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Dotyczy: umorzenia rolnikom pozostałej części kar za nadprodukcję mleka w roku 
kwotowym 2014/2015.

Szanowny Panie Przewodniczący

W nawiązaniu do pisma z 15 listopada 2021 r. znak PIR/ŁO/308/2021, w którym zwrócono 

się z prośbą o umorzenie pozostałej do zapłaty przez producentów mleka części opłat 

wyrównawczych z tytułu przekroczenia kwot indywidualnych dostaw (tzw. kwot mlecznych) 

w roku kwotowym 2014/2015 oraz zakwestionowano ponoszenie tych opłat przez 

producentów mleka, wyjaśniam co następuje.

System kwotowania produkcji mleka był mechanizmem Wspólnej Polityki Rolnej Unii 

Europejskiej, który funkcjonował w Polsce od 1 kwietnia 2004 r. do 31 marca 2015 r. i został 

zniesiony na podstawie art. 230 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1308/20131.

Obowiązek zapłaty opłaty wyrównawczej przez producenta mleka w sytuacji przekroczenia 

krajowej kwoty dostaw wynikał wprost z przepisów unijnych, a podmioty skupujące mleko 

były płatnikami tych opłat.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną 
organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) 
nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.).
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Na podstawie art. 78 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/20072, za opłatę z tytułu 

nadwyżek wynikającą z przekroczenia kwoty krajowej, co stwierdzono na szczeblu 

krajowym, oddzielnie dla dostaw i dla sprzedaży bezpośredniej, państwa członkowskie 

odpowiadały przed Wspólnotą,  i w okresie między 16 października a 30 listopada po 

upływie danego dwunastomiesięcznego okresu wpłacały ją, w 99 % należnej sumy, do 

Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG). Stosownie do art. 79 ust. 1 

rozporządzenia nr 1234/2007, opłata z tytułu nadwyżek była w całości rozdzielona, zgodnie 

z przepisami art. 80 i 83, pomiędzy producentów, którzy przyczynili się do przekroczenia 

kwot krajowych, o których mowa w art. 66 ust. 2. Na podstawie art. 17 rozporządzenia 

Komisji (WE) 595/20043 państwo członkowskie podejmowało wszystkie środki niezbędne 

do zagwarantowania właściwego naliczania opłat i nałożenia ich na producentów, którzy 

przyczynili się do przekroczenia kwot indywidualnych.

Na szczeblu krajowym kwestię wnoszenia opłat regulowały przepisy rozdziału 2 ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. z 2013 

r. poz. 50). Właściwi miejscowo dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego 

ustalali – w drodze decyzji – wysokość opłat należnych od dostawców hurtowych (art. 36 

ust. 1 pkt 2) i przekazywali do podmiotów skupujących zbiorcze informacje o wysokości 

należnych opłat (art. 36 ust. 1 pkt 3). Dostawca hurtowy był obowiązany do wniesienia 

w określonym terminie podmiotowi skupującemu opłaty ustalonej w decyzji (art. 36 ust. 2). 

Z kolei podmiot skupujący był obowiązany przekazać tę opłatę w określonym terminie 

na rachunek bankowy właściwego oddziału terenowego ARR (art. 36 ust. 3). Wpływy z tytułu 

tych opłat ARR przekazywała niezwłocznie na rachunek dochodów budżetu państwa (art. 

41). Zgodnie z art. 78 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, za opłatę z tytułu 

nadwyżek wynikającą z przekroczenia kwoty krajowej państwa członkowskie odpowiadały 

przed Wspólnotą i wpłacały ją, w 99% należnej sumy, do Europejskiego Funduszu 

Rolniczego Gwarancji (EFRG).

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) na forum UE podejmowało działania 

ukierunkowane na niepłacenie przez rolników opłat za przekroczenie indywidualnych kwot 

dostaw w roku kwotowym 2014/2015. Jednakże Komisja Europejska, m.in. pismami 

z 15 grudnia 2015 r. oraz 25 lutego 2016 r., zajęła stanowisko, że opłata od polskich 

2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków 
rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku”) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.).
3 Rozporządzenie Komisji nr 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych 
(Dz. Urz. UE L 94 z 31.03.2004, str. 22, z późn. zm.).
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rolników w roku kwotowym 2014/2015 jest należna według prawa i nie jest możliwe, 

aby państwa członkowskie lub UE zwolniła ich z tego zobowiązania prawnego.

Następnie podjęta została, na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uchwała Rady 

Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. nr 54/2016  w sprawie ustanowienia programu pomocy 

dla producentów mleka dotycząca umorzenia opłaty z uwagi na trudną sytuację finansową. 

