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Wypowiedź prezesa Waldema-
ra Brosia, kierującego pracami 
Krajowego Związku Spółdzielni 
Mleczarskich

– 26 lutego w siedzibie Krajowego 
Związku Spółdzielni Mleczarskich 
odbyło się spotkanie przedstawi-
cieli branży mleczarskiej z całej 
Polski z ministrem rolnictwa Ja-
nem Krzysztofem Ardanowskim. 
Zaprosiliśmy na nie wszystkich 
z naszej branży, także te spółdziel-
nie, które nie są członkami KZSM 
oraz kierownictwo firm prywat-
nych pracujących w sektorze mle-
czarskim. Na tym spotkaniu m.in. 
sygnalizowaliśmy ministrowi Ar-
danowskiemu, że trzeba zaplano-
wać konkretne działania, które po-
zwolą przejść polskiemu mleczar-
stwu z jak najmniejszymi stratami 
przez okres epidemii koronawi-
rusa. Było dla mnie oczywiste, że 
ta zaraza będzie miała negatywny 
wpływ na całą polską gospodarkę 
– w tym na produkcję i przetwór-
stwo mleka. Dzisiaj z tym proble-
mem jesteśmy w zupełnie innym 
miejscu. Potrzebny jest bowiem 
nie plan, ale niezwłoczne urucho-
mienie konkretnych działań. Z ini-
cjatywy ministra rolnictwa nasz 
rząd powinien się zwrócić do Ko-
misji Europejskiej o rozpoczęcie 

interwencji na rynku mleka. Najle-
piej byłoby, gdyby Agencja Rezerw 
Materiałowych wykupiła na zapa-
sy określoną ilość odtłuszczonego 
mleka w proszku oraz masła – jesz-
cze przed rozpoczęciem działań in-
terwencyjnych – na całym unijnym 
rynku mleka. Pamiętajmy, że me-
chanizm interwencyjny polegający 
na wykupie mleka w proszku i ma-
sła nie został formalnie zlikwido-
wany, ale sprowadzony do tzw. 
opcji zerowej. Czyli można go przy-
wrócić. Tym bardziej, że Bruksela 

deklaruje, że w tych trudnych cza-
sach mechanizm pomocy publicz-
nej w poszczególnych państwach 
może być stosowany w szerszym 
zakresie. Według mnie, trzeba na-
tychmiast podjąć decyzję o zakupie 
na rezerwy państwowe 10 tysięcy 
ton odtłuszczonego mleka w prosz-
ku oraz 5 tysięcy ton masła i zre-
alizować go do końca kwietnia. Bo-
wiem interwencja spełnia swój cel, 
gdy jest podjęta szybko i realizo-
wana w odpowiedniej skali. Dlate-
go trzeba być przygotowanym na 
większą ilość zakupów, tak by na 
przełomie II i III kwartału łączna 
ilość wykupionego odtłuszczonego 
mleka w proszku wyniosła 50 tysię-
cy ton – po cenie 9 zł za kilogram, 
zaś masła 20 tysięcy ton – po cenie 
13 zł za kilogram.

Szacujemy, że produkcja od-
tłuszczonego mleka w proszku 
w pierwszym półroczu wyniesie 
przynajmniej 90 tysięcy ton i może 
się zwiększyć, bowiem jak rynek 
zostanie rozregulowany w okre-
sie epidemii z racji ograniczone-
go handlu na rynku krajowym, to 
część surowca musi trafić do prosz-
kowni. Wszak mleko powinno być 
odebrane z każdego gospodarstwa. 
Natomiast w pierwszym półroczu 
wyprodukujemy około 120 tysię-
cy ton masła. I na pewno część tej 

produkcji powinna zostać zdję-
ta z rynku. Zdaję sobie sprawę, że 
producenci mogą być niezadowo-
leni z proponowanych przeze mnie 
cen wykupu masła i odtłuszczone-
go mleka w proszku. Ale powiedz-
my sobie szczerze, jeszcze nie tak 
dawno proszek był sprzedawany 
nawet poniżej 5 zł za kilogram, zaś 
cena masła w blokach wynosiła 
niewiele ponad 9 zł za kilogram. 
To oznaczało bardzo niskie ceny 
skupu mleka, do których nie mo-
żemy dopuścić. Cele działań propo-
nowanych przez Krajowy Związek 
Spółdzielni Mleczarskich nie mają 
bynajmniej wyłącznie charakteru 
doraźnego. Chcemy nade wszyst-
ko zapobiec zmniejszeniu produk-
cji mleka w Polsce. Wszak realny 
jest upadek tysięcy gospodarstw 
nastawionych na produkcję mle-
ka z racji tego, że ograniczeniu ule-
gną ich dochody, a ten kto zaprze-
stanie produkcji mleka na pewno 
do niej nie powróci. Jest to prawda 
znana od lat. Mamy obecnie około 
110 tysięcy gospodarstw. Gdy część 
z nich upadnie, to wnet staniemy 
się importerem netto produktów 
mleczarskich. To oznacza, że istot-
na część zysków ze sprzedaży wy-
robów mleczarskich popłynie do 
zagranicznych rolników i zakła-
dów mleczarskich. Oczywiste jest 
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Interwencja potrzebna od zaraz

Nawet wbrew Brukseli
Oto niektóre argumenty prze-

mawiające za interwencyjnym wy-
kupem masła i mleka w proszku 
na zapasy przez Agencję Rezerw 
Materiałowych. Według nas, tylko 
produkcja mleka w proszku i masła 
może rozwiązać zatory w sprzeda-
ży innych produktów mleczarskich. 
Właśnie minął boom spowodowa-
ny masowym wykupem artykułów 
mleczarskich. Wielkie sieci mają za-
pchane magazyny. I coraz częściej 
nie odbierają zamówionych wcze-
śniej dostaw – nawet sera twar-
dego. A że mają korzystnie skon-
struowane umowy, to nie ponoszą 
za to żadnych konsekwencji. Słaba 
jest też sprzedaż poprzez tradycyj-
ne hurtownie. Kompletny zastój pa-
nuje w handlu z sektorem Horeca 
– gastronomia, hotele itp. Drastycz-
nie spadają ceny mleka w proszku, 
a także serów twardych, które jesz-
cze 4 dni temu trzymały dobrą cenę. 
Nawet do prezesów czołowych za-
kładów serowarskich, których sery 

dobrze się sprzedają, docierają 
obecnie niedobre wieści. Chociaż 
kilka dni temu jeszcze nie mieli oni 
podstaw do zbytniego pesymizmu. 
Nieuchronne są poważne spad-
ki cen skupu. Grozi nam nie tylko 
ograniczenie skupu, ale nawet jego 
wstrzymanie. Także z powodu epi-
demii koronawirusa. Zagrożony jest 
byt 110 tysięcy gospodarstw nasta-
wionych na produkcję mleka. Brak 
środków finansowych spowoduje 
masowe wyrzynanie krów, co może 
pogłębić dramat na rynku wołowi-
ny. Poza tym, ci co wyrżną krowy 
nie wrócą już do produkcji mleka. 
Duże kłopoty czekają też pracow-
ników branży mleczarskiej, których 
jest około 40 tysięcy. Pamiętajmy 
też, że setki firm żyje dzięki pracy 
na rzecz produkcji i przetwórstwa 
mleka. Ich funkcjonowanie jest rów-
nież zagrożone. Naszym zdaniem, 
polskie mleko zapewnia nie tylko 
chleb, ale i godziwe warunki utrzy-
mania przynajmniej milionowi oby-

wateli RP. Realna jest sytuacja, że po 
epoce koronawirusa nie odbuduje-
my produkcji mleka i tym samym 
staniemy się importerem netto pro-
dukcji mleczarskiej. Zagrożone jest 
więc bezpieczeństwo żywnościo-
we Polski. Oczywiste jest, że inne 
kraje takie jak: Niemcy, Holandia 
czy też Francja, na pewno skieru-
ją pomoc do szeroko rozumianego 
sektora mleczarskiego. Niezwykle 
ważny jest fakt, że proponowana 
przez nas forma interwencji może 
uchronić przed nieszczęściem po-
legającym na tym, że jakaś mleczar-
nia zostanie unieruchomiona z ra-
cji epidemii koronawirusa. Zawsze 
będzie można dowieźć mleko od 
dostawców z zamkniętej mleczar-
ni do najbliższej proszkowni czy też 
masłowni. Oczywiste jest, że pro-
dukty wytworzone z tego mleka 
powinny mieć priorytet w celach 
zakupowych Agencji Rezerw Ma-
teriałowych. Naszym zdaniem, na 
rzecz produkcji na zapasy powinny 

pracować wyłącznie polskie firmy. 
Takie, które zatrudniają pracowni-
ków i płacą podatki w Polsce. Z na-
szych argumentów jasno wynika, 
że warto wydać około 200 milio-
nów złotych – albo i nieco więcej 
– z sumy 212 miliardów składają-
cych się na tarczę premiera Mate-
usza Morawieckiego. Jeszcze jedno: 
trzeba uruchomić ten mechanizm 
nawet bez zgody Brukseli! Wobec 
postępującego kryzysu trzeba też 
niezwłocznie wprowadzić kolejny 
mechanizm. Otóż Bank Gospodar-
stwa Krajowego powinien urucho-
mić – najdalej w ciągu tygodnia – 
gwarancje kredytowe na finanso-
wanie przechowywania zapasów 
masła, mleka w proszku, sera twar-
dego, a także serwatki w proszku. 
Ale do tego potrzebna jest odważna 
decyzja rządu premiera Mateusza 
Morawieckiego. 

Redaktorzy naczelni TPR  
Krzysztof Wróblewski  

i Paweł Kuroczycki 
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też, że nastąpi wyhamowanie eks-
portu oraz to, że ograniczenie pro-
dukcji mleka w Polsce zostanie 
odnotowane z satysfakcją w tych 
państwach, które z nami konkuro-
wały na światowych rynkach. Ta 
satysfakcja będzie jeszcze większa 
z racji łatwiejszego dostępu dla im-
portowanych produktów mleczar-
skich do naszych sklepów i to po 
wyższych cenach. Tak się zapewne 
stanie, gdy nie uruchomimy propo-
nowanych przez Krajowy Związek 
Spółdzielni Mleczarskich działań. 
Ich zakres oraz rozmiar został ofi-
cjalnie przedstawiony ministro-
wi rolnictwa w oficjalnym piśmie, 
które 24 marca 2020 roku zosta-
ło wysłane do resortu rolnictwa. 
Chciałbym dodać, że rząd powi-
nien mieć też plan B na wypadek, 
gdyby jakiś zakład mleczarski zo-
stał unieruchomiony z racji epi-
demii koronawirusa. Myślę, że do 
tego nie dojdzie, bo nie ma, moim 
zdaniem, mocnych merytorycznych 
przesłanek ku temu. Ale jakby do-
szło – odpukać – do nieszczęścia, 
to najlepszym rozwiązaniem jest, 
aby mleko zwykle dostarczane do 
tego zakładu, trafiło do najbliższej 
proszkowni. 

Jestem też przekonany, że każda 
spółdzielnia spełni swój podstawo-
wy cel zapisany w statucie i odbie-
rze mleko od swoich członków. Ale 
należy jej w tym pomóc. Bowiem 
może zapłacić swoim członkom tyl-
ko tyle ile weźmie z rynku – minus 
poniesione koszty. 

Z niepokojem przyjąłem jednak 
ograniczenie ilościowe dostaw 
mleka z gospodarstw narzucone 
producentom sprzedającym suro-
wiec do mleczarni w Turku, będącej 
własnością francuskiego kapitału. 
Także jedna ze spółdzielni mleczar-
skich, która sprzedaje swoje pro-
dukty do Horeca – ma kłopoty w za-
gospodarowaniu surowca i nosi się 
z zamiarem zaprzestania odbioru 
mleka od dostawców, którzy nie są 
członkami spółdzielni. Ale zbyt na 
jej produkty zmniejszył się z racji 

unieruchomienia lokali gastrono-
micznych oraz hoteli. Te przypadki, 
o których poinformowałem w swo-
im piśmie ministra Ardanowskie-
go są dodatkowym argumentem na 
rzecz uruchomienia mechanizmu 
interwencyjnego. 

