie przez banki na przykład sprzętu, który został 
kupiony, czy czegoś podobnego. W tej chwili, według mnie, 
utrzymanie płynności jest największym wyzwaniem, jeżeli 

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę.

Prezes Zarządu 
Spółdzielczej Mleczarni „Spomlek” 
Edward Bajko:
Dzień dobry.
Edward Bajko, prezes zarządu, Spółdzielcza Mleczarnia 

„Spomlek”.
Pan przewodniczący na samym początku postawił 

kluczowe pytanie: co zrobić, żeby cena mleka dalej nie 
spadała? I pan minister tak trochę między wierszami dał 
na to pytanie odpowiedź, ale myślę, że za mało to podkre-
ślił. Jaki jest, proszę państwa, najbardziej prawdopodobny 
scenariusz? Otóż ja bym obstawiał, że w ciągu trzech, może 
czterech miesięcy cena mleka płacona rolnikom w Polsce 
spadnie do poziomu 90 gr. Dlaczego tak? Ano dlatego, że 
nie może się zadziać inaczej, niż to było w 2009 r., kiedy 
spadek cen na rynkach światowych został powstrzymany 
dopiero wtedy, kiedy zaczęły działać mechanizmy inter-
wencyjne, o których mówił pan minister, to znaczy skup 
interwencyjny, żeby zdjąć nadwyżki z rynku, i dopłaty do 
eksportu poza Unię, żeby nasz produkt stał się konkuren-
cyjny. Dopóki wspomniane mechanizmy nie zaczną działać, 
to moim zdaniem nie ma siły – no, chyba że wydarzyłby się 
jakiś kataklizm na świecie i produkcja by zmalała – żeby 
zatrzymać spadek cen światowych na wspomniane towary 
masowe, to znaczy mleko w proszku pełne i chude, masło 
oraz sery – to są te główne.

Ponieważ, jak mówił pan minister, ceny, w przypadku 
których zaczyna się interwencja, nie uległy zmianie, to – 
nie ma cudów – nie ma takiej możliwości, żeby mleczarnie 
były w stanie płacić więcej niż wtedy, w 2009 r. A wtedy 
płaciliśmy od 89 gr do 90 gr. A i tak czynimy tutaj założe-
nie, że tak zwane koszty pozasurowcowe w mleczarniach 
są na poziomie z 2009 r. Bo jeżeli są wyższe – tam nie ma 
tragedii, one są zbliżone – to będziemy w stanie płacić 
jeszcze mniej. Średnia cena w Polsce na poziomie 90 gr 
oznacza, że będą duzi gospodarze, w lepszych mleczar-
niach, którzy będą dostawali, powiedzmy, 1 zł 20 gr, ale 
będą również tacy, którzy będą dostawali 60 gr. Bo średnia 
to jest średnia.

Dlaczego ja tak wiążę cenę płaconą rolnikom z cenami 
światowymi, a nie na przykład z Biedronką, z którą też 
mam kłopot, tak jak wszyscy duzi producenci, którzy z nią 
współpracują? Otóż powód jest taki, że my chcieliśmy, żeby 
Polska była potęgą mleczarską. No i mamy. To, że zrobili-
śmy wiele, żeby produkcja mleka w Polsce rosła pomimo 
braku wzrostu konsumpcji wewnętrznej, wystawiło nas na 
tak zwaną ekspozycję na rynek światowy. My w tej chwili 
ponad jedną trzecią mleka musimy wyeksportować, bo na 
polskim wewnętrznym rynku to mleko się, że tak powiem, 
nie zmieści, za żadną cenę. To jest w dużym stopniu tak 
zwany popyt sztywny. To znaczy konsumenci nie zjedzą 
dwa razy więcej sera i nie wypiją dwa razy więcej mleka, 
jeżeli one będą dwa razy tańsze. To po prostu nie jest tak. 
Polacy nie są w stanie skonsumować ilości mleka, którą 
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taka kwestia – zresztą myślę, że minister Sawicki na dzi-
siejszym spotkaniu będzie o to apelował – żeby tworzyć 
wspólne platformy eksportowe. Ja już nie mówię o takim 
przysłowiowym… Kiedy byłem w Szanghaju, to było tak, 
że Chińczyk patrzy, ile jest kontenerów, i mówi: ja chcę 
dwieście, a nie dwa.

Chcę jeszcze powiedzieć jedno, bo było dużo mówione 
na ten temat. Na dzień dzisiejszy ceny interwencyjne masła 
są o około 40% niższe niż ceny masła, które dzisiaj jest na 
rynku, ceny rynkowe. A jeżeli chodzi o OMP – o około 
10%. I to jest to, o czym pan prezes powiedział. Widzimy… 
Był pewien ruch, mimo że, o ile dobrze pamiętam, wieprzo-
winy zostało skupione 72 tysiące… Tak, prezesie?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Do przechowania, przepraszam. No, dobrze. Ale to 

wszystko jakoś w miarę się ustabilizowało, mimo że oprócz 
embarga mamy jeszcze dodatkowo do czynienia z ASF, co 
jest jeszcze gorszym problemem. Tak że tutaj jest kwe-
stia, jak mówiłem, nieruchliwości systemów interwencji 
w danym momencie. Bo pewne elementy mogą zaistnieć 
i później bardzo ciężko jest to odwrócić. Bo krowy się 
nie chowa pół roku czy rok, tylko musi upłynąć pewien 
czas. Dziękuję.

