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Szanowny Panie Przewodniczący, 

W odpowiedzi na pana pismo z dnia 22 lipca 2020 r., które zostało przekazane do Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przy piśmie z dnia 

26 października 2020 r., znak BDH.0600.11571.2017.4.MG/WT, Ministerstwo informuje co 

następuje. 

Temat z jakim zwrócił się Pan do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy 

mechanizmu kwotowania mleka, który stanowił element Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej 

w latach 1984-2015. 

Polska wchodząc do Unii Europejskiej w 2004 r. zobowiązała się do przyjęcia dorobku prawnego UE, 

w tym odnoszącego się do mechanizmów interwencyjnych Wspólnej Polityki Rolnej skierowanych do 

sektora mleczarskiego. Jednym z tych mechanizmów był system kwotowania, którego podstawowym 

celem było zagwarantowanie stabilności dochodów rolników ze sprzedaży mleka poprzez 

ograniczenie nadmiernej podaży surowca mlecznego na rynek. Aby mechanizm był skuteczny system 

kwotowy przewidywał obowiązek poniesienia przez producentów mleka dodatkowej opłaty 

w przypadku, gdy krajowa kwota mleczna został przekroczona. Zasada ta została  wprowadzona 

w unijnych rozporządzeniach co oznaczało, że musiała być stosowana w każdym państwie 

członkowskim bez wyjątku. 

W tym miejscu należy przypomnieć, że średnia cena płacona polskim rolnikom za skupowane mleko 

wzrosła po wejściu Polski do Unii Europejskiej o ok. 30%-35% z poziomi poniżej 18 eurocentów do 

ok. 24,5 eurocentów za kilogram. Lepszy dostęp do unijnych rynków sprawił, że pojawiło się 

zapotrzebowanie na polski surowiec mleczny. Wygenerowany w ten sposób popyt przyczynił się 

w efekcie do systematycznego wzrostu ilości towarowego mleka, zwiększając dochody polskich 

gospodarstw mlecznych. Ponadto dzięki systemowi kwot mlecznych polscy rolnicy otrzymali wartość 
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dodaną związaną z możliwością wydzierżawienia lub odsprzedania przyznanych im indywidulanych 

kwot mlecznych (początkowo nazywanych ilościami referencyjnymi).  

Z danych przedstawionych poniżej w tabeli 1 widać, że Polska nie była jedynym - a nawet nie była 

głównym - płatnikiem do unijnego budżetu opłat za przekroczenie kwot mlecznych.  Polska od 

momentu wejścia do Unii Europejskiej (01.05.2004 r.) do momentu likwidacji systemu kwot 

mlecznych (31.03.2015 r.) przekroczyła krajową kwotę zaledwie czterokrotnie. Pierwszy raz zdarzyło 

się to w roku kwotowym 2005/2006, a kolejne przypadki miały miejsce dopiero pod koniec 

obowiązywania systemu kwot mlecznych. Świadczy to o wysokim stopniu zrozumieniu przez polskich 

rolników zasad kwot mlecznych oraz braku chęci do podejmowania ryzyka związanego 

z ewentualnym przekroczeniem, gdyż zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) NR 1788/2003 

z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającym opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów 

mlecznych to producent mleka był odpowiedzialny za uregulowanie opłaty wyrównawczej (fragment 

poniżej).

„Artykuł 4

Wkład producentów w należną opłatę wyrównawczą

Opłata wyrównawcza zostaje w całości rozdzielona, zgodnie z przepisami art. 10 i 12, między 
producentów, którzy przyczynili się do przekroczeń krajowych ilości referencyjnych określonych 
w art. 1 ust. 2.

Bez uszczerbku dla przepisów art. 10 ust. 3 i art. 12 ust. 1 producenci ponoszą odpowiedzialność 
wobec Państwa Członkowskiego za wpłacenie swojego wkładu do należnej opłaty wyrównawczej, 
obliczonej zgodnie z przepisami rozdziału 3, ze względu na sam fakt przekroczenia swoich 
dostępnych ilości referencyjnych.”