 Jestem głęboko przekonany, 
że za kilka miesięcy sytuacja na 
światowym rynku mleka zostanie 
unormowana. I powrócą przyzwo-
ite ceny mleka w proszku, które 
spadają od kilku tygodni. Lepsze 
będą też ceny masła, bo ruszy mię-
dzynarodowy handel mocno ogra-
niczony koronawirusem. Chiny już 
wznawiają import produktów mle-
czarskich. Tylko teraz trudno wy-
jechać produktom z racji trudnego 
i drogiego frachtu, a także z powo-
du kłopotów z przemieszczaniem 
się przez granice poszczególnych 
państw. Duże nadzieje wiążę też ze 
wzrostem popytu na rynku krajo-
wym po zakończeniu ery korona-
wirusa. Wprawdzie w pierwszych 
dniach epidemii ludzie kupowali 
na potęgę artykuły mleczarskie, 
ale rynek szybko został nasycony. 
Obecnie handluje się na zwolnio-
nych obrotach. Trudno się spodzie-
wać, że czas przed świętami wiel-
kanocnymi będzie – jak to zwykle 
bywa – dobrym okresem dla pro-
ducentów twarogu, śmietan oraz 
masła. Pamiętajmy, że miesięcz-
nie wytwarzamy ponad 30 tysię-
cy ton twarogów, których najwię-
cej sprzedajemy przed Wielkano-
cą. W tym okresie niektóre spół-
dzielnie pracują dzień i noc, by wy-
wiązać się z zamówień złożonych 
przez handel. Z racji restrykcji 
wprowadzonych przez rząd część 
sklepów może zostać zamknięta, 
a w wielu sklepach handel będzie 
odbywał się na zwolnionych ob-
rotach z braku pracowników. Na 
ograniczenie zakupów wpłynie też 
słuszna polityka „zostań w domu” 
nakazana przez rząd podczas epi-
demii. Z tych wszystkich powodów 
Polacy znacznie ograniczą zakupy. 
Szacuję, że zakupy twarogów będą 
ograniczone nawet o połowę. Wo-
bec tego duża część surowca prze-
znaczona do ich produkcji będzie 
musiała być sproszkowana, aby 
zminimalizować straty. Pamiętaj-
my też, że produkcja odtłuszczo-
nego mleka w proszku jest naj-
lepszym sposobem zagospodaro-
wania nadwyżek mleka surowe-
go i dobrze sprawdza się w czasie 
kryzysów. Stwarza bowiem jedno-
cześnie gwarancję odbioru mleka 
z gospodarstw i jego przetworze-
nie na taki produkt, który można 
długo przechować a potem sprze-

dać po lepszych cenach. Dlatego 
też w tych trudnych czasach nie 
można dopuścić do zdołowania 
cen mleka w proszku. 

Chciałbym tutaj poruszyć inny 
problem, który pilnie zamierza-
my rozwiązać. Chodzi o możliwość 
przedłużenia terminu złożenia spra-
wozdań do Krajowego Rejestru Są-
dowego z odbytych walnych, które 
powinny odbyć się do końca czerw-
ca. Mamy obawy, że nie wszystkie 
zebrania przedstawicieli zdołają 
się odbyć do tego terminu. Wszak 
już obecnie są przekładane – czę-
sto na nieustalony termin. Nie we 
wszystkich spółdzielniach przepro-
wadzono planowane zebrania rejo-

nowe, których odbycie jest niezbęd-
nym warunkiem przeprowadzenia 
każdego walnego. W tej sprawie, 
ale i wielu innych wynikających 
z obecnie trudnej sytuacji gospo-
darczej, Krajowa Rada Spółdziel-
cza (w ramach której jestem wice-
przewodniczącym Zgromadzenia 
Ogólnego) skierowała do premiera 
Mateusza Morawieckiego pismo, 
w którym przedstawiła 22 wnioski 
obejmujące wszystkie branże spół-
dzielczości polskiej, których reali-
zacja jest niezbędna do przetrwa-
nia kryzysu i prowadzenia statu-
towej działalności po zakończeniu  
epidemii.

Notował Krzysztof Wróblewski

Szanowny Panie Ministrze,

Uprzejmie proszę Pana Ministra o podjęcie działań na rzecz stabilizacji 
rynku mleka. Obecnie sytuacja z dnia na dzień dla naszej branży staje 
się trudniejsza. W wyniku ograniczenia zakupów przez konsumentów 
oraz zmniejszenia eksportu drastycznie spadają ceny zbytu naszych 
produktów, dotyczy to zwłaszcza mleka w proszku i masła, o czym sy-
gnalizowaliśmy w piśmie z dnia 16.03. br.

Skup mleka wykazuje tendencję zwyżkową i spółdzielnie mleczarskie 
odbierają całość oferowanego im mleka, bo taka jest ich rola. Natomiast 
otrzymujemy sygnały, że podmioty niespółdzielcze wypowiadają rolni-
kom umowy na dostawę mleka – dotyczy to np. dostaw z l gospodarstwa 
nawet powyżej 20–30 tys. litrów mleka dziennie.

Zdaniem naszym, należy podjęć decyzję o zakupie na tzw. rezerwy 
państwowe 10 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku i 5 tys. ton 
masła, jeszcze do końca kwietnia br. z możliwością zwiększenia tych 
zakupów do 50 tys. ton OMP i 20 tys. ton masła na przełomie II i III 
kwartału br. Istotne znaczenie będzie miała cena zakupu, którą propo-
nujemy dla OMP – 9 zł/kg, masła – 13 zł/kg (loco zakład). Szacujemy, 
że w I półroczu br. produkcja mleka w proszku wyniesie około 90 tys. 
ton a masła ok. 120 tys. ton.

Uruchomienie zakupów, o których mowa powyżej, ustabilizuje rynek, 
co przełoży się na wzrost przychodów spółdzielni i zapewni bezpieczeń-
stwo producentów mleka. Uważamy, że w okresie tak strasznej zarazy, 
jaką jest koronawirus, zwiększenie rezerw państwowych ma nie tylko 
uzasadnienie społeczne, ale również i ekonomiczne, bo przecież zgro-
madzoną w ten sposób żywność można będzie sprzedać na rynku kra-
jowym, zagranicznym czy skierować na odpłatną pomoc humanitarną.

Poza tym, pragniemy zauważyć, że spółdzielnie mleczarskie mające 
„proszkownie” wykonują usługi proszkowania mleka dla innych pod-
miotów, w których nadwyżka surowca jest niewielka do potrzeb ryn-
kowych. Szansą utrzymania odbioru całości wyprodukowanego przez 
rolnika mleka jest dla spółdzielni mleczarskich możliwość skorzystania 
z usługowego proszkowania mleka oferowanego przez inne spółdzielnie.

Informując o powyższym liczymy na pełne zrozumienie ze strony Pana 
Ministra i podjęcie działań, o których mowa powyżej.

Warszawa, 24.03.2020 r.

Pan 
Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich
Związek Rewizyjny

Informujemy o przedłuże-
niu terminu nadsyłania zgło-
szeń na II Konkurs „Innowacje 
techniczne w mleczarstwie” 
do 30 kwietnia 2020 r. Uro-
czystość wręczenia statuetek 
odbędzie się w dniu 27 maja 
2020 w hotelu Zamek Ryn.

Zmiana terminu 
konkursu
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Sonda – mleczarstwo na krawędzi kryzysu
Prezes 

 Wiesław 
 Żebrowski 
 Ciechanowska 

Spółdzielnia 
 Mleczarska

– Jak na razie 
nie mamy kłopo-
tów ze skupem 

mleka, które następnie jest odbiera-
ne przez naszych tradycyjnych od-
biorców. Dziennie skupujemy około 
140 tysięcy litrów mleka od 355 do-
stawców. Ale sygnały zwiastujące 
kryzys są niepokojące. Do sąsiadu-
jącej z nami firmy mleczarskiej wró-
cił ser wysłany do Portugalii. Eks-
port cheddara i mozzarelli nie idzie, 
bo zamknięto pizzerie i inne zakła-
dy gastronomiczne we wszystkich 
państwach UE. Ale i nasi producenci 
sera dostarczający ser, masło i inne 
produkty do polskich zakładów ga-
stronomicznych i hoteli, boleśnie od-
czuwają zaprzestanie ich działalno-
ści. Jak na razie nie obniżamy ceny 
skupu. Wybraliśmy bowiem taktykę 
polegającą na przeczekaniu kryzy-
su. Nie wykluczam jednak, że cena 
skupu pójdzie w dół. Jednak urucho-
mienie interwencji na rynku mleka 
w proszku i masła – poprzez wykup 
tych produktów na zapasy strategicz-
ne może przyczynić się do pewnego 
ustabilizowania rynku mleka. Dlate-
go gorąco popieram postulat Krajo-
wego Związku Spółdzielni Mleczar-
skich związany z interwencyjnym 
wykupem masła i mleka w proszku, 
który mógł być dokonany najpierw 
przez Agencję Rezerw Materiało-
wych, a następnie za pomocą mecha-
nizmów unijnych. Oczekuję też uła-
twienia możliwości zakupu płynów 
dezynfekcyjnych, maseczek i innych 
części ubrań ochronnych dla pracow-
ników zakładów produkujących żyw-
ność. W tym przypadku nie chodzi 
mi o pieniądze, ale o lepszy dostęp 
do tych produktów. 

Prezes 
Tadeusz 
Proczek 
OSM 
Grodzisk 
Mazowiecki

– W obecnej sy-
tuacji jakże kryzy-
sowej, wprowa-

dzenie mechanizmu interwencyjne-
go poprzez zdjęcie z rynku pewnej 
ilości masła i mleka w proszku przez 
Agencję Rezerw Materiałowych – 
z przeznaczeniem na zapasy – może 
zapobiec katastrofie, w obliczu któ-

rej stoi polskie mleczarstwo. Obec-
ny kryzys ma niespotykany wymiar 
i jest największym wyzwaniem od 
czasu zakończenia II wojny świato-
wej. Dlatego też Bruksela powinna 
pozwolić na tego typu pomoc pu-
bliczną i sama ją zainicjować. Obec-
nie na rynku zaczyna panować za-
stój, bo ludzie nie chodzą do skle-
pów. Owszem, w początkach epide-
mii koronawirusa było bardzo dużo 
zamówień, które zwiększały się 
z dnia na dzień, z godziny na godzi-
nę. A teraz handel milczy. Jesteśmy 
producentem markowej mozzarelli 
i bardzo boleśnie odczuliśmy kom-
pletny zastój w sektorze Horeca – 
wstrzymanie sprzedaży do hoteli, 
restauracji i pizzerii. Nie obniżyli-
śmy jeszcze ceny skupu mleka. Ale 
ta obniżka wydaje się bardzo realna. 
Nasza spółdzielnia skupuje rocznie 
około 25 milionów litrów mleka od 
290 dostawców, zaś obecny dzienny 
poziom skupu wynosi ponad 70 ty-
sięcy. Sygnalizuję też, że mamy trud-
ności w zakupie płynów dezynfek-
cyjnych i maseczek.