Nie mówię już tutaj o zakładach, które, o ile dobrze 
pamiętam, jeśli wziąć pod uwagę historię, to… Nie chcę 
tu już operować cyframi, ale wspomniane zakłady były 
dofinansowywane w latach dziewięćdziesiątych poprzez 
odpowiednią politykę kredytową, później dostępność środ-
ków finansowych… I dlatego mamy najnowszy park tech-
nologiczny, jeśli chodzi o przetwórstwo mleka. Bo nasza 
ekspansja na rynki nie wzięła się znikąd. Pewne produkty, 
co pan prezes potwierdził, typu ser twardy, nam, że tak 
powiem, wypadły…

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Czy ktoś z pań-

stwa senatorów?
Proszę.

Senator Ireneusz Niewiarowski:
Moje pytanie będzie pewnie trochę naiwne i oczywiście 

kwestia, której ono dotyczy, to nie jest kwestia, która by 
w jakiś sposób rozwiązywała omawiany tu problem, ale 
ponieważ mam pewne osobiste doświadczenia, jeśli chodzi 
o jabłka – mam tu na myśli działalność banków żywności 
– czy inne produkty, warzywa czy mleko w szkole… Czy 
takiego typu działania, skierowane do osób potrzebujących, 
to znaczy charytatywne rozdawnictwo… Czy nie dałoby 
się… Cokolwiek pewnie można, że się tak wyrażę, zmieścić 
w tym, co już jest, na przykład, powiedzmy, mleko w szko-
le… I czy ewentualnie – ale to pewnie będzie trudne – by-
łoby możliwe, żeby Unia uruchomiła takie mechanizmy, 
jak to miało miejsce właśnie w przypadku warzyw, a także, 
szczególnie, w przypadku jabłek? Bo muszę powiedzieć, 
że jeśli chodzi o jabłka – i mówię o tym w skali, że się tak 
wyrażę, mikro, bo mam możliwość obserwacji swojego 
terenu – to wspomniana akcja odegrała ogromną rolę, jako 

chodzi o to, żeby uratować gospodarstwa, szczególnie te 
dobre gospodarstwa, które w ostatnich latach zainwesto-
wały. Dziękuję bardzo.

(Prezes Zarządu Ciechanowskiej Spółdzielni 
Mleczarskiej Wiesław Żebrowski: Panie Przewodniczący, 
czy ja mogę powiedzieć jeszcze dwa słowa odnośnie do 
tego, co powiedział pan prezes Bajko?)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Proszę.

Prezes Zarządu 
Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej 
Wiesław Żebrowski:
Chciałbym jeszcze tylko dodać… Dobrze, że pan poru-

szył, Panie Prezesie, sprawę eksportu i naszych możliwości. 
Wiele firm eksportowych mówi, że są w stanie wygrać prze-
targi, ostatnio podobno szykuje się duży przetarg w Maroku 
i są szanse… Mówił mi to pan Maciej Stępień, przewod-
niczący polskich eksporterów. Chodzi tu jednak, jak za-
wsze, o pieniądze. I myślę, że musimy zrobić wszystko, 
rząd powinien zrobić wszystko, żeby zapewnić gwarancję 
pieniędzy na przetarg, żeby nasze firmy mogły wygrywać 
przetargi. A nie tylko firmy niemieckie. One są rzeczywiście 
bogate, stać je na to, żeby wyłożyć duże pieniądze na za-
bezpieczenia. Tak więc my musimy zrobić wszystko, żeby 
pomóc firmom, które chcą eksportować, pomóc finansowo, 
w zakresie zabezpieczeń. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Pan minister.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Nalewajk:
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jest 

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i akurat, 
o ile dobrze pamiętam, jeżeli chodzi o Algierię, Maroko… 
To na pewno jest zagwarantowane. Wzorem ubiegłego 
roku, kiedy, jak pamiętam, jabłka… O tym też chciałbym, 
Szanowni Państwo, powiedzieć. To jest inny produkt, ale 
powiem to jako ciekawostkę: jeśli chodzi o możliwości 
eksportu, to nie ma jabłek. W hurcie jabłka kosztują 1 zł 
80 gr. Jabłka się przechowuje, to jest inny surowiec, który 
jest trudniej pozyskać, ale jeżeli chodzi o KUKE… KUKE 
naprawdę… Ja zresztą prowadziłem kilka spotkań i… 
Oczywiście na KUKE wpływ ma głównie minister finan-
sów, ale nie ma żadnego problemu, że jakakolwiek… Chyba 
oprócz Iranu. Bo jeśli dobrze pamiętam, to w przypadku 
Iranu mieliśmy problem z ubezpieczeniami eksportowymi. 
Ale w przypadku krajów, o których tu mówimy, jeśli chodzi 
o ekspansję – Afryka Zachodnia, kraje Bliskiego Wschodu, 
oczywiście Oceania czy kraje Dalekiego Wschodu – nie 
ma żadnego problemu w zakresie zabezpieczenia kredy-
tów eksportowych. Na pewno Algieria jest… Jest tylko 
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o mechanizm dostarczania dodatkowo nadwyżek pewnych 
produktów osobom potrzebującym przez organizacje cha-
rytatywne, to mógłby on zadziałać w sytuacji uruchomienia 
mechanizmów kryzysowych.