Tabela 1
Rok kwotowy Całkowita opłata 

dla UE-271)

mln euro

Opłata wniesiona przez 
Polskę2)

mln euro

Opłata wniesiona przez 
Polskę w całkowitej opłacie 
UE za przekroczenie 
krajowych kwot mlecznych

%
2005/2006 brak danych 241,3 mln zł ---
2006/2007 363 brak 0
2007/2008 221 brak 0
2008/2009 338 brak 0
2009/2010 103 brak 0
2010/2011 22 brak 0
2011/2012 64 brak 0
2012/2013 79 3,7 4,7
2013/2014 48 45,4 94,6
2014/2015 409 161,5 39,5
RAZEM 1 647 210,6 12,8
Źródło: 1) https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories/milk_en 
2) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa/Agencja Rynku Rolnego 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories/milk_en
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Nie mniej jednak należy zauważyć, że biorąc pod uwagę wysoki stopień przekroczenia kwot 

mlecznych w roku kwotowym 2014/2015, wnioski w sprawie zmiany obowiązującego prawa UE 

w zakresie korekty współczynników tłuszczowych jak również całkowitego odejścia od obowiązku 

płacenia kar za przekroczenie krajowych kwot mlecznych w ostatnim roku kwotowym 2014/2015 

(tj. o ich umorzenie) były wielokrotnie zgłaszane przez Polskę do Komisji Europejskiej. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pragnie podkreślić, że pomimo prowadzonych przez Polskę 

intensywnych działań informacyjnych oraz organizacji  bilateralnych i wielostronnych spotkań z 

państwami członkowskimi oraz Komisją Europejską powyższe propozycje nie spotkały się 

z poparciem wymaganej większości państw członkowskich. W stanowiskach wielu krajów przeważała 

obawa, że  proponowane przez Polskę zmiany w zakresie współczynników tłuszczowych, a tym 

bardziej dotyczące całkowitej likwidacji kar za przekroczenie kwot, mogą doprowadzić do nadmiernej 

podaży surowca mlecznego oraz dalszego niekontrolowanego spadku cen. A to jedynie pogłębiłoby 

problemy producentów mleka. Jednocześnie Państwa te podkreślały, że dotychczasowe unijne 

przepisy dotyczące systemu kwot mlecznych muszą być respektowane do końca jego obowiązywania.

Uwzględniając powyższe, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiło z  propozycją 

wprowadzenia w przepisach UE dobrowolnego systemu, który nie likwidowałby konieczności 

zapłacenia kary za przekroczenie krajowej kwoty mlecznej w ostatnim roku kwotowym, jednakże 

umożliwiałby jej uregulowanie w kilku rocznych ratach bez konieczności spłaty odsetek. Szczegółowe 

rozwiązania w tym zakresie zostały przedłożone przez Polskę na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa 

i Rybołówstwa w dniu 26 stycznia 2015 r. i były przedmiotem analizy przez Komisję Europejską. 

To drugie rozwiązanie spotkało się ze zrozumieniem i w efekcie przyjęte zostało rozporządzenie 

wykonawcze Komisji (UE) 2015/517 z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 

nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 

ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 82, 

str. 73, z dnia 27 marca 2015 r.). Rozporządzenie uwzględniało możliwość wprowadzenia rozwiązania 

polegającego na rozłożeniu opłat za przekroczenie kwot na trzy równe roczne i nieoprocentowane 

raty, z czego mogli skorzystać także producenci mleka w Polsce.

Podsumowując, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pragnie podziękować Panu 

i reprezentowanym przez Pana producentom rolnym z Powiatu Łomżyńskiego za okazane zaufanie 

oraz za wyrażoną troskę o losy polskiego rolnictwa. Przekazane przez Państwa spostrzeżenia i sugestie  

będą brane pod uwagę w pracach resortu rolnictwa nad rozwiązaniami mającymi na celu wzmacnianie 

roli i pozycji producentów rolnych w łańcuchu rolno-żywnościowym. Mamy nadzieję, że przedłożone 

wyjaśnienia nie tylko uzupełnią posiadane przez Państwa informacje o podejmowanych przez 

Ministerstwo staraniach w zakresie umorzenia opłat za przekroczenie kwot mlecznych, ale pozwolą 
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także lepiej zrozumieć kolegialny proces podejmowania decyzji na poziomie UE, jak również 

argumenty przemawiające za ostatecznie wybranym w tym zakresie rozwiązaniem.   

Z wyrazami szacunku 

Do wiadomości:

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Dialogu Społecznego

Waldemar Guba
Dyrektor

Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych
/podpisano elektronicznie/
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