Prezes 
Szczepan 
Szumowski 
OSM Giżycko 

– Nie produ-
kujemy mleka 
w proszku. Ale 
interwencyjny 
wykup mleka 

w proszku uważam za jak najbardziej 
celowy, bowiem będzie on pomoc-
nym instrumentem pewnej stabili-
zacji cenowej na rynku mleka, ale za-
pewne stabilizacji na niższym pozio-
mie, niż przed kryzysem wywołanym 
epidemią koronawirusa. Opowiadam 
się też za interwencyjnym wyku-
pem masła. Tych działań interwen-
cyjnych, których wprowadzenie po-
stuluje Krajowy Związek Spółdzielni 
Mleczarskich powinna niezwłocznie 
podjąć się Agencja Rezerw Materia-
łowych, a następnie powinny być do-
konane zakupy za pomocą unijnych 
mechanizmów, których uruchomie-
nie będzie nieco trwało. Odtłuszczo-
ne mleko w proszku powinno być 
wykupywane przez ARM po 9 zł za 
kilogram, zaś masło przynajmniej 
po 13 zł za kilogram. Jak się wykupi 
nieco taniej te produkty, to co zosta-
nie na rynku może być sprzedane po 
stosunkowo niskich cenach. Jeszcze 
jedno: konieczna jest też zmiana cen 
w interwencji stosowanej przez Unię. 
Na pewno cena mleka w proszku nie 
może kształtować się na poziomie 

zbliżonym do 7 zł za kilogram. Tak 
na marginesie, to bardzo się dziwię, 
że Bruksela w obliczu totalnego kry-
zysu nie zapowiedziała jeszcze dzia-
łań interwencyjnych na rynku mleka. 

Na razie dysponujemy odpowied-
nim zapasem płynów dezynfekcyj-
nych i maseczek. Ale jest to deficyto-
wy towar, który trudno kupić. A jak 
się stwarza możliwość zakupu, to 
ich ceny są bardzo mocno zawyżo-
ne. Dlatego ten problem powinien 
być rozwiązany odpowiednimi decy-
zjami władz państwowych, bowiem 
branża mleczarska musi mieć stały 
dostęp do tych środków ochronnych. 
Obecnie dziennie przerabiamy oko-
ło 800 tysięcy litrów mleka a jesz-
cze nie tak dawno przerabialiśmy 
milion litrów, do naszej spółdzielni 
surowiec sprzedaje około 1200 pro-
ducentów. Nie obniżyliśmy jeszcze 
ceny skupu, nie mamy nawet jeszcze 
takich planów. Ale sytuacja jest dyna-
miczna i wszystko może się zmienić. 
I my chociaż jesteśmy bardzo dobrą 
spółdzielnią, zaczynamy odczuwać 
skutki kryzysu wywołanego epide-
mią koronawirusa.

Prezes 
Dariusz 
Sapiński 
SM Mlekovita  
Wysokie 
Mazowieckie 

– Mlekovita wy-
grała przetarg na 
dostawy olbrzy-

miej ilości odtłuszczonego mleka 
w proszku do Algierii – konkretnie 
10 tysięcy ton. Dla mnie satysfak-
cją jest, że ten przetarg wygrała fir-
ma polska, a nie holenderska czy 
niemiecka. Dzięki temu Mlekovita 
w pewien sposób przyczyni się do 
stabilizacji na krajowym rynku mle-
ka. Warto tutaj pamiętać o olbrzy-
miej roli dużych zakładów mleczar-
skich w kształtowaniu bezpieczeń-
stwa żywnościowego Polski. Jak na 
razie radzimy sobie dobrze. Jednak 
przewiduję konieczność interwencji 
na rynku masła. W obliczu kryzysu 
spowodowanego epidemią korona-
wirusa na rynku będą gromadziły się 
nadwyżki produktów mleczarskich 
z racji mniejszego zbytu oraz utrud-
nionego eksportu. Dlatego trzeba 
docenić nasze działania zmierzające 
do zdjęcia choćby części nadwyżek 
mleka. A więc Mlekovita pracuje też 
efektywnie na rzecz całej branży mle-
czarskiej spełniając swój cel społecz-
ny. Tę ważną informację chciałbym 
przekazać także politykom. Jak na 

razie sieci odbierają od nas wszyst-
kie zamówione towary, ale sytuacja 
jest dynamiczna. Zmienia się każde-
go dnia. Obecnie dzienny przerób su-
rowca we wszystkich naszych zakła-
dach wynosi około 8 milionów litrów. 
Zaś skup mleka prowadzimy od oko-
ło 14 tysięcy dostawców. Mogę w tym 
miejscu przekazać optymistyczną 
wiadomość, że wznowiliśmy eksport 
naszych wyrobów na rynek chiński. 
Jednak z trudnościami, brakuje bo-
wiem statków a fracht jest drogi. Pra-
gnę też poinformować, że dysponuje-
my odpowiednim zapasem środków 
dezynfekcyjnych i maseczek. 

Prezes 
Wiera 
Pawluczuk  
OSM Hajnówka

– Popieram po-
stulat zgłoszo-
ny przez prezesa 
Waldemara Bro-
sia z KZSM skiero-

wany do ministra rolnictwa. Uważam 
bowiem za bardzo zasadne urucho-
mienie mechanizmu interwencyjne-
go w postaci zakupów przez Agencję 
Rezerw Materiałowych określonej ilo-
ści odtłuszczonego mleka w proszku 
oraz masła z przeznaczeniem na zapa-
sy strategiczne. Odciążyłoby to rynek 
z nadwyżki produktów mleczarskich 
bowiem jest już on nasycony. Poza 
tym utrudnienia związane z epide-
mią koronawirusa ograniczają kra-
jowy handel oraz utrudniają eksport. 
Już teraz obserwujemy spadek zamó-
wień na nasze twarogi, które zwykle 
bardzo dobrze sprzedają się w okresie 
poprzedzającym święta wielkanocne. 
Gorzej się też sprzedają nasze sery 
twarde. Fatalne są też ceny chudego 
mleka przerzutowego – 52 grosze za 
litr. Dlatego uruchamiamy naszą małą 
proszkownię, bowiem sprzedaż tego 
mleka nie jest korzystna. Naszym 
podstawowym celem jest odebranie 
mleka od każdego naszego rolnika. 
Na rynkach światowych tanieje też 
odtłuszczone mleko w proszku, co 
dla mnie jest dziwnym zjawiskiem. 
Wszak w kryzysowych czasach pro-
szek jest najlepszą, bo najtrwalszą for-
mą przechowywania nabiału. Obecnie 
skupujemy około 160 tysięcy litrów 
mleka dziennie z ponad 800 gospo-
darstw. Nie obniżamy jeszcze ceny 
skupu, ale przygotowujemy rolników, 
że będziemy musieli wkrótce podjąć 
tę trudną decyzję. Posiadamy jeszcze 
jakiś mały zapas środków dezynfek-
cyjnych oraz maseczek, ale są trudno-
ści z ich nabyciem. 
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Prezes 
 Waldemar 
 Paziewski  

OSM Garwolin
– Nie ma tu-

taj miejsca na 
zbędną dysku-
sję. Należy jak 
najszybciej uru-

chomić Agencję Rezerw Materiało-
wych, aby dokonała wykupu masła 
i odtłuszczonego mleka w proszku 
na zapasy strategiczne. Mamy ol-
brzymi kryzys i Unia powinna się 
zgodzić na przeprowadzenie takiej 
formy pomocy publicznej na rzecz 
polskiej branży mleczarskiej, której 
grozi katastrofa. Dziwię się, że jeszcze 
rząd nie podjął konkretnych działań, 
ale liczę, że się do nich zabierze. Mi-
nął już szczyt zamówień związany ze 
zgromadzeniem zapasów. Rynek jest 
nasycony, a trudności ze sprzedażą 
naszych wyrobów rosną. Uważam, że 
w obecnym kryzysie, w którym bez-
pieczeństwo żywnościowe Polski jest 
zagrożone, Agencja Rezerw Materia-
łowych powinna dysponować istot-
nymi zapasami odtłuszczonego mle-
ka w proszku, masła oraz sera twar-
dego. Jak na razie nie obniżamy ceny 
skupu, ale wszystko jest możliwe, bo-
wiem sytuacja zmienia się z dnia na 
dzień. Niewątpliwie, gdy dojdzie do 
załamania sprzedaży naszych wyro-
bów będziemy robili duże ilości mle-
ka w proszku, aby przeczekać kryzys 
z jak najmniejszymi stratami. Musi-
my bowiem wypełnić statutowy obo-
wiązek i odebrać surowiec z gospo-
darstw swoich członków. Dziennie 
skupujemy około 340 tysięcy litrów 
mleka od 960 dostawców. Posiada-
my jeszcze odpowiedni zapas mase-
czek oraz płynów dezynfekcyjnych, 
ale topnieje on z dnia na dzień. Wy-
stępują bowiem duże trudności z na-
byciem tych produktów. 

Prezes 
Jerzy Skorupski 
OSM Olecko

– Odczuwa-
my już wyraźnie 
skutki kryzysu 
wywołane epi-
demią korona-
wirusa. Handel, 

a współpracujemy przeważnie z kla-
sycznymi hurtowniami, zmniejszył 
zamówienia na nasze sery, masło, 
które sprzedajemy na terenie nie-
mal całego kraju, a także na galan-
terię sprzedawaną na rynku lokal-
nym. Nasze sery poprzez hurtowni-
ków trafiają też do sieci handlowych. 
Inicjatywa KZSM wprowadzenia in-
terwencyjnego zakupu masła i od-
tłuszczonego mleka w proszku przez 

Agencję Rezerw Materiałowych na 
zapasy strategiczne jest, moim zda-
niem, bardzo słuszna i rząd powi-
nien ją jak najszybciej wprowadzić 
w życie. To może przyczynić się do 
poluźnienia rynku. Dysponujemy 
zapasem środków dezynfekcyjnych 
oraz maseczek. Skupujemy rocznie 
około 50 milionów litrów mleka od 
około 460 dostawców. Naszym ce-
lem jest zapewnienie odbioru mleka 
z każdego gospodarstwa. Jesteśmy 
jednak pewni, że będziemy musie-
li obniżyć cenę skupu mleka. Nato-
miast uruchomienie mechanizmu 
interwencyjnego może być dla nas 
swoistym kołem ratunkowym.

Prezes 
Andrzej 
Minarczuk  
OSM 
Kosów Lacki

– Sytuacja na 
rynku artykułów 
mleczarskich po-
garsza się z dnia 

na dzień. Jestem przekonany, że już 
zapowiedź działań polegających na 
zakupie przez Agencję Rezerw Ma-
teriałowych pewnej ilości masła oraz 
odtłuszczonego mleka w proszku 
z przeznaczeniem na zapasy strate-
giczne przyczyniłaby się do uspoko-
jenia rynku. Dlatego inicjatywa KZSM, 
aby minister Jan Krzysztof Ardanow-
ski doprowadził do tych zakupów 
wręcz leje miód na moje serce. Nie 
obniżamy jeszcze ceny skupu i jak na 
razie jestem daleki od podjęcia takiej 
decyzji. Chociaż pogłębienie kryzysu 
wywołanego epidemią koronawiru-
sa może do niej doprowadzić. Ale na 
pewno chcę utrzymać cenę na kwie-
cień na dotychczasowym poziomie, 
godząc się nawet na zły wynik finan-
sowy. Skup mleka w naszej spółdziel-
ni obecnie kształtuje się na poziomie 
około 200 tysięcy litrów dziennie od 
624 gospodarstw. W 2019 roku sku-
piliśmy około 70 mln l mleka. Posia-
damy odpowiedni zapas środków 
dezynfekcyjnych oraz maseczek. Zaś 
reżym związany z epidemią korona-
wirusa – łącznie z mierzeniem tempe-
ratury pracownikom – wprowadzili-
śmy jako jedni z pierwszych w Polsce.