Tak więc teraz realizujemy działania mające na celu 
propagowanie wzrostu spożycia mleka, co daje efekty, 
a w ich ramach funkcjonują też fundusze promocji, w tym 
Fundusz Promocji Mleka, który służy propagowaniu spo-
życia mleka w szczególności w żłobkach i przedszkolach. 
I należy tu sprostować: to nie jest prawdą, że wspomniane 
środki są dysponowane na szkolenia. Na szkolenia może 
być przeznaczane maksymalnie 15%. A ponadto decydującą 
rolę w kwestii rozdysponowania wspomnianych środków 
odgrywa komisja zarządzająca Funduszu Promocji Mleka, 
której czterech członków to przedstawiciele producentów. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję bardzo.
Rzeczywiście, kiedy podejmowałem decyzję o posie-

dzeniu komisji dwa tygodnie temu, to w całej Europie była 
już, tak się wyrażę, dość mocna informacja, że rynek się 
łamie i trzeba podejmować natychmiastowe działania. Nie 
ukrywam, że celowo zwołałem posiedzenie na dzisiaj, bo 
jutro jest posiedzenie prezydencji Copa, będą między in-
nymi spotkania z przedstawicielami Komisji i mamy jutro 
dyskutować również na omawiany tu temat. Sprawa, o któ-
rej tu mówimy, jest poważna, jako że to nie Polska mocno 
podnosi problem, tylko Niemcy i inne kraje najmocniej, 
że się tak wyrażę, cisną. Widać wyraźnie, że wspomniany 
ruch jest już nie tylko polskim problemem, ale problemem 
europejskim. I widać wyraźnie, że potrzebna jest współ-
praca wszystkich krajów, żeby wymusić pewne działania 
na Komisji. I tutaj może rzeczywiście kolega senator ma 
rację, kiedy mówi o tym, że trzeba podjąć nadzwyczajne 
działania. Żebyśmy nie doprowadzili do załamania rynku, 
jak to miało miejsce w przypadku rynku owoców i warzyw. 
Bo spóźnione działania w sprawie mleka już, że tak po-
wiem, przećwiczyliśmy co najmniej dwa razy, o ile dobrze 
pamiętam. I wspomniane spóźnione działania rzeczywiście 
spowodowały ogromne straty. My nie możemy dopuścić do 
tak zwanej, jak tu koledzy powiedzieli, utraty płynności na-
szych producentów, do tego, żeby banki zajęły się naszymi 
gospodarstwami. Nie możemy do tego dopuścić.

Tak więc ja myślę, że wspomniane spotkania i tylko 
namawianie… Ja słyszę bez przerwy, że pan minister na-
mawia, że konsolidacja… Konsolidacja na pewno jest po-
trzebna, ale sama konsolidacja nie rozwiąże problemu. Ona 
jest potrzebna, ale myślę, że tu muszą być nadzwyczajne 
środki i działania. Jak rozumiem, dzisiejszy głos, który 
tutaj… I pan minister, który wysłuchuje… I że będą jakieś 
jednoznacznie mocniejsze naciski ze strony polskiego rządu 
i innych rządów na interwencję, która musi być interwencją 
nadzwyczajną, a nie interwencją w postaci zwykłej siatki 
bezpieczeństwa, która się nie sprawdza i która nie ma szans 
na powodzenie.

Myślę, że pan poseł Wojciechowski, który jest wice-
przewodniczącym i który chciałby zabrać głos – ja mu go 
udzielę – też pewnie ma coś do powiedzenia. Proszę.

że w najtrudniejszej sytuacji dała możliwość przetrwania 
potężnym producentom, którzy w międzyczasie znajdowali 
rynki. I dzisiaj, tak jak pan minister właśnie powiedział, 
jabłek nie ma. Problem został, można powiedzieć, rozła-
dowany. Choć tutaj oczywiście jest inna skala, sytuacja 
jest pewnie znacznie trudniejsza. Ale czy w jakikolwiek 
sposób nie można by było również tutaj pomóc poprzez 
przeznaczenie części produktów – tylko pojawia się pyta-
nie, skąd wziąć pieniądze – dla osób potrzebujących, czyli 
tych, które nie kupują na rynku?

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Pan minister chciałby udzielić odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Nalewajk:
Chciałbym, żeby pan przewodniczący udzielił głosu 

panu prezesowi Zwolakowi z Agencji Rynku Rolnego, bo 
chce się on wykazać.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Proszę, Panie Prezesie.

Zastępca Prezesa Agencji Rynku Rolnego 
Lucjan Zwolak:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Panie 

Ministrze!
Kilka informacji. Prowadzimy, jako Agencja Rynku 

Rolnego, działania w zakresie wsparcia spożycia produk-
tów mlecznych. Mam tu na myśli akcję „Szklanka mleka” 
w szkołach. Należy zauważyć, że Polska od pięciu lat zaj-
muje pierwsze miejsce w Unii Europejskiej, jeśli chodzi 
o wspomnianą akcję, mimo tego, że pod względem liczby 
uczniów Polska, w stosunku do Unii, znajduje się na miej-
scu szóstym.