Stosownie do postanowień ww. uchwały, program został notyfikowany Komisji Europejskiej, 

która stwierdziła, że powyższa pomoc nie może zostać uznana za zgodną z rynkiem 

wewnętrznym (pismo z 16 września 2016 r. znak: C(2016)5770 final) i przypomniała, 

że państwo członkowskie nie może udzielać pomocy do czasu wydania decyzji końcowej 

jak również, że bezprawnie przyznana pomoc może zostać odzyskana od beneficjenta.  

W przypadku gdy podjęte zostały decyzje negatywne w sprawach pomocy niezgodnej 

z prawem zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 2015/1589 Komisja podejmuje decyzję, 

że zainteresowane państwo członkowskie podejmie wszelkie konieczne środki w celu 

windykacji pomocy od beneficjenta. Pomoc podlegająca windykacji na podstawie decyzji 

o windykacji obejmuje odsetki, które są płatne od dnia, w którym pomoc niezgodna 

z prawem została udostępniona beneficjentowi do daty jej windykacji.

Ponadto w piśmie z 16 września 2016 r. znak C(2016)5770 final Komisja Europejska 

wskazała, iż w jej ocenie umorzenie opłat za przekroczenie kwot indywidualnych w roku 

kwotowym 2014/2015 wydaje się stanowić również naruszenie rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 595/2004.

Jak wskazano na wstępie, obowiązek wnoszenia opłat za przekroczenie kwot 

indywidualnych w roku kwotowym wynikał wprost z przepisów unijnych. Oznacza to, 

że ewentualne udzielanie ulg w spłacie takich należności, także co do zasady, powinno mieć 

podstawę prawną w przepisach unijnych. Tak też postąpił prawodawca unijny umożliwiając 

wniesienie opłat w trzech nieoprocentowanych ratach za przekroczenie indywidualnych 

kwot dostaw w roku kwotowym 2014/2015, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka pomoc 

publiczna jest pomocą de minimis (czyli niejako z założenia nie grozi zakłóceniem 

konkurencji na rynku wewnętrznym). Prawodawca unijny nie przewidział jednak możliwości 

umarzania takich należności. Z tego też względu Rada Ministrów przyjęła uchwałę 

w sprawie ustanowienia programu pomocy producentom mleka, aby zapewnić 

zgodność ewentualnej udzielnej pomocy z przepisami Unii Europejskiej. Komisja 

Europejska stwierdziła jednak, że taka pomoc może być pomocą niezgodną z Traktatem 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
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Komisja Europejska nie wyraziła zgody na tę formę pomocy, niemniej – na wniosek Polski 

– Komisja wyraziła zgodę na sfinansowanie ww. niepodatkowych należności budżetowych 

o charakterze publicznoprawnym w drodze nieoprocentowanej pożyczki (do 15 października 

2016 r. producenci mleka mogli ubiegać się o udzielenie pożyczki – na okres nie dłuższy niż 

10 lat – na sfinansowanie ww. należności).

Mając na względzie skalę przekroczenia indywidualnych kwot dostaw mleka w roku 

kwotowym 2014/2015 przez producentów mleka i wysokość kar, które zobowiązani byli 

wnieść producenci mleka, rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/5174 

wprowadzone zostały wspomniane przepisy zgodnie z którymi państwa członkowskie mogły 

zdecydować, że płatność należnej kwoty związanej z 12-miesięcznym okresem 

rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2014 r. jest dokonywana w trzech rocznych, 

nieoprocentowanych ratach. Pierwsza rata opłaty, stanowiąca co najmniej 1/3 łącznej 

należnej kwoty, miała zostać wpłacona przez podmioty nabywające do 30 września 2015 r., 

natomiast do 30 września 2016 r. wpłacona miała zostać kwota stanowiąca co najmniej 1/3 

łącznej należnej kwoty opłaty. Całkowita należna kwota opłaty powinna zostać uregulowana 

do 30 września 2017 r. Przy czym systemy płatności ratalnych stosowane bez 

oprocentowania stanowiłyby jednak pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu, 

chyba że odroczone raty byłyby udzielane na warunkach określonych w rozporządzeniu 

Komisji (UE) nr 1408/20135.

Uwzględniając powyższe, Rada Ministrów 29 lipca 2015 r. przyjęła rozporządzenie 

w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na 

raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku 

kwotowym 2014/2015 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1105, z późn. zm.). Należy zauważyć, 

że powyższe przepisy umożliwiały rozłożenie na raty wyłącznie opłaty należnej 

od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015, 

co oznacza, że państwo członkowskie miało obowiązek zadeklarować wpłaty z tytułu 

ww. opłat na rzecz budżetu Unii Europejskiej na dotychczasowych zasadach, tj. w 

 listopadzie 2015 r.