Prezes 
Jerzy Pyza 
SM Ryki

– Nie produku-
jemy masła ani 
odtłuszczonego 
mleka w proszku. 
Owszem, odczu-
wam niepokój 

związany z kryzysem wywołanym 
przez koronawirusa, ale jak na razie, 

nasze sery sprzedają się dobrze, jak 
by tego wirusa wręcz nie było. Ale sy-
tuacja może się z dnia na dzień dia-
metralnie zmienić. Obawiamy się 
o reakcje naszych odbiorców zwią-
zane z rozszerzeniem epidemii. Jed-
nak dotknął nas mocny spadek cen 
mleka przerzutowego, a w związku 
z remontem kotłowni musieliśmy 
tego mleka sporo sprzedać. Jeszcze 
raz powtarzam: dostrzegamy za-
grożenie, ale podejmujemy działa-
nia na podstawie konkretnych fak-
tów. Wynika z nich jasno, że obecnie 
nie mamy p odstaw, aby obniżyć cenę 
skupu mleka. Obecnie kupujemy po-
nad pół miliona litrów mleka z oko-
ło 1200 gospodarstw. Dysponujemy 
też odpowiednim zapasem maseczek 
i płynów dezynfekcyjnych.

Prezes 
Andrzej Jarmasz
Strzelecka Spół-
dzielnia Produ-
centów Mleka 
oraz Wielkopol-
ska Spółdzielnia 
Producentów 
Mleka 

– W naszej firmie sytuacja jest na 
razie unormowana, słowem wszyst-
ko jest w porządku. Ale liczę się 
z tym, że nawet już za tydzień a może 
dopiero za kilka tygodni, sytuacja się 
zmieni, bo oznaki kryzysu w branży 
mleczarskiej płynące z Polski i z in-
nych państw Unii Europejskiej do-
trą także do nas. Jestem więc pełen 
obaw jak zachowa się rynek. Czy 
aby każdy konsument zamknięty 
w domu będzie miał sposobność 
nabycia większej ilości produktów 
nabiałowych. Dlatego też każdy 
sposób łagodzenia tego kryzysu, 
w tym wykup pewnej ilości masła 
i odtłuszczonego mleka w proszku 
dokonany przez Agencję Rezerw 
Materiałowych uznaję za godny roz-
ważenia. Jest jednak pytanie o skalę 
skuteczności tego mechanizmu? Ale 
jestem za wprowadzeniem wspo-
mnianego mechanizmu. Jak na ra-
zie moi kontrahenci wywiązują się 
z ustalonej w umowie ceny skupu 
i regularnie odbierają od nas suro-
wiec. Chciałbym powiedzieć, że na-
sza cena skupowa uzależniona jest 
od wysokości ceny skupu w Polsce 
i w innych państwach Unii Europej-
skiej. I jeżeli te ceny będą spadały, to 
również będę musiał dokonać szyb-
kiej korekty naszej ceny skupu, to 
znaczy dokonać jej obniżki. Obecnie 
skupujemy około pół miliona litrów 
mleka dziennie z 540 gospodarstw. 
Zaś średnia skupu dzienna od jed-
nego dostawcy wynosi 1000 litrów 
i należy do najwyższych w kraju. 

Oczywiście w naszej działalności 
skupowej przestrzegamy zaleceń 
związanych z zapobieganiem roz-
szerzenia epidemii koronawirusa. 
Mamy też zapas środków dezynfek-
cyjnych oraz maseczek.

Prezes 
Stanisław 
Jamiołkowski 
MSM Mońki

– Jeżeli uzy-
skamy akcep-
tację Brukseli, 
która pozwoli 
na wykup mle-

ka w proszku i masła przez Agencję 
Rezerw Materiałowych na zapasy, to 
należy wprowadzić ten mechanizm. 
Tylko czy uzyskamy takie zezwole-
nie? Obecnie obserwujemy spadek 
cen – jeszcze niezbyt wielki – produ-
kowanych przez nas serów twardych, 
ale na razie ich sprzedaż jest nieza-
grożona. Przewiduję, że największe 
załamanie na rynku mleka nastąpi 
na początku maja. Na razie nie zagra-
ża nam obniżka cen skupu. Owszem, 
zrobiliśmy duże zapasy płynów de-
zynfekcyjnych oraz maseczek, ale są 
one na wyczerpaniu. Teraz te pro-
dukty są bardzo trudne do kupienia 
zaś ich ceny są wręcz szalone. To wła-
śnie Agencja Rezerw Materiałowych 
powinna dysponować olbrzymimi 
zapasami odzieży ochronnej i wspo-
mnianych płynów dezynfekcyjnych 
na wypadek takiego kryzysu jak ten, 
który obecnie przeżywamy.

Prezes 
Tadeusz 
Badach 
OSM 
Krasnystaw

– Nie bardzo 
sobie wyobra-
żam co się stanie, 
gdy jakiś zakład 

przetwarzający mleko zostanie wyłą-
czony z produkcji z racji konsekwen-
cji wynikających z epidemii korona-
wirusa. Rząd powinien mieć plan „B”, 
gdy zdarzy się takie nieszczęście. Nie 
można zostawić mleka w gospodar-
stwie rolnika, nie można też nie doić 
krów. To jest wręcz oczywista oczy-
wistość. Dlatego niezwłocznie trzeba 
uruchomić plan przerzutów mleka, 
na wypadek wyłączenia z produkcji 
jakiegoś zakładu. Jeżeli się tego nie 
zrobi, to chłopi pójdą z torbami. Ale 
przecież pojawią się firmy, które ce-
lowo ograniczą wielkość skupu su-
rowca. Mamy już konkretne przykła-
dy. Tym bardziej wdrożenie w życie 
wspomnianego przeze mnie planu 
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W środę (20 września br.) w sie-
dzibie Okręgowej Spółdzielni Mle-
czarskiej w Garwolinie, odbyło się 
posiedzenie Komisji Spółdziel-
czości Konsumentów Zgroma-
dzenia Ogólnego Krajowej Rady 
Spółdzielczej (ZO KRS). 

W spotkaniu udział wzięli 
przedstawiciele spółdzielni mle-
czarskich Franciszek Bożyk, Ma-
ria Czwojdrak, Teresa Jędraszek, 
Waldemar Paziewski – sekretarz 
komisji. Spółdzielnie 
„Społem” reprezen-
towali: Mieczysław 
Dąbrowski, Tadeusz 
Dworski, Adam So-
snowiec, Anna Tyl-
kowska – zastępca 
przewodniczącego 
komisji, Piotr Zasuń. 
Spółdzielnie „Samo-
pomoc Chłopska” 
reprezentowali: An-
drzej Anulewicz – 
przewodniczący ko-
misji, Henryk Arent, 
Julian Brewka, Janusz Bogdan Cza-
piejewicz, Henryk Dzierzęcki, Jó-
zef Gawlik, Władysław Kania, Sta-
nisław Sledziewski. Spółdzielnie 
Kółek Rolniczych reprezentował 
Jarosław Kobierski. 

Oficjalnego rozpoczęcia posie-
dzenia i powitania zebranych do-
konał Andrzej Anulewicz.

W posiedzeniu, oprócz człon-
ków komisji, uczestniczyli: Wal-
demar Broś – prezes Krajowego 
Związku Spółdzielni Mleczar-

skich, wiceprzewodniczący Zgro-
madzenia Ogólnego Krajowej 
Rady Spółdzielczej. Zaznaczmy, 
że nigdy wcześniej przedstawi-
ciel mleczarstwa nie zajmował tak 
wysokiego stanowiska w tej or-
ganizacji. Przypomnijmy również, 
że mleczarstwo generuje najwię-
cej przychodów w sektorze spół-
dzielczym w Polsce. 

W spotkaniu udział wzięli po-
nadto zastępcy prezesa zarządu 
KRS Marek Kowalski – opiekun ko-

misji z ramienia za-
rządu oraz Ryszard 
Jaśkowski. 

Następnie głos 
zabrał Waldemar 
Broś, który przybli-
żył uczestnikom po-
siedzenia bieżącą sy-
tuację polskiego mle-
czarstwa. W swoim 
wystąpieniu powie-
dział m.in.:

– Ten rok możemy 
określić jako niezły. 
Za ostatni miesiąc 

przeciętna cena w skupie mleka 
w Polsce wyniosła 1,35 zł/l i była 
o ponad 33% wyższa niż w analo-
gicznym okresie roku ubiegłego. 
Myślę, że w tym roku jest szan-
sa, na to, by cena zbliżyła się do 
tej rekordowej (z 2014 r.), a być 
może uda się ją przekroczyć o 1 
lub 2 grosze. Pozwoliłoby to osią-
gnąć przychody w mleczarstwie 
na poziomie 31–32 mld zł. Myślę, 
że wartość eksportu w tym roku 
również będzie rekordowa i po-

winna przekroczyć 
zaklęte 2 mld euro. 
Dzisiaj polskie mle-
czarstwo utrzymuje 
tłuszcz mleczny. Do-
bra sytuacja dla ma-
sła, biorąc pod uwa-
gę dostępne dane, 
powinna się utrzy-
mać do listopada br. 

O jakości, trady-
cji i nowoczesności 
w Okręgowej Spół-
dzielni Mleczarskiej 
w Garwolinie mówił 
Waldemar Paziewski – prezes za-
rządu garwolińskiej spółdzielni. Na 
początku w kilku zdaniach scharak-
teryzował zakład, a następnie mó-
wił o swoich produktach, które wie-
lokrotnie zostały nagrodzone.

– Gros wyrobów produkujemy 
pod konkretne zamówienia, taki 
rodzaj produkcji jest bezpieczny 
dla firmy, a nasze wyroby zostały 
niejednokrotnie docenione. Twa-
rogi tłusty i półtłusty klinek w per-
gaminie oraz twarogi tłusty i pół-
tłusty klinek w folii zostały wyróż-
nione znakiem „Jakość Tradycja”. 
Maślanka naturalna w kartonie 1 l, 
kefir naturalny w kartonie 1 l, ma-
sło extra 200 g i twaróg półtłusty 
klinek w pergaminie zostały wy-
różnione znakiem „Poznaj Dobrą 
Żywność”.

Prezes wspomniał również o wy-
robach kierowanych do sprzedaży 
w konkretny region Polski.

– Jeden z naszych sztandaro-
wych wyrobów, jakim jest twaróg 

klinek na rynku cen-
tralnej Polski sprze-
dawany jest w opa-
kowaniu z perga-
minu i tylko taki 
cieszy się zaintere-
sowaniem. Ten sam 
produkt na Podkar-
paciu by się sprze-
dawał, musi być za-
pakowany dodatko-
wo w opakowanie 
foliowe. 

Tadeusz Dwor-
ski z PSSP Społem 

w Puławach pogratulował Walde-
marowi Paziewskiemu kierowa-
nego przez niego zakładu. Wysoko 
ocenił produkowane w zakładzie 
wyroby, poinformował również, że 
produkty OSM Garwolin cieszą się 
dużym uznaniem i są bardzo chęt-
nie kupowane przez mieszkańców 
Puław. Na zakończenie zwrócił się 
z prośbą o zainteresowanie się 
produkcją wyrobów mleczarskich 
pozbawionych laktozy.

Po zakończeniu posiedzenia 
uczestnicy zwiedzili nowocze-
sny zakład wyposażony w linie do 
produkcji masła, twarogu, mleka, 
maślanki i kefiru. Prezes zarządu 
Waldemar Paziewski i wicepre-
zes ds. technicznych i produkcji 
Robert Kuchnio, odpowiadali na 
wiele pytań. Szczególnym zain-
teresowaniem wśród zwiedzają-
cych cieszyła się oddana do użyt-
ku dwa lata temu nowoczesna 
proszkownia. 

Ireneusz Oleszczyński

Tradycja i nowoczesność w OSM Garwolin

Waldemar Paziewski

Tadeusz Dworski

Uczestnicy posiedzenia Komisji Spółdzielczości Konsumentów ZO KRS

Fo
t. 