I ponadto chciałbym tutaj sprostować dane dotyczące 
tego, że u nas nie rośnie popyt krajowy. On rośnie. W ciągu 
dziesięciu lat średnie spożycie krajowe na jednego miesz-
kańca zwiększyło się ze 173 l – bez uwzględnienia produk-
cji masła – do ponad 210 l, czyli o 20%. W tym samym 
czasie hurtowe dostawy mleka zwiększyły się w mniej-
szym stopniu. Niemniej jednak cały czas jest wspomniana 
nadwyżka, która była eksportowana. Tak że jeżeli chodzi 
o wdrażanie nawyku spożycia mleka, to działania w tym 
zakresie są realizowane na najwyższym poziomie euro-
pejskim. Udostępnianie produktów mleczarskich osobom 
potrzebującym także jest realizowane. Od dziesięciu lat co 
roku prowadzony jest Program Operacyjny „Pomoc żyw-
nościowa”. Wcześniej była to pomoc najbardziej potrze-
bującym osobom w Unii Europejskiej w ramach wspólnej 
polityki rolnej, od bieżącego roku jest to pomoc żywno-
ściowa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
I duża część produktów w ramach wspomnianych dostaw 
to są właśnie produkty mleczarskie. Jeśli chodzi z kolei 
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Prezes Zarządu 
Spółdzielczej Mleczarni „Spomlek” 
Edward Bajko:
Odniosę się do tego, co mówił pan senator. Tutaj nie 

ma żadnego niezrozumiałego fenomenu, to jest właśnie 
normalne. To jest to, co starałem się przekazać w swojej 
poprzedniej wypowiedzi. Im większy jest eksport, im więk-
sza konieczność eksportu, tym większa nasza ekspozycja na 
ceny światowe. Podkreślam: światowe. Jeżeli ceny świato-
we spadają, to polskie ceny i dochody polskich rolników też 
spadają. I im większy będzie udział eksportu – koniecznego 
eksportu – w produkcji, tym bardziej ceny w Polsce będą 
uzależnione od cen światowych. To nie jest nic fenome-
nalnego, tak po prostu, zwyczajnie jest. Gdybyśmy nie 
mieli do czynienia z koniecznością eksportu, moglibyśmy 
mówić, że o cenach decyduje rynek wewnętrzny. I to też, 
proszę państwa, nie do końca, bo żeby tak było, to trzeba 
by pozamykać granice. Żebyśmy nie tylko my nie potrze-
bowali eksportować, lecz także żeby do nas nie przyjeż-
dżały żadne towary ze świata. To jest dzisiaj po prostu 
nierealne, kompletnie nierealne. Tak że musimy zrozumieć 
przedstawiony tu mechanizm i przyzwyczaić się do tego, 
że ceny dla rolników w Polsce zależą od cen światowych. 
I na to ani my, ani Biedronka nie mamy wpływu. Wpływ 
ma ewentualnie Europa, jeżeli uruchomi duże środki bu-
dżetowe, interwencyjne. Wówczas będzie mogła wpływać 
na ceny produktów mlecznych po prostu na świecie. Tej 
grupy produktów, o których tu mówiliśmy: proszki, masło 
i sery. Te, które są przedmiotem obrotu światowego. To jest 
absolutnie normalny, czytelny mechanizm.

(Poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz 
Wojciechowski: Można powiedzieć jedno zdanie?)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję panu prezesowi.
Proszę, Panie Pośle.

Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Janusz Wojciechowski:
Jestem w stanie zrozumieć wspomniany mechanizm, 

nie polemizuję tutaj, broń Boże, ze znawcami rynku, trzeba 
jednak chyba zweryfikować taki propagandowy przekaz, 
że skoro rośnie eksport, to jedziemy na wieś i mówimy, że 
na wsi jest świetnie. Jest, zdaje się, dokładnie odwrotnie. 
Tak zrozumiałem ostatnie przedstawione tutaj wyjaśnienie. 
Im większy eksport, tym gorzej dla rolników. Niestety, 
statystyki to potwierdzają. Jeśli znajdą się inne dane, to ja 
bardzo chętnie uwierzę. Ja też bardzo bym się chciał cieszyć 
z rosnącego eksportu. Tylko że kiedy sięgam do statystyki 
dochodów rolniczych, to widzę dokładnie odwrotną zależ-
ność: im większy eksport, tym niższe dochody rolników. 
Chciałbym umieć to wyjaśnić polskim rolnikom, a nie do 
końca potrafię to zrobić.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Pan minister prosił o głos, pan również prosił…

Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Janusz Wojciechowski:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Bardziej chciałbym zapytać… Bo obserwuję takie 

zjawisko, które jest pewnym fenomenem u nas, w Polsce. 
Otóż im lepszy eksport, tym mniejsze dochody rolni-
ków. Jak wynika z danych ogólnych dotyczących gospo-
darki, to znaczy eksportu rolnego za ostatnie trzy lata, 
jest dwudziestoprocentowy wzrost, wartość eksportu 
wynosi już ponad 24 miliardy euro. A dochody rolni-
ków, zgodnie z danymi za kolejne lata według Eurostatu 
i naszego Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej, spadły o 11%. I to samo dostrzegam 
w przypadku mleka. Właśnie dlatego pytam… Bo we 
wspomnianym materiale czytamy, że w 2014 r wartość 
eksportu wynosiła 1 miliard 809 milionów euro. I to jest 
o 11% więcej, czyli eksport rośnie. A ceny mleka w skupie 
– co prawda nie mamy informacji o dochodach – w tym 
samym czasie spadły o 19%. I tak się zastanawiam, czy 
to… Świetnie, że są poszukiwane kolejne rynki zbytu, 
ale czegoś tu nie rozumiem. Zresztą wiem, że kiedyś 
ktoś z państwa senatorów zadawał panu ministrowi takie 
pytanie, chyba w oświadczeniu senatorskim. Jak wyja-
śnić wspomniany fenomen? Jest coraz większa sprzedaż 
produktów rolnych, świetny eksport, a dochody rolników 
spadają. Coraz więcej mleka się eksportuje, a ceny mleka 
w skupie spadają. Jak to jest, jak to działa? Bo ja nie 
bardzo potrafię to pojąć. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Pan Murawski chce zabrać głos, tak? Proszę.