4 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 8, 2 z 27.03.2015, str. 73).
5 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).
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Ponadto odnosząc się do bieżącej sytuacji na rynku mleka i przetworów mlecznych należy 

zauważyć, że jest ona wyjątkowo korzystna, chociaż faktycznie marże producentów 

osłabiają wysokie ceny środków produkcji.

Na podstawie danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW 

ceny skupu mleka są rekordowo wysokie. W październiku 2021 r. średnia cena skupu mleka 

netto wyniosła 165,78 zł/100 kg i była wyższa w relacji miesięcznej oraz rocznej 

odpowiednio o +5,3% oraz +12,4%. Cena skupu mleka była wyższa od ceny sprzed dwóch 

lat o +22,6%. Jednocześnie należy zauważyć, że w bieżącym roku nie doszło 

do sezonowego obniżenia cen skupu mleka, które następuje zwykle na skutek zwiększonej 

jego podaży w okresie wiosenno-letnim. Również ceny przetworów mlecznych są rekordowo 

wysokie; są wyższe niż przed rokiem od ponad 30% (pełne mleko w proszku) do ponad 60% 

(masło w blokach). W analizowanym okresie za masło płacono średnio 2 591,6 zł/100 kg 

(+9,3% m/m, +61,4% r/r), a za odtłuszczone mleko w proszku 1 381,1 zł/100 kg (+14,3% 

m/m; +45,5% r/r). Podaż mleka jest ograniczona, skup mleka w okresie styczeń-wrzesień 

2021 r. wzrósł jedynie w relacji rocznej o +0,3%. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Polska zainicjowała na forum UE dyskusję dotyczącą 

rosnących kosztów środków produkcji. Na wniosek Polski, podczas posiedzenia Rady UE 

ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 11-12 października 2021 r. w Luksemburgu, został 

omówiony punkt porządku obrad dotyczący trudnej sytuacji na rynkach rolnych w wyniku 

rosnących cen nawozów. Polska zawnioskowała o podjęcie przez Komisję Europejską:

 stanowczych i konkretnych działań, które ustabilizują lub czasowo zrekompensują 

wysokie koszty nawozów, co przełoży się na ustabilizowanie cen żywności,

 tematu wsparcia rolników w tej kryzysowej sytuacji, nie tylko tymczasowych, 

ale również holistycznych rozwiązań zapewniających rolnikom możliwość 

prowadzenia produkcji roślinnej, a w konsekwencji obywatelom UE przystępną 

cenowo żywność.

Podczas posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 15 listopada 2021 r. w Brukseli 

Polska ponowiła apel o podjęcie przez Komisję Europejską stanowczych i konkretnych 

działań, które ustabilizują, bądź czasowo zrekompensują wysokie koszty nawozów, 

co przełoży się na ustabilizowanie cen środków produkcji dla rolników i cen żywności. 

Komisja wskazała, że rolnictwo jest pod presją wysokich cen energii, co rzutuje m.in. 

na ceny nawozów, oraz znacznych kosztów transportu. Komisja zwróciła uwagę przede 

wszystkim na wzrost cen gazu oraz nawozów, oceniając że na skutki kosztów energii oraz 
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nawozów są szczególnie narażeni producenci zbóż oraz warzyw. W ramach dyskusji 

wszyscy ministrowie wyrazili zaniepokojenie wpływem kosztów produkcji, zwłaszcza cen 

energii, paliw i nawozów na cały sektor rolny, a wielu z nich także wpływem cen pasz na 

sektor produkcji zwierzęcej. Odnosząc się do wysokich cen energii i nawozów Komisja 

wskazała, że według opinii Europejskiego Banku Centralnego są one czasowe. Komisja 

zapewniła o  analizie wniosków o zniesienie ceł antydumpingowych na przywóz z niektórych 

krajów nawozów azotowych. Ponadto uprzejmie informuję, że na najbliższym posiedzeniu 

Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 12-13 grudnia 2021 r. w Brukseli będzie 

omawiany wniosek Hiszpanii, który Polska poprze, dotyczący rosnących kosztów nawozów 

i surowców do pasz dla zwierząt.

Z poważaniem

Norbert Kaczmarczyk

/podpisano elektronicznie/

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych 
dostępna jest pod adresem: 
www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych

http://www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych
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