Ire
ne

us
z O

le
sz

cz
yń

sk
i (

x3
)

3  listopada  2013 r.

Nr 1 (2)

Z prezesem Jerzym Pyzą  

– kierującym pracami  

Spółdzielni Mleczarskiej  
w Rykach  

rozmawia Krzysztof Wróblewski

n  Jaki procent ogólnych kosz-

tów ryckiej spółdzielni stano-

wią koszty surowcowe – czyli 

zapłata za zakupione od rolni-

ków mleko?

– W naszej spółdzielni nie tak daw-

no przeprowadzono lustrację. A jej 

wyniki podsumowaliśmy na ostatnim 

posiedzeniu rady nadzorczej. Lustra-

tor w oficjalnym raporcie stwierdził, że 

koszty surowcowe stanowią 76 procent 

ogólnych kosztów działalności spół-

dzielni. Jednak najważniejszym para-

metrem w działalności każdego zakła-

du mleczarskiego jest średnia cena sku-

pu. A ta za miesiąc wrzesień wyniosła 

1 zł i 65 groszy brutto i to przy dodat-

nim wyniku finansowym. Gdybyśmy 

prowadzili swoje gospodarowanie w 

kierunku wyniku finansowego wyno-

szącego zero, czyli bez zysku, ale i bez 

strat, to średnia cena skupu wyniosła-

by 1 zł i 70 groszy brutto, a nawet nie-

co więcej. Chciałbym tutaj poinformo-

wać naszych rolników, że za 9 miesię-

cy swojej działalności wypracowaliśmy  

9 milionów zł zysku i chcemy ten wynik 

utrzymać do końca roku. Wynika z tego 

jasno, że to co zarobimy dodatkowo do 

końca roku, przeznaczymy na zwięk-

szenie zapłaty za mleko. Przeprowa-

dzimy w górę korektę cennika albo 

wypłacimy rolnikom dodatkową pre-

mię. Jednak muszę zastrzec, że będzie 

to uzależnione od tego, czy utrzyma 

się dobra koniunktura w mleczar-

stwie. Moim zdaniem – jak na razie – 

nie widać większych zagrożeń, które 

by zwiastowały kryzys na rynku mleka. 

n  Jak sprawuje się nowa linia sero-

warska, która pracuje już ponad 

5 miesięcy?
– Oficjalnie uruchomiliśmy tę linię 

w połowie maja bieżącego roku. Ma 

ona spełniać trzy zadania. Po pierw-

sze, chodzi o zwiększenie ilości pro-

dukowanego w naszej spółdzielni 

sera. Co już się stało, bowiem w cało-

ści zagospodarowujemy skupione od 

naszych dostawców mleko i nie musi-

my już sprzedawać mleka przerzuto-

wego, co było często nieopłacalne.  

A bywało, że w ciągu roku sprzedawa-

liśmy go nawet 10 milionów litrów. Po 

drugie, na nowej linii produkujemy ser 

o innych gabarytach niż na starej. Jest 

to tzw. euroblok. A eurobloki najlepiej 

nadają się do konfekcjonowania sera, 

to znaczy, że robienie plastrów z euro-

bloku wiąże się z najmniejszymi strata-

mi. Po trzecie, na nowej linii będziemy 

wytwarzali nowe gatunki sera. Będą 

to także sery długodojrzewające, któ-

re dojrzewają przynajmniej 6 miesię-

cy. Do tej pory robiliśmy osiem gatun-

ków sera. Wprowadzenie kolejnych,  

a w sumie będziemy mogli robić około 

20 gatunków, będzie uzależnione od 

tego czy zaakceptują je konsumenci. 

Obecnie nasze zdolności produkcyjne 

wynoszą około 700 tys. litrów mleka 

na dobę. Możemy więc w ciągu doby 

wyprodukować prawie 70 ton sera. 

Natomiast rzeczywisty przerób mle-

ka wynosi 350 tysięcy litrów. Z tej ilo-

ści robimy prawie 36 ton sera. Stara 

linia liczy sobie już 8 lat i powoli traci  

maksymalne zdolności przerobowe. 

Ma coraz częstsze przestoje i wyma-

ga coraz gruntowniejszych remontów. 

Bywają więc takie sytuacje, że pracuje 

tylko nowa linia, na której przerabia-

my całe skupione mleko, zaś stara jest 

wówczas remontowana. Z reguły jed-

nak dwie linie pracują równolegle – sta-

ra jest wykorzystywana w 60 procen-

tach a nowa w 40. Nie ukrywam fak-

tu, że obecnie spółdzielnia dysponuje 

dużymi zapasami zdolności przerobo-

wych. Dlatego też od maja tego roku 

naszym priorytetem jest powiększanie 

bazy surowcowej. I nie chodzi tutaj tyl-

ko o wykorzystanie w pełni posiada-

nych mocy przerobowych – jako sztuka 

Napełnić mleczny balon

dokończenie na str. II
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Spółdzielcy z Kosowa spisali się na „piątkę”
23 maja br. odbyło się Zebranie 
Przedstawicieli Okręgowej Spół-
dzielni Mleczarskiej w Kosowie 
Lackim. Przewodniczącym pre-
zydium został Tadeusz Wojtyra 
– przewodniczący rady nadzor-
czej, sekretarzem – Leszek Ona-
szkiewicz, a mężami zaufania 
Ryszard Krasnodębski i Marek 
Robak. Sprawozdanie z działal-
ności zarządu OSM Kosów Lacki 
w 2016 roku przedstawił prezes 
zarządu Andrzej Minarczuk.

2016 rok był bardzo wyjątkowy 
dla członków i pracowników Okrę-
gowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Kosowie Lackim. W stosunku 
do poprzedniego roku spółdzielnia 
osiągnęła wynik finansowy wyż-
szy o ponad 6 mln zł, przy czym 
zysk wyniósł ponad 3 mln złotych. 

– W minionym roku sytuacja 
była bardzo trudna i nasza spół-

dzielnia w pierwszych miesiącach 
2016 r. generowała duże straty. 
Pierwsze półrocze zamknęliśmy 
stratą w wysokości 2 mln zł. Sytu-
acja była dramatyczna i zmuszała 
nas do dramatycznych rozwiązań. 
Po pierwsze, umowy, które zawie-
raliśmy z naszymi kontrahentami 
były dokładnie analizowane i re-
negocjowane. Te oszczędności, po 

dłuższym okresie przełożyły się 
na wymiernie duże kwoty – po-
wiedział na wstępie Andrzej Mi-
narczuk.

Prezes Minarczuk przedstawił 
także plany inwestycyjne spół-
dzielni na 2017 rok. Wśród nich są 
między innymi: przebudowa stacji 
paliw, budowa magazynu nabiało-
wego, budowa kotłowni gazowej 

oraz zakup ma-
szyn i urządzeń.

– Przebudo-
wa stacji paliw 
jest już w trak-
cie realizacji. 
Wylane są ławy 
fundamentowe 
i niedługo bę-
dzie do nich 
przymocowana 
metalowa kon-
strukcja. Budo-
wa magazynu 
nabiałowego 
także po części 
jest już reali-
zowana. Złoży-
liśmy wniosek 

o częściowe dofinansowanie tej 
inwestycji. Mamy zrobiony kosz-
torys tego przedsięwzięcia i jeste-
śmy gotowi do budowy profesjo-
nalnego magazynu nabiałowego 
– powiedział prezes Minarczuk.

Ryszard Krasnodębski z Tończy 
poruszył temat wydatkowania 
pieniędzy z Funduszu Promocji 
Mleka.

– Po pierwsze, chciałbym po-
dziękować panu prezesowi za to, 
że wyprowadził naszą spółdziel-
nię z trudnej sytuacji. Na poprzed-
nim Walnym Zgromadzeniu zwró-
ciłem się z prośbą odnośnie Fun-
duszu Promocji Mleka, co jest 
bardzo ważną sprawą. Był on do 
tej pory nie najlepiej zarządzany. 
Niektóre grupy korzystały z tych 
pieniędzy w nadmiarze. Wiado-
mo, że chodzi tutaj o Polską Fe-
derację Hodowców Bydła i Pro-
ducentów Mleka, której przedsta-
wiciele praktycznie decydowali 
o podziale środków. Rok temu za-
dałem krótkie pytanie – dlaczego 
tak mało było wówczas przepro-
wadzonych promocji produktów 
mlecznych, gdyż jako rolnikom za-
leży nam na zwiększeniu spożycia 
mleka w naszym kraju. Złożyłem 
wówczas propozycję, by 80% pie-
niędzy z tego Funduszu przezna-

czano na rzeczywistą promocję 
produktów mleczarskich, która 
zachęci społeczeństwo do więk-
szego ich spożywania. Niektórzy 
czerpali z niego pełną garścią, 
wszak na ten Fundusz składają 
się w zasadzie wszyscy rolnicy, 
którzy produkują mleko. Okazało 
się, że ci rolnicy, którzy nie należą 
do PZHBiPM finansują wystawy 
bydła. Ja nie mam nic przeciwko 
wystawom, ale organizuje się ich 
sporo, a środki na to można by 
pozyskać w inny sposób – powie-
dział Ryszard Krasnodębski.

– Od dawna wyrażałem opinię, 
że 80% środków z Funduszu po-
winno iść na właściwą promocję, 
a 20% na inne kierunki – odpo-
wiedział Waldemar Broś, prezes 
Krajowego Związku Spółdzielni 
Mleczarskich.

Delegaci jednogłośnie udzielili 
absolutorium dotychczasowemu 
zarządowi w składzie: Andrzej 
Minarczuk – prezes zarządu i Ewa 
Wójcik, wiceprezes zarządu.

Wśród gości zaproszonych na 
Walne Zgromadzenie Przedstawi-
cieli Okręgowej Spółdzielni Mle-
czarskiej w Kosowie Lackim oprócz 
wspomnianego wyżej Waldemara 
Brosia, byli między innymi: Teresa 
Zachariasz, biegły rewident, Anna 
Boczoń-Borkowska, Powiatowy Le-
karz Weterynarii w Sokołowie Pod-
laskim oraz przedstawiciel „Tygo-
dnika Poradnika Rolniczego”.

Józef Nuckowski
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Prezes zarządu Andrzej Minar-
czuk, przedstawił sprawoz-
danie z działalności zarządu 
OSM Kosów Lacki w 2016 roku

Ryszard Krasnodębski stwier-
dził, iż należy zmienić sposób 
podziału środków z Funduszu 
Promocji Mleka

mazowieckie

Od lewej: Leszek Onaszkiewicz, Tadeusz Wojtyra, 
Marek Robak i Ryszard Krasnodębski

Uczestnicy Walnego Zebrania Przedstawicieli OSM Kosów Lacki

> dokończenie na str. 64
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 ● Jak pan ocenia obecną sytuację 
w mleczarstwie?

– Można ją porównać do pogody 
w La Paz, nikt nie wie, kiedy będzie 
zima, a kiedy będzie lato. 

 ● A teraz jest zima czy lato? 
– Teraz jesteśmy na pograniczu. 

Na razie sytuacja jest w miarę sta-
bilna. Ale jedyną rzeczą, która sta-
bilizuje polskie mleczarstwo, jest 
tłuszcz mleczny. Jeżeli nie daj Boże 
to by się załamało, co jest możliwe, 
to żywot obecnej koniunktury bę-
dzie bardzo krótki. Gdyby ktoś po-
wiedział mi na początku roku, ile 
będzie kosztował tłuszcz we wrze-
śniu, to bym nie uwierzył. 

 ● Jednostka tłuszczu kosztuje 
34 grosze, to najwyższa cena 
w historii. 