Główny Specjalista w Zespole Technologii, 
Jakości Surowca i Produktów 
w Krajowym Związku 
Spółdzielni Mleczarskich 
Marek Murawski:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Ja powiem króciutko. Panie Pośle, zdecydowanie rośnie 

wolumen. I to, że przychody są większe, to po prostu wyni-
ka z większego wolumenu eksportu. Bo, jak podkreśliłem 
poprzednio, my jesteśmy skazani na eksport.

I jeszcze tytułem uzupełnienia wypowiedzi pana dyrek-
tora z agencji: konsumpcja wzrosła przez ostatnich dziesięć 
czy piętnaście lat o wspomnianych 20%, ale proszę nie 
zapominać, że w tym samym czasie wzrósł import kon-
sumpcyjny towarów mleczarskich. W związku z tym tak 
naprawdę konsumpcja naszego krajowego mleka jest stała. 
Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.
Pan prezes Bajko.
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ludzie, którzy rzeczywiście znają się na wspomnianych 
kwestiach, i myślę, że coś takiego można zrobić, tylko 
trzeba dobrej woli. Oczywiście to będzie kosztowało, ale, 
proszę państwa, wiele razy mleczarstwo nas kosztowało, 
bo stabilizowaliśmy… Inne rynki czy działy gospodarki 
też nas kosztują. Ostatnio 2 miliardy kosztowało górnic-
two. I zawsze coś będzie nas kosztowało, ale to jest koszt 
stabilizacji. Później my, jako Polska, mamy 8 miliardów 
nadwyżki, jeżeli chodzi o eksport. Proszę państwa, cieszmy 
się, że nasze rolnictwo przynosi zyski, że sami się żywimy 
i jeszcze przynosi nam ono duże zyski. To nie jest tak, że 
my do niego dokładamy, ono się zwraca. Dzisiaj taki zwrot 
kosztów będzie może dotyczył innej gałęzi, niekoniecznie 
mleka, ale pojutrze może właśnie mleka. Tak musimy my-
śleć. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Ja mam tylko dylemat, czy dzisiaj zajmować się mle-

kiem, czy wieprzowiną. Bo ceny wieprzowiny też spadają 
i też mamy problem. Tak że rynki nam się łamią, ponownie. 
I to nie jest tylko jeden problem. Dlatego myślę, że wszyscy 
musimy wspólnie działać.

Jeszcze pan poseł.

Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Janusz Wojciechowski:
Ja tylko króciutko. Bardzo dziękuję za informacje, które 

pan przekazał, o… Może nie tyle informacje, ile sygnał 
o dumpingu. Ja bardzo chętnie wykorzystałbym wspo-
mnianego typu dane w Parlamencie Europejskim, do ja-
kiejś debaty, w kontekście tego, jak to wszystko wygląda, 
powiedzmy, z perspektywy polskiej, jakie jest zagrożenie 
dla naszego rynku. Jeżeli jakieś materiały, dane… To będę 
wdzięczny, bo przyznam się, że czegoś takiego brakuje. 
Bardzo chętnie bym wspomniany temat poruszył, bo za-
wsze jestem zwolennikiem tego, żebyśmy chronili nasz 
rynek przed nieuczciwą czy nierówną konkurencją z kraja-
mi trzecimi. Tak więc każda wiedza na wspomniany temat 
i możliwość posłużenia się jakimiś danymi będą przydatne 
w debatach. Bardzo bym o takie dane prosił. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję, Panie Pośle.
Proszę, pan prezes Bajko.

Prezes Zarządu 
Spółdzielczej Mleczarni „Spomlek” 
Edward Bajko:
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Głos z sali: Proszę do mikrofonu.)
Kolega prezes mówił tutaj o cenach koncentratu mlecz-

nego czy mleka, które wpływają do Polski. Mnie bardziej 
boli cena sera, który wpływa do Polski po cenach poniżej 
kosztu produkcji. Na czym polega zła wiadomość? Otóż 
nie ma pojęcia dumpingu wewnątrz Unii Europejskiej. 

Szanowni Państwo, na pewno potrzebny jest zrównowa-
żony rynek, jak go nie będzie, to zawsze będą zawirowania. 
I musimy o tym pamiętać. Prezesi podkreślają wspomniane 
zależności międzynarodowe i myślę, że wspólnie musimy 
podejmować tutaj działania, nie możemy mówić, że tylko 
sobie podyskutujemy i wyjdziemy stąd z niczym.

Jest jeszcze spotkanie dzisiaj o 14.00, tak?
(Głos z sali: Tak.)
O 14.00. Państwo prezesi pewnie za chwilę będą tam 

zmierzać. W związku z tym, na zakończenie naszej dys-
kusji, Panie Ministrze – żeby nie zatrzymywać prezesów, 
bo pewnie zechcą zaraz tam iść na wspomniane spotkanie 
– prosiłbym o podsumowanie.

