
Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Koguta 

na 29. posiedzeniu Senatu 
w dniu 21 marca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby 

Szanowny Panie Ministrze! 
Przed kilkoma tygodniami Polska Agencja Prasowa podała, że rolnicy mogą wyprodukować w tym sezo-

nie o 1,5% więcej mleka niż przyznany Polsce limit. Taki wskaźnik oszacowała Agencja Rynku Rolnego. 
W sumie w sezonie kwotowym 2012/2013 (od kwietnia do marca) mleczarnie skupiły około 7,46 mld kg 
mleka, czyli o 4,5% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku kwotowego. Najbardziej wzrosły 
dostawy mleka w okresie od kwietnia do czerwca ubiegłego roku, były one o prawie 10% wyższe niż rok 
wcześniej. 

Agencja Rynku Rolnego prognozuje, że jeżeli dotychczasowa dynamika skupu mleka się utrzyma, to do 
końca obecnego roku kwotowego dostawy krajowe mogą być przekroczone o około 1,5%. Limit produkcji 
mleka w Polsce na obecny rok kwotowy wynosi 9,96 mld kg. Jeżeli produkcja mleka przekroczy wyznaczony 
przez Komisję Europejską limit, to KE może nałożyć na producentów mleka kary finansowe. Wysokość kar 
wynosi 27,83 euro za 100 kg mleka wyprodukowanych ponad limit, czyli około 1,2 zł za kilogram. Taka 
sytuacja zdarzyła się tylko raz po wejściu Polski do Unii Europejskiej - limit produkcji mleka został przekro-
czony w roku kwotowym 2005/2006. Nadprodukcja mleka wyniosła wtedy 296 tysięcy t, czyli 3,4% limitu, a 
rolnicy zapłacili ponad 64 mln euro kary. 

Chcę zapytać, jakie według Pana Ministra jest realne zagrożenie związane z nadprodukcją mleka i konse-
kwencjami w postaci konieczności uiszczenia kary finansowej w obecnym roku kwotowym. 

Chcę zapytać także, jak Pan Minister zapatruje się na postulat Krajowego Związku Spółdzielni Mleczar-
skich, aby minister rolnictwa i rozwoju wsi przekonał Brukselę, by nie rozliczała kwot oddzielnie dla po-
szczególnych krajów, ale by zrobiła to łącznie dla całej Unii Europejskiej. Przedstawiciele KZSM uważają, 
że wspólna kwota nie zostanie z pewnością przekroczona w roku 2012/2013, dzięki czemu nie tylko Polska 
uniknie kar. 

Przy okazji chcę również zapytać Pana Ministra, dlaczego w roku 2012, w skali kraju, cena skupu mleka 
była najniższa w Małopolsce, chociaż najwięcej mleka skupiono w województwach: mazowieckim, wielko-
polskim i podlaskim. 

Z poważaniem 
Stanisław Kogut 