– Chciałbym od razu obalić mit 
dotyczący ceny masła. Ludzie py-
tają, dlaczego masło jest takie dro-
gie. Po pierwsze, paczka papiero-
sów kosztuje co najmniej 14 zł. 
To tyle, co dwie kostki masła. Je-
den człowiek, żeby nie wiem jak 
się starał, to kostki masła dziennie 
nie zje, a paczkę papierosów lub 
dwie wypali. Więc nie dyskutuj-
my w ogóle na temat drogiego ma-
sła. Po drugie, niskie ceny tłusz-
czu mlecznego to kontynuacja 
polityki z poprzedniego ustroju, 
kiedy państwo musiało zapew-
nić ten tłuszcz konsumentom, 
a ceny masła sztucznie zaniżano 
poprzez państwowe subwencje. 
Konsumenci do tego się przyzwy-
czaili. Jakby nie liczyć, na kilogram 
masła potrzeba około 25 l mleka. 
Jeśli za kilogram mleka płaci się 
złotówkę, to powinno ono koszto-
wać 25 zł/kg. Policzmy też inaczej. 
Na kilogram masła idą 82 jednost-
ki tłuszczowe. W mojej praktyce, 
a w mleczarstwie jestem od 40 
lat jako prezes, w firmie pracuję 
od 1973 r., nigdy nie zdarzyło się, 
aby tłuszcz był opłacalny. Czegoś 
takiego jak jest obecnie, nie było. 
Dzisiaj naukowo udowodniono 
i rozpropagowano – szczególnie 
w USA – że utwardzone tłuszcze 
roślinne są rakotwórcze. Stąd 

wzięła się koniunktura na masło. 
Chciałbym, żeby ta moda na masło 
była normalnością. Wszak dobry 
Pan Bóg wymyślił krowę i to jest 
cud, że z trawy powstaje mleko – 
napój życia. Ale za ten napój trze-
ba zapłacić, bo jego wyproduko-
wanie kosztuje. W związku z tym 
zakładam, że wysoki poziom cen 
tłuszczu mlecznego się utrzyma. 
Chociaż nie zawsze będzie to ten 
najwyższy pułap cenowy. 

 ● Czyli nie powinniśmy się oba-
wiać powrotu do cen masła 
w blokach na poziomie 9 zł/kg?

– To jest niemożliwe z wielu po-
wodów. Kiedy w handlu domino-
wały mieszaniny wielu tłuszczów 
– produktów masłopodobnych, to 
można było sobie pozwolić na do-
łowanie cen masła. Dziś sytuacja 
jest więc w miarę stabilna, ale nie 
można się tym zachłystywać, bo za 
dobrą ceną masła nie nadąża cena 
białka. I w zasadzie od ubiegłego 
roku sieci handlowe nie podniosły 
znacząco ceny mleka spożywczego 
ani galanterii. 

 ● OSM Krasnystaw jest potenta-
tem w produkcji galanterii.

– W tym roku była taka sytu-
acja, że prawie cały skup mleka, 
około 400 tys. l, przeznaczyliśmy 
na galanterię. Jednak jej produk-
cja zapewniała niezbyt wielką 
opłacalność. Gdyby dziś ceny ma-
sła się załamały, to byłyby kłopo-
ty. Opłacalna byłaby dla nas pro-
dukcja większej ilości masła albo 
sprzedaż śmietany przerzutowej. 
Ale taka strategia ma krótkie nogi. 
Bo jeśli raz się wyjdzie z rynku ga-

lanteryjnego i przydarzy się deko-
niunktura, to już się na ten rynek 
nie wróci. 

 ● Jak wygląda wzrost skupu mle-
ka w Krasnymstawie?

– Jest o 2–3% większy niż przed 
rokiem. Jak wspomniałem, jest to 
ponad 400 tys. l dziennie. Produ-
kujemy mleko spożywcze, jogurty, 
szeroki asortyment śmietan, sery 
twarogowe, serki i desery, a także 
serek wiejski, w którego produkcji 
należeliśmy do wąskiej grupy pio-
nierów. W naszej produkcji warto 
zwrócić uwagę na zsiadłe mleko, 
kefiry i maślankę. Właśnie zsiadłe 
mleko zaczęliśmy produkować 
jako pierwsi w Polsce. 

 ● Chłodnik to również pomysł 
Krasnegostawu?

– Chłodnik najpierw był jako ty-
powy napój pitny, a obecnie pro-
dukujemy chłodnik konsumpcyj-
ny. Został pomyślany jako posiłek 
dla studentów, pracowników lub 
rolników, którzy zabierali z domu 
dwa jajka na twardo, wrzucali do 
chłodnika i tym samym mieli za-
pewniony pełny posiłek. 

 ● Jak zmienia się struktura do-
stawców do OSM Krasnystaw?

– To jest dobre pytanie. Przed 
15 laty mieliśmy około 17 tys. do-
stawców skupując 400 tys. l mleka. 
Dzisiaj skupujemy taką samą ilość 
mleka, a nawet nieco więcej, od 
1120 „zbiornikowców” i kilkuset 
rolników dostarczających mleko 
do punktów skupu. To doskonale 
pokazuje, jak przez te lata zmieniła 
się struktura gospodarstw. 

 ●  To znaczy, że nie pozbywacie 
się tych mniejszych rolników 
i punktów skupu mleka? 

– Uważam, że punkty skupu two-
rzyły fundamenty mleczarstwa. 
U nas będą one znikały w sposób 
naturalny, kiedy zabraknie do-
stawców. Jednak nie będziemy ich 
likwidować na siłę, bo myśmy na 
nich wyrośli. 

 ● Jak wyglądało krasnostawskie 
mleczarstwo 40 lat temu, kiedy 
został pan prezesem?

– To była zupełnie inna bajka. 
Byliśmy skupowo przypisani do 
byłego województwa chełmskie-
go. Wówczas w skupie mieliśmy 
tylko 60 tys. l własnego mleka. Zaś 
moce produkcyjne były w porów-
naniu do tego olbrzymie, bo posia-
daliśmy dużą proszkownię, która 
była buforem dla mleczarstwa 
z dużej części wschodniej Polski. 
Gdy zmienił się ustrój i zniesiono 
regionalizację, zastanawialiśmy 
się, co dalej. Surowca brakowało, 
załoga była duża, a przerzuty się 
skończyły. Mieliśmy trzy wyjścia: 
zostawić tak, jak jest, iść do przodu 
lub uciekać. Wybraliśmy to drugie, 
czyli iść do przodu i postawiliśmy 
na galanterię. Wszyscy w Polsce 
pukali się w głowę, bo do rynku 
zbytu było daleko. Brakowało też 
nam doświadczenia. Udało nam 
się jednak wejść – i to mocno – na 
rynek śląski. Chciałbym przypo-
mnieć pewną zabawną opowieść, 
która miała dla nas dobre konse-
kwencje. Z okna gabinetu zobaczy-
łem w lipcu lub sierpniu 1990 r. 
żółtego malucha z przyczepką na 
śląskiej rejestracji. Poprosiłem, aby 
jego kierowca wszedł do mojego 
biura. Wydał mi się dziwny, bo miał 
pomalowane oczy. Okazało się, że 
to górnik (stąd czarne obwódki 
wokół oczu), który przyjechał ze 
Śląska po masło. Zapytałem, jak 
będzie to masło wieźć. Odpowie-
dział, że pojedzie nocą, aby się nie 
roztopiło. Był to absolwent ówcze-
snej Akademii Rolniczej w Krako-
wie, który zakochał się w Ślązaczce 
i wyjechał na Śląsk. Tydzień póź-
niej pojechałem na Śląsk, aby zoba-
czyć, jak sprzedaje masło. Śląsk był 
studnią bez dna. Wówczas zaczę-
liśmy nasze wyroby kierować do 
tamtego regionu, również do Ma-
łopolski, gdzie mamy bardzo dobrą 
pozycję do dziś. Z czasem musie-
liśmy szukać nowych dostawców 
i z tych 60 tys. l mleka doszliśmy do 
obecnych 400 tys. l skupu dziennie. 

 ● Dziękujemy za rozmowę.

Wysokie ceny masła to normalność
Z Tadeuszem Badachem, preze-
sem Okręgowej Spółdzielni Mle-
czarskiej w Krasnymstawie, któ-
rą kieruje od 40 lat, rozmawiają 
Krzysztof Wróblewski i Paweł 
Kuroczycki. Rozmowa była prze-
prowadzona w drugim dniu tego-
rocznych targów Polagra Food  
26 września na stoisku OSM 
Krasnystaw.
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jest wręcz konieczne. Konsekwen-
cją tego działania powinno być tak-
że uruchomienie interwencyjnego 
wykupu masła i mleka w proszku 
przez Agencję Rezerw Materiało-
wych z przeznaczeniem na zapasy 
strategiczne. Musimy zadbać o rol-
ników i w tej materii niezwłocznie 
powinna być uruchomiona pomoc 
państwa.

Obecnie skupujemy około 400 ty-
sięcy litrów mleka dziennie od pra-
wie 1500 rolników. Mamy też zabez-
pieczone wszystkie środki związa-
ne z przestrzeganiem rygorów po-
wstrzymywania epidemii koronawi-
rusa. To znaczy też, że dysponujemy 
odpowiednimi zapasami maseczek 
oraz płynów dezynfekcyjnych. 

Prezes 
 Iwona 
 Grzybowska 

OSM Łowicz 
– Opowiadam 

się za tym, aby 
w pierwszym 
etapie Agencja 
Rezerw Materia-

łowych dokonała zakupu masła na 
rezerwy strategiczne. Natomiast wy-
kup odtłuszczonego mleka w proszku 
powinien stanowić drugi etap takiej 
interwencji. Ale niewątpliwie trze-
ba podjąć takie działania, aby zdjąć 
nadwyżki produktów i mleka z rynku. 
Minął już szał zakupów, wielkie sieci 
handlowe ograniczają zamówienia. 
Skup mleka w naszej spółdzielni, któ-
ry przekracza poziom miliona litrów 
dziennie od około 3400 dostawców 
oraz jego przerób przebiegają nor-
malnie, bez żadnych zakłóceń. Ale 
nie chcemy dopuścić do zbytniego za-
pełnienia magazynów. Koszty frachtu 
do Chin wzrosły o 100 procent więc 
sprzedaż na tym rynku staje się nie-
opłacalna. Mamy też odpowiedni za-
pas maseczek oraz płynów dezynfek-
cyjnych. Jak na razie nie planujemy 
obniżki cen skupu. 

Prezes 
 Czesław 
 Cieślak 
 OSM Koło 

– Ceny pro-
duktów mleczar-
skich na rynkach 
światowych spa-
dają, a o więk-

szości naszych przychodów stano-
wi eksport, dlatego też od 1 kwiet-
nia obniżamy ceny mleka w skupie. 
W magazynach mamy też zapas pro-
duktów przeznaczonych na eksport 
i są to obecnie zamrożone pieniądze, 
a chodzi o 30 milionów złotych. Dla-
tego nie wykluczam wprowadzenia 

mechanizmu interwencyjnego pole-
gającego na wykupie pewnej ilości 
masła oraz odtłuszczonego mleka 
w proszku przez Agencję Rezerw 
Materiałowych. Ale pragnę poru-
szyć inny temat związany z kryzy-
sem wywołanym epidemią korona-
wirusową. Dlaczego wszyscy głośno 
mówią tylko o pomocy dla tych, któ-
rzy nic nie będą robić? A co dla tych, 
którzy pracują codziennie? Według 
mnie, najbardziej w tym korona-
wirusowym kryzysie są narażone 
zakłady przemysłu mleczarskiego. 
Wszak kierowcy cystern i pracowni-
cy działu skupu muszą każdego dnia 
dojechać do kilkudziesięciu tysięcy 
rolników. Nasz kierowca dojeżdża 
codziennie do 100 gospodarstw. 
Potem trzeba w zakładzie przero-
bić to mleko i następnie okazuje 
się, że z racji epidemii trudno jest 
sprzedać nasze wyroby, szczególnie 
te przeznaczone na eksport. Dlatego 
branży mleczarskiej i ludziom pra-
cującym na rzecz tej branży należy 
się istotna pomoc. Wszak nie moż-
na wstrzymać odbioru mleka z go-
spodarstw i jego przerobu. Gdyby do 
tego doszło, to widmo zagłady poja-
wiłoby się nad polskim rolnictwem 
i bardzo mocno zostałoby naruszo-
ne bezpieczeństwo żywnościowe 
Polski.