A jeszcze wcześniej pan prosił o głos.

Prezes 
Ciechanowskiej Spółdzielni Mleczarskiej 
Wiesław Żebrowski:
Ja jeszcze gwoli wyjaśnienia i odnośnie do tego, co 

powiedział pan prezes Bajko… Oczywiście, że ceny zale-
żą od cen światowych, bo nadmiar proszków czy masła, 
które sprzedajemy… To wszystko jest dyktowane przez 
największe firmy światowe, takie jak Frontera czy inne. 
I dzisiaj rzeczywiście bez pomocy Unii Europejskiej, całej, 
zjednoczonej Unii, my, jako Polska, absolutnie sobie nie 
poradzimy. Nasz eksport, sprzedaż poza nasze granice, 
musi wynosić ponad 30%. Przed importem oczywiście, 
jak wcześniej powiedziałem, się nie ustrzeżemy. Ale mnie 
chodziło głównie o import dumpingowy, o to, że obecnie, 
jak powiedziałem, z Niemiec jest sprowadzany koncentrat 
za 50 gr. To jest dumping i coś z tym oczywiście powinni-
śmy zrobić, poruszyć wspomniany temat.

Proszę państwa, dzisiaj Frontera, duża nowozelandzka 
spółdzielnia mleczarska, która praktycznie zawładnęła też 
rynkiem chińskim, ogłosiła, że w bieżącym sezonie będzie 
płaciła swoim rolnikom, w przeliczeniu na nasze pieniądze, 
70 gr za litr mleka. Niestety – jak powiedzieli wcześniej 
pan prezes i pan Murawski – my, w Unii Europejskiej, 
nie jesteśmy w stanie wyprodukować litra mleka za 70 gr. 
Musimy coś z tym wszystkim zrobić. Musimy wspomóc 
eksporterów, rolników, nie wiem, producentów… My 
najmniej chcemy pieniędzy, bo zaraz wszyscy krzyczą, 
że to przetwórcy chcą pieniędzy. Musimy w jakiś sposób 
wspomóc i ustabilizować rynek, wypchnąć przynajmniej 
część nadwyżki proszku i masła poza nasze granice, żeby 
konkurować z najsilniejszymi. I nie oszukujmy się: dzisiaj 
światem, rynkami światowymi rządzą najsilniejsi. Jednym 
z tych silnych jest, tak jak powiedziałem, Nowa Zelandia, 
ale są też inne kraje. Jeśli Rosja od nas obecnie nie kupuje, 
to kupuje z Brazylii czy z Argentyny. I te rynki musimy, 
wspólnie z Unią Europejską, ustabilizować. I wtedy oczy-
wiście od razu zmieni się sytuacja w kraju, bo nadwyżki, 
że tak powiem, wypłyną. Może część rzeczywiście trze-
ba zagospodarować, tak jak powiedziałem, na pasze czy 
gdzieś. Mam tu na myśli takie wyroby jak serwatka. Może 
trzeba więcej dopłacać, a wtedy będzie ona bardziej opła-
calna niż na przykład soja czy inne produkty. Może nawet 
część mleka w proszku trzeba będzie zagospodarować na 
pasze. Bo jest oczywiście taka możliwość. Są eksperci, są 
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Następna kwestia, myślę, że bardzo ważna, związana 
z tym, co powiedział pan prezes. My możemy mówić 
o nieuczciwej konkurencji, ale rynek niemiecki jest – nie 
wiem, na ile, ale na pewno bardziej – zorganizowany, 
jeśli chodzi o produkcję mleka. Mam tu na myśli grupy, 
zrzeszenia. I tam jest inny element. Ja pamiętam, dlacze-
go niemiecki farmer mniej cierpiał, jeśli chodzi o rynek, 
w 2009 r. Bo tam są cztery tysiące biogazowni. A jednym 
z substratów jest gnojowica i pochodne, czyli to, co się 
produkuje i co można sprzedać. To jest, że się tak wyrażę, 
element powiązany.