Prezes 
Irena 

 Miedzińska 
 OSM  

Wart-Milk 
 Sieradz 

– Moim zda-
niem, należy nie-
zwłocznie wpro-

wadzić mechanizmy interwencyj-
ne zaproponowane przez Krajowy 
Związek Spółdzielni Mleczarskich, 
bo inaczej mleko się wyleje i nie bę-
dzie co zbierać. Sprzedaję dużo wy-
robów UHT i widać już, że hurtow-
nie zaczynają się „zatykać”. Każde-
go dnia sytuacja zmienia się na nie-
korzyść. Jeżeli nie będziemy mogli 
sprzedawać mleka UHT, to surowiec 
trafi do naszej proszkowni. Po pro-
stu będziemy minimalizowali straty. 
Dlatego też bardzo zależy nam na 
przyzwoitej cenie odtłuszczonego 
mleka w proszku. Dziennie skupu-
jemy około 200 tysięcy litrów mleka 
od 550 dostawców. I wypełnimy sta-
tutowy obowiązek skupu mleka od 
członków swojej spółdzielni. Posia-
damy odpowiednią ilość maseczek 
oraz środków dezynfekcyjnych. Mu-
simy jednak zakupić większą partię 
tych produktów, bo nie wiadomo jak 
długo będzie trwał kryzys wywoła-
ny koronawirusem.

Prezes 
Tadeusz 
 Łuczak 
 firma A-Lima-Bis

– Sądzę, że 
wprowadzenie 
interwencyjne-
go wykupu ma-
sła oraz mleka 

w proszku przez Agencję Rezerw 
Materiałowych uspokoiłoby nieco 
rynek. Jesteśmy eksporterem ser-
watki w proszku i na nasz produkt 
mamy stałych odbiorców, także na 
rynku chińskim. Ostatnio sprzeda-
liśmy na eksport partię 300 ton ser-
watki, z czego 80 ton trafiło do Je-
menu, a ponad 200 ton do odbiorcy 
chińskiego. Chiny nieco ruszyły, ale 
z dnia na dzień o 33 procent wzro-
sła cena frachtu. Przypomnę też, że 
wyższe ceny mleka w proszku ozna-
czają też wyższe ceny serwatki – bo-
wiem między tymi produktami mu-
szą być zachowane odpowiednie re-
lacje cenowe.

Prezes 
 Grzegorz 
 Gańko 
 OSM Sierpc 

– Rząd powi-
nien być przy-
gotowany do 
wprowadzenia 
mechanizmów 

interwencyjnych polegających na 
wykupie masła i mleka w proszku 
przez Agencję Rezerw Materiało-
wych z przeznaczeniem tych pro-
duktów na powiększenie stanu za-
pasów strategicznych. Mechanizm 
ten powinien działać przynaj-
mniej przez trzy miesiące. Spada 
cena mleka przerzutowego, słabo 
funkcjonuje transport zajmujący 
się eksportem zarówno samocho-
dowy, jak i morski. Słabnie nie tyl-
ko eksport, ale i handel krajowy. 
My jednak nie mamy większych 
problemów ze sprzedażą naszych 
serów. To nie znaczy jednak, że nie 
spodziewam się kłopotów. Nie za-
mierzamy też obniżyć ceny skupu 
mleka, ale sytuacja jest dynamicz-
na i zmienia się dosłownie z godzi-
ny na godzinę. Ale w każdym przy-
padku będziemy się starali maksy-
malizować cenę skupu. Przestrze-
gamy też dokładnie wszystkich 
procedur chroniących nasz zakład 
i naszych pracowników przed ko-
ronawirusem, także kierowców 
przy odbiorze mleka. Mamy też 
odpowiedni zapas maseczek oraz 
płynów dezynfekcyjnych. Obecnie 
kupujemy około 1 miliona litrów 
mleka dziennie od około 1900 do-
stawców.

Prezes 
 Wiesław 
 Stępień 
  OSM Końskie

– Jak najbar-
dziej opowiadam 
się za niezwłocz-
nym wprowa-
dzeniem wyku-

pu masła i mleka w proszku, w który 
to będzie zaangażowana Agencja Re-
zerw Materiałowych. Jest to postulat 
środowiska mleczarskiego skupione-
go w Krajowym Związku Spółdzielni 
Mleczarskich. Ale myślę, że poprą go 
wszyscy przedstawiciele firm mle-
czarskich działających w Polsce. Tym 
bardziej, że wprowadzenie tego me-
chanizmu może zapobiec pewnym 
działaniom natury spekulacyjnej. 
Większa ilość tych produktów prze-
znaczonych na zapasy oznacza też 
większe bezpieczeństwo żywnościo-
we naszego państwa i pozwoli produ-
centom mleka oraz zakładom prze-
twarzającym surowiec na łagodniej-
sze przejście przez kryzys wywołany 
epidemią koronawirusa. Poza tym są 
to znikome pieniądze w stosunku do 
pomocy zadeklarowanej przez pre-
miera Morawieckiego w planie ratun-
kowym dla polskiej gospodarki, czy-
li w słynnej „tarczy antykryzysowej”. 
Te pieniądze nie przepadną, bowiem 
jestem przekonany, że po kryzysie 
wrócą dobre czasy dla polskiego mle-
czarstwa. Obecnie skupujemy dzien-
nie około 250 tysięcy litrów mleka od 
2000 dostawców i od 1 kwietnia mu-
simy wprowadzić obniżkę ceny skupu 
mleka. Posiadamy też odpowiednie 
zapasy maseczek oraz płynów dezyn-
fekcyjnych i przestrzegamy obwiązu-
jących procedur bezpieczeństwa. 

Prezes 
 Jerzy 
 Borucki 
 Grupa Kapitałowa 

POLMLEK 
– Rozwiązanie 

polegające na in-
terwencyjnym 
wykupie masła 

i mleka w proszku przez Agencję 
Rezerw Materiałowych na zapasy 
uważam za jak najbardziej słuszne 
i celowe. Chociaż sytuacja naszej fir-
my jest dobra. Ale wprowadzenie 
takiego rozwiązania przyczyniłoby 
się do złagodzenia kryzysu na rynku 
mleka wywołanego przez epidemię 
koronawirusa. Ważne jest też, żeby 
minister Ardanowski szybko dopro-
wadził do uruchomienia przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego gwaran-
cji kredytowych dla zakładów mle-
czarskich przeznaczonych na finan-
sowanie zwiększenia zapasów pro-
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Nie dokuczyła nam odchodzą-
ca w przeszłość tegoroczna zima. 
W górach sypnęło śniegiem dając 
radość licznemu gronu amatorów bia-
łego szaleństwa. Na nizinach, a zwłasz-
cza w centralnej Polsce, śniegu było jak 
na lekarstwo, ale na szczęście mimo 
kilkudniowych spadków temperatu-
ry do -15° C i to bez okrywy śnieżnej, 
oziminy raczej przezimowały. Czekają 
z niecierpliwością na wiosenne słoń-
ce i nawożenie, wszak znaczna część 
nawozów mogła zostać wymyta przez 
jesienne deszcze. 

„Ciepła zima” tak jakby chcia-
ła przeprosić za ubiegłoroczne lato 
i jesień, które to przyniosły niespoty-
kane anomalia pogodowe i olbrzy-
mie straty w mieniu, a także wypad-
ki śmiertelne.

Reasumując, za okres zimowy 
możemy podziękować Opatrzności, 
a co w naszej mlecznej branży?

Jak pisałem w poprzednim dodat-
ku „Kolski Poradnik Rolniczy” sytuacja 
zmienia się dynamicznie. Niestety, nie 
na korzyść. Gwałtowna obniżka o 10 
złotych na kilogramie ceny masła, spad-
ki cen mleka w proszku, wzrost produk-
cji mleka, spowodowały obniżki cen 

skupu. Wszystko wskazuje, że nawet 
okres postu i zwiększone spożycie pro-
duktów mlecznych w tym okresie, tylko 
na krótko dawały nadzieje na powrót 
do cen masła z ubiegłego roku. Już dziś 
dochodzą do mnie sygnały (a pisze te 
słowa z Afryki, gdzie prowadzę roz-
mowy na temat eksportu) o zwięk-
szających się zapasach masła, a co za 
tym idzie, żądaniem przez nabywców 
zmniejszenia ceny zbytu. Zwiększona 
w gospodarstwach produkcja mleka, 
nie rozwiązany problem zalegającego 
w magazynach mleka w proszku wska-
zuje, iż należy się liczyć ze zmniejsze-
niem cen skupu mleka w okresie wio-
senno-letnim.

No cóż, do huśtawki cenowej 
zarówno spółdzielnie, jak i rolnicy są 
przyzwyczajeni. Byle spadek cen nie 
trwał zbyt długo, bo wtedy ci bardziej 
nerwowi lub będący w trudnej sytu-
acji finansowej rolnicy zaczną odpro-

wadzać swe krowy na rzeź. A przecież 
chyba nie o to chodzi. Rolnicy i spół-
dzielnie mleczarskie chcą i mogą pro-
dukować więcej, przynosząc do kra-
ju dewizy z coraz większego ekspor-
tu produktów mlecznych. A co na to 
rząd? Czy stanie razem z nami i upo-
mni się o zmianę polityki rolnej UE, 
w tym dotyczącej mleka? Czekamy 
co nam przyniesie wiosna i lato. Czy 
słońce i ciepło, czy wiatry i burze? Cze-
kamy co nam przyniesie pogoda poli-
tyczna, czy kłótnie i spory, czy kompro-
mis i rozwiązywanie najważniejszych 
problemów dla Polski. A może by tak, 
korzystając z okresu przedwielkanoc-
nego żałowania za grzechy przyrzec 
poprawę? Czego sobie i wszystkim 
życzę. Warto spróbować.

Wesołych Świąt Wielkanocnych, 
smacznego jaja i obfitego „dyngusa”. 

życzy Czesław Cieślak

Warto spróbować

Dokończenie na str. 2

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół 

oraz wesołego „Alleluja” 
Dostawcom i Pracownikom OSM w  Kole 

życzy Zarząd i Rada Nadzorcza
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole
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Sz t an darow y m  p ro duk-
tem Okręgowej Spółdziel-
ni Mleczarskiej WART-MILK 
w Sieradzu jest mleko MU! 
Jego sprzedaż w 2015 roku 
wzrosła o 62 procent. Przed-
stawiciele na Walnym tej spół-
dzielni, które odbyło się 25 
maja, uchwalili stuprocento-
we absolutorium dla zarządu 
i rady nadzorczej.

N a początku przedstawicie-
le wybrali prezydium zebra-
nia, w skład którego weszli: 

Krzysztof Bekalarczyk – przewod-
niczący, Bogumiła Cłapka – sekre-
tarz, Anna Tokarek i Krzysztof Bro-
dziak – asesorzy. 

Po przyjęciu porządku i regula-
minu obrad przedstawiciele wybra-
li komisję mandatowo-skrutacyjną 
oraz uchwał i wniosków. Tę pierwszą 
utworzyli: Jan Kucak, Krzysztof 
Gaj, Andrzej Wydrzyński. W komi-
sji uchwał i wniosków znaleźli się: 
Halina Ziarniak, Ryszard Gawron 
i Mirosław Oleszczyk. Przyjęto 
także protokół z poprzedniego ze-
brania przedstawicieli. Na Walne 
przybyło 34 delegatów spośród 39 
przedstawicieli. 