I teraz, myślę, Panie Przewodniczący… Ja powiem 
wprost: 8 maja 2015 r. został złożony nasz wniosek do 
Komisji Europejskiej, aby opłata za przekroczenie kwot 
mlecznych zasiliła sektor mleczarski. To by było źródło, 
które można by było przeznaczyć na sektor. Trudno mi mó-
wić o konkretnych kwotach, ale mamy świadomość, w ja-
kim stopniu nas to może dotknąć. Mówię o tym wszystkim 
w takim kontekście, żebyśmy, tak jak powiedziałem na po-
czątku… Organizacje, Copa Cogeca… Pan tu powiedział, 
że jutro jest spotkanie. Musimy szukać sprzymierzeńców, 
jeśli chodzi o kraje, żeby… Bo państwo pamiętacie, jak to 
było w przypadku owoców. Część niewykorzystanej kwoty 
chciano przeznaczyć na budżet ogólny, a nie odwrotnie. 
Tu też trzeba – pan senator mnie w tej kwestii, że tak po-
wiem, zainspirował – patrzeć na cały rynek, bo w każdym 
segmencie jest inny element reagowania kryzysowego, 
czyli zarządzania interwencją. W przypadku owoców jest 
określone rozporządzenie, jest podana cena dla konsumen-
ta, w ramach pomocy żywnościowej… A w przypadku, 
o którym tutaj mówimy, podstawowy element stabiliza-
cji – o czym mówił pan prezes Bajko – to interwencja 
poprzez zakupy interwencyjne. I jeżeli chodzi, załóżmy, 
o mleko… W przypadku wieprzowiny nie ma wspomnia-
nego elementu. Mam tu na myśli podniesienie cen. Tak jak 
i w przypadku zboża. Bo teraz w przypadku zboża cena 
interwencyjna wynosi 101 euro, a wiadomo, że cena zboża 
oscyluje w granicach 700 czy 800 euro, może być taniej 
albo drożej, ale nigdy nie zbliża się ona do wspomnianej 
ceny. I element, o którym tu mowa, nie działa. Dlatego my, 
jako kraj, podnosiliśmy, że elementy zarządzania rynkiem 
są troszkę, można powiedzieć, skostniałe. Bo… Państwo 
sami najlepiej wiecie, jaka jest reakcja producenta, jeżeli 
my dwa miesiące o tym wszystkim rozmawiamy, a wspo-
mniany element będzie uruchomiony za jeszcze następne 
dwa czy trzy miesiące. Tak więc trudno się dziwić produ-
centowi, że reaguje tak, jak reaguje. Dzisiaj mamy świado-
mość, że łańcuch żywnościowy… Wiadomo, że marży nie 
ustalimy, bo wspomnianego elementu nie ma.

Myślę jednak, że omawianą tu kwestię powinniśmy 
podnosić. Ja ją podnoszę wręcz, że tak się wyrażę, z upo-
rem maniaka. Mówiłem od początku, żeby wprowadzić 
w ustawie o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego 
obowiązkowe umowy. Jak będzie kalkulowana cena, jeżeli 
chodzi o sprzedaż, i jaki będzie czasokres, to już późniejsze 
zmartwienie. Ale, tak jak mówię, Panie Przewodniczący, 
co branża… To tak, jak było w przypadku znakowania 
produktów, mam tu na myśli produkty rolne: jedni chcieli, 
drudzy nie chcieli. Taka jest rzeczywistość. Tak że wspo-
mniany element jest moim zdaniem najważniejszy. I jeszcze 

Powtarzam, nie ma takiego pojęcia. Są mechanizmy i jest 
prawo chroniące rynek Unii Europejskiej przed dumpingiem 
spoza Unii, ale w obrocie wewnątrzunijnym czegoś takiego 
nie ma. I tutaj bez zmiany prawa… A zmiana prawa w Unii 
Europejskiej nie zdarzy się pewnie do mojej emerytury. Tak 
że niestety, my próbowaliśmy wspomnianą kwestię, że tak 
powiem, rozgryźć, ale według mojej wiedzy nic się z tym po 
prostu nie da zrobić, bo nie ma wspomnianego pojęcia.

(Poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz 
Wojciechowski: …nowozelandzkie.)

Dla nas, prawdę mówiąc, groźniejsza jest konkuren-
cja – nieuczciwa, bo mowa tu o cenach poniżej kosztów 
produkcji – ze strony Niemiec i Holandii.

(Głos z sali: To jest dumping.)
Ja Nowej Zelandii się aż tak strasznie nie boję. Ona 

oczywiście bardzo wpływa na ceny światowe, to jest jasne. 
Ale bardziej nam grozi napływ mleka i serów – innych 
produktów też, ale mleko i sery są tu najważniejsze – ze 
strony Niemiec i Holandii. Ale moim zdaniem w omawianej 
tu kwestii nie ma niestety instrumentów prawnych, żeby 
wspomniane działania zablokować, niezależnie od tego, 
że to, o czym mówimy, to jest, można powiedzieć, czyn 
nieuczciwej konkurencji. Bo sprzedawanie poniżej kosztów 
jest czynem nieuczciwej konkurencji.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Panie Ministrze, poproszę może o podsumowanie i bę-

dziemy kończyć, skoro nie ma już więcej pytań.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Nalewajk:
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja przysłu-

chuję się prowadzonej tu dyskusji, oczywiście każdy z nas 
ma rację… Ale trzeba to wszystko usystematyzować, po-
łączyć w jeden system. Zgadza się na pewno… Jest jedna, 
niepodważalna teza, że podstawową, tak się wyrażę, nogą 
popytu jest popyt wewnętrzny. I to nie podlega dyskusji. 
Tak, jak prezes mówił… Oczywiście mamy jeszcze, powiem 
tak w cudzysłowie, rezerwy do takich krajów jak, załóżmy, 
Niemcy. Niemcy piją statystycznie o około 50% mleka wię-
cej od Polaków. Tak jak pan prezes powiedział, my 30% 
generalnie, począwszy od podstawowych produktów, musi-
my wyeksportować na rynki zewnętrzne. Bo po prostu tutaj 
możemy się, że tak powiem, zadyskutować, ale nikt nie da 
rolnikowi więcej za produkt finalny, produkt wyjściowy, bo 
obecnie o wszystkim decyduje rynek zewnętrzny.

Bardzo ważna kwestia została poruszona w kontekście 
Nowej Zelandii. Oczywiście, my nigdy nie będziemy z nimi 
konkurować warunkami naturalnymi, bo zawsze przegra-
my. Myślę, że ważniejsza jest teraz sprawa pilnowania 
TTIP, czyli umowy między Unią Europejską a Stanami 
Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone to, jeśli dobrze pa-
miętam, 90 milionów t mleka. Chyba się nie pomyliłem. 
Czyli średnio… Nie wiem, ile w przypadku całej Unii, 
ale to nieistotne. Wspomniany tu element jest ważny, jeśli 
chodzi o kwestie relacji.
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– to jest od 2,80 zł do 6 zł z kawałkiem. I taka sinusoida. 
Czyli… Dlatego wspomniane przeze mnie elementy, Panie 
Przewodniczący…

Ja dziękuję za dyskusję, bo każdy głos jest ważny. 
Tylko musimy się obracać w realiach, brać pod uwagę 
to, jakie mamy możliwości. A tutaj czas nas goni, któryś 
z panów już o tym mówił. Czas nas goni w takim sensie, 
że producent, kiedy cena mleka spada mu poniżej złotówki, 
już nie łapie się w kosztach. I… Wiadomo, o co chodzi. 
Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: Później będzie u niego komornik…)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Pan minister podsumował. Jak mówiliśmy, wszyscy 

wspólnie musimy coś zrobić. Pamiętajmy jednak, że rolnik 
jest, można powiedzieć, pierwszym i ostatnim ogniwem, na 
którym to wszystko się skupia. I musimy zadbać też o to, 
żeby wiedzieć, że przetwórstwo może istnieć tylko razem 
z rolnikiem. Przetwórstwa bez rolnika nie będzie, a rolnika 
bez przetwórstwa też nie. To jest wspólny mechanizm. 
Dołóżmy wspólnie starań, żeby rzeczywiście cała bran-
ża mleczarska zaczęła jakoś współdziałać. I żeby monity, 
które są nam tu potrzebne, też były do nas wysyłane. Bo 
nie możemy tego wszystkiego tak sobie spokojnie zosta-
wić i czekać, aż nadejdzie kryzys, taki jak ten z 2008 r., 
z 2010 r., jak pamiętam, czy następnych lat. Bo wspomniane 
kryzysy powtarzają się cyklicznie. I dlatego…

Panie Ministrze, jeszcze więcej siły do walki z Unią 
Europejską o nadzwyczajne… Żeby nie tylko siatka bez-
pieczeństwa…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ale ja tu apelowałem do wszystkich. Do wszystkich 

apeluję. Nie można liczyć… W interesie naszych produ-
centów, jak również hodowców…

Zamykam posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Dziękuję wszystkim.

kwestia podniesienia cen interwencyjnych, jeżeli chodzi 
o skup masła i odtłuszczonego mleka w proszku. Kwestia 
tego, co może w jakikolwiek sposób stabilizować…

I dalej: musimy, pomimo… To jest coś normalnego, 
że jeżeli przybywa towaru… To jest podstawowe prawo 
popytu i podaży, które nie było przestrzegane do 1990 r., 
kiedy była instrumentalna… Był wówczas tak zwany mini-
ster do spraw cen. Gdybym dzisiaj był takim ministrem, to 
bym… Nie chcę tu wymieniać nazwiska, ale ja pamiętam, 
jak mi tłumaczył, ile musi kosztować bułeczka. Taką mamy 
obecnie rzeczywistość. Im towaru jest więcej na rynku, tym 
on, siłą rzeczy, jest tańszy. Dlatego wspomniany wzrost wo-
lumenu niekoniecznie idzie w parze ze wzrostem wartości 
w euro, dolarach czy złotówkach. Dlatego wspomniane 
podstawowe dwie kwestie to, po pierwsze, ceny interwen-
cyjne, na jedno i drugie, oraz to, żeby środki z zapłaty za 
nadprodukcję przeszły na element rynku… To jest dość 
ważne, bo magazyny… Chodzi o to, że w przypadku mleka 
najbardziej wrażliwy jest produkt od producenta, zanim się 
go, że tak powiem, zamiesza, zanim się coś z niego zrobi. 
Tu po prostu nie ma czasu. Kiedy chodziło o jabłka, mogli-
śmy zamknąć 1 milion t w przechowalniach, bo mamy ich 
sporo, i takie jabłka mogłyby leżeć nawet do dnia dzisiej-
szego albo – ja o tym rozmawiałem – jak by dobrze poszło, 
to i na drugi rok by zostało. A mleko jest po prostu, że się 
tak wyrażę, wrażliwe, bo wiadomo, że krowę trzeba wydoić 
na drugi dzień albo na wieczór i do widzenia. I potem nie 
ma takiego mleka gdzie składować. A jak przetwórca czy 
skupujący nie ma go gdzie upłynnić, to powstaje problem. 
I dlatego mówię, że omawiana tu kwestia jest ważna.

Tak jak powiedziałem: rynek, o którym tu mówimy, 
był do tej pory naprawdę dobrze poukładany, bo było 
kwotowanie i około 70% spółdzielni produkcyjnych, czyli 
producentów, zakłady… To wszystko w miarę funkcjono-
wało. A trzeba jeszcze powiedzieć, Szanowni Państwo, 
że – nie oszukujmy się – cena od 2009 r. do 2013 r., do 
wspomnianego szczytowego momentu, wzrosła o 50%. 
I okazało się… Patrzę teraz na ceny wieprzowiny od 1990 r. 
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