MU! zdobywa rynek
Sprawozdanie zarządu za 2015 r. 

przedstawiła Irena Miedzińska, 
prezes Wart-Milku. Spółdzielnia na 
koniec ub.r. liczyła 931 członków. 
Rolnicy w ostatnim roku kwoto-
wym przekroczyli swoje kwoty o po-
nad 2,7 mln kg. W 2015 r. sieradzka 
spółdzielnia skupiła 48,9 mln l mle-
ka, czyli o 4,57% mleka więcej niż 
rok wcześniej od 655 osób. Średni 
skup mleka to 74,7 tys. l na dostaw-
cę. Średnia cena w 2015 r. wynosiła 
1,08 zł/l netto. Wśród spółdzielców 

rozprowadzono artykuły o wartości 
ponad 900 tys. zł. 

Członkowie spółdzielni – 101 do-
stawców – otrzymali z Funduszu 
Wzajemnej Pomocy kredyty na 1,7 
mln zł (o 320 tys. zł więcej niż rok 
wcześniej). W 2016 r. spółdzielnia 
planuje skup 50,5 mln l mleka, przy 
czym na początku roku dynami-
ka wzrostu produkcji sięgnęła 15%, 
a w całym roku może wynieść 11%. 

W ubiegłym roku Wart-Milk wy-
produkował 48,4 mln l mleka UHT, 
ponad 1 mln l śmietanki UHT, 569 t 
masła, 296 t twarogów i serków sma-
kowych, 3,09 mln l mleka spożywcze-
go, 375 t napojów fermentowanych, 
101 t śmietany spożywczej, ponad 1 
mln kg wyrobów proszkowych. Usłu-
gowo w proszkowni wyprodukowano 
2,5 mln kg mleka w proszku.

Nagradzane produkty
Spółdzielnia zdobyła w minio-

nym roku wiele wyróżnień: puchar 
za wysoką jakość śmietany i śmieta-
nek UHT podczas Targów Rolnych 
„W sercu Polski” w Bratoszewicach, 
w Konsumenckim Konkursie Sera 
Szefów Kuchni, Golden Cheese Po-
land, złoty medal w kategorii „Ser 
na deser” dla serka homogenizowa-
nego o smaku waniliowym MU!, zło-
ty medal w kategorii „Twaróg świe-
ży” za ser twarogowy tłusty klinek 
MU! Srebrny medal w kategorii „Ser 
do wypieków” za twaróg sernikowy 
MU!, srebrny medal za udział pre-
zes Ireny Miedzińskiej, w plebiscy-

cie „Przedsiębiorca Roku Branży 
Rolnej”. 

Wartość inwestycji w ubiegłym 
roku wyniosła 6,5 mln zł. Najważniej-
sze wydatki to sterylizator i tzw. filtry 
workowe (ochrona środowiska). Spół-
dzielnia kupiła także analizator ko-
mórek somatycznych. Dofinansowa-
nie do inwestycji z PROW wyniosło 
1,8 mln zł. 

Przychody ze sprze-
daży stanowiły 120 
mln zł i były o 1,6% 
wyższe niż rok wcze-
śniej. Zysk netto to 1,16 
mln zł. 

– Chciałabym po-
dziękować wszystkim, 
którzy są związani 
z działalnością spół-
dzielni, za ich ogrom-
ne zaangażowanie – 
zakończyła swoje wy-
stąpienie prezes Irena 
Miedzińska. 

Sprawozdanie rady 
nadzorczej przedstawił 
Jerzy Strumiński jej 
przewodniczący. 

Podziękowanie
dla producentów

– Przy podejmowaniu decyzji 
uwzględnialiśmy ogólną sytuację 
w rolnictwie. Każdy z nas pono-
si koszty produkcji, kryzys na euro-
pejskim rynku mleka pogłębia się, 
nadwyżki trudno ulokować na ryn-
ku, trudno też przewidzieć, co przy-
niesie najbliższy okres. Chciałbym 
wyrazić podziękowania za współpra-
cę i solidaryzm, dzięki którym od-
powiedzialnie podejmujemy decy-
zje. Zależy nam na spółdzielni i go-
spodarstwach rolników. Producen-
tom mleka chciałbym podziękować. 
Dziękuję! – mówił Jerzy Strumiński, 
przewodniczący rady nadzorczej.

Swoje sprawozdanie przedstawił 
także dr Jan Dworniak, biegły re-
wident. Zwrócił on uwagę na wzrost 
wartości majątku spółdzielni, co 
w czasach kryzysu jest sprawą wy-

jątkową, nawet w dużych spółdziel-
niach. Podkreślił dorobek spółdziel-
ni w tworzeniu i rozwijaniu Fundu-
szu Pomocy Wzajemnej oraz poprawę 
płynności finansowej w ub.r. wobec 
2014 r.

Jakub Krogulec z Krajowego 
Związku Spółdzielni Mleczarskich, 
zauważył, że branża mleczarska 
jest w większości polska, w odróż-
nieniu od przemysłu mięsnego czy 
owocowo-warzywnego. 

– W przetwórstwie mleka 80% za-
kładów należy do Polaków. U nas 
w spółdzielczości jest 15% rolników, 
w Danii to 100% – mówił Krogulec. 
Zwrócił też uwagę, aby przy kupo-
waniu żywności zwracać uwagę na 
numer weterynaryjny producenta na 
opakowaniu. Powinien on być po-
przedzony literami PL, czyli Polska. 

Prezes Irena Miedzińska przed-
stawiła kierunki rozwoju spółdziel-
ni. Jej zdaniem, wszelkie działania 
powinny być nastawione na produk-

cję wyrobów najwyż-
szej jakości i rozwój 
gospodarczy, a także 
wsparcie producen-
tów mleka, nie tylko 
poprzez fundusz po-
mocy, ale także peł-
ne doradztwo. Spół-
dzielnia będzie kon-
sekwentnie promo-
wać markę MU! Bar-
dzo ważne wyzwanie, 
to ukończenie budo-
wy magazynu pro-
duktów UHT.

P r z e d st aw ic ie le 
obecni na Walnym 
jednogłośnie prze-
głosowali uchwały 
zatwierdzające spra-

wozdanie zarządu z działalności 
spółdzielni w 2015 r., zatwierdzi-
li sprawozdanie rady nadzorczej na 
2015 r., zatwierdzili sprawozdanie fi-
nansowe i podział nadwyżki bilanso-
wej, udzielili absolutorium członkom 
zarządu: prezes Irenie Miedzińskiej 
i Dariuszowi Ostrouchowi, określi-
li najwyższą sumę zobowiązań, jaką 
spółdzielnia może zaciągnąć, przy-
jęli kierunki rozwoju spółdzielni na 
2016 r. Wyrazili też zgodę na sprze-
daż nieruchomości.

Podczas Walnego wybrano też re-
prezentantów spółdzielni na Zjazd 
Delegatów Krajowego Związku 
Spółdzielni Mleczarskich oraz na 
zjazd przedkongresowy przed VI 
Kongresem Spółdzielczości. Wart-
-Milk reprezentować będą: Ire-
na Miedzińska, prezes spółdzielni 
i Jerzy Strumiński, przewodniczący 
rady nadzorczej. 

Paweł KUROCZYCKI
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Prezydium Walnego (od lewej): Krzysztof Brodziak, Jerzy Strumiński, 
przewodniczący rady nadzorczej, Krzysztof Bekalarczyk, Bogumiła 
Cłapka i Anna Tokarek

Przedstawiciele jednogłośnie udzielili ab-
solutorium zarządowi i radzie nadzorczej

Irena Miedzińska, prezes 
spółdzielni, podziękowała 
dostawcom i pracownikom 
za ogromne zaangażowa-
nie na rzecz spółdzielni

Sz t an darow y m  p ro duk-
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Owe spotkanie zorganizowane 
przez A-Limę-Bis, a uświetnio-
ne przez wybitnych specjalistów 
w zakresie hodowli i zarządzania 
stadem z Izraela, nie bez powo-
du miało miejsce w Zakładzie Do-
świadczalnym Instytutu Zootech-
niki w Pawłowicach. To właśnie 
tu od kilku lat funkcjonuje nowo-
czesna obora na ponad 400 krów, 
która oprócz części produkcyjnej 
ma jeszcze dwie inne: doświad-
czalną i szkoleniową. W tej ostat-
niej, wyposażonej w komputery, 
wszyscy uczestnicy na własnej 
skórze mogli się przekonać jak 
łatwy w obsłudze i przejrzysty 
jest system zarządzania stadem 
Afimilk, a zwłaszcza jego program 
komputerowy, czyli AfiFarm, któ-
ry rejestrowane dane poddaje 
analizom oraz prezentuje w po-
staci raportów. Afimilk jest zbu-
dowany z kilku modułów, które 
można wybrać i zestawić w za-
leżności od potrzeb każdego ho-
dowcy oraz łatwo rozbudować go 
w przyszłości. W Pawłowicach 

wprowadzono wszystkie modu-
ły, takie jak: AfiAct, AfiSort, Afi-
Weight, AfiFeed i AfiLab.

Na pedometrach plus
AfiAct wykrywa krowy w rui 

w oparciu o wzmożoną aktywność 
ruchową. Głównym elementem 
systemu jest identyfikator (pe-
dometr), zamontowany na nodze 
krowy, który jest małym i trwa-
łym urządzeniem łączącym dwie 
funkcje jednocześnie: identyfika-
cja każdej krowy w stadzie oraz 
zliczanie kroków, które odzwier-
ciedla poziom aktywności krowy. 
Ten panel nie tylko alarmuje o wy-
sokiej aktywności krowy, ale rów-

nież o tej niskiej, która najczęściej 
poprzedza stan chorobowy. Na 
szkoleniu w Pawłowicach zapre-
zentowano możliwości najnowszej 
wersji AfiAct II oraz nowych trwal-
szych pedometrów plus.

Simon Redfearn, manager 
Afimilk, tłumaczył, jak działa 
AfiAct II i co możemy zyskać sto-
sując go w swoim gospodarstwie. 
– Skrócenie okresu międzywycie-
leniowego to nie wszystko, nie 
musimy wydawać pieniędzy na 
hormony synchronizujące ruję, 
zmniejszamy nakład czasu i pra-

cy, redukujemy wskaźnik brako-
wań, a nawet wykrywamy ciche 
ruje – wymieniał Simon Redfearn.

AfiWeight to nic innego jak 
przejściowa waga dla krów, za-
montowana w drodze z hali udo-
jowej, dzięki której na bieżąco 
w szczegółowy sposób możemy 
śledzić kondycję krów, uzysku-
jąc dwa pomiary każdego dnia. 
AfiSort to automatyczny system 
separacji zwierząt do zabiegów, 
a AfiFeed to nic innego jak stacja 
paszowa sterowana komputerem, 
który oblicza i wydaje porcje pa-
szy dla każdej krowy według jej 
potrzeb żywieniowych oraz po-
tencjału produkcyjnego.

Laboratorium w oborze
Jednak na szkoleniu w Pawłowi-

cach skupiono się w szczególności 
na systemie AfiLab, czyli analiza-
torze mleka. Jest to bardzo małe 
urządzenie, a zastępuje całe labo-
ratorium, co więcej, bada mleko na 
bieżąco od poszczególnej krowy 
podczas każdego doju, a wyniki są 
dostępne, jak to się mówi, od ręki. 

Wielu hodowców i bardzo 
słusznie układanie dawek ży-
wieniowych oraz diagnozę nie-
których schorzeń opiera na ta-
bulogramach. Tylko, że od ba-
dania mleka do otrzymania wy-
ników często mijają 2 tygodnie, 
co znacznie opóźnia bardzo waż-
ne decyzje, mające strategiczny 
wpływ na nasze stado. Natomiast 
z tym systemem wyniki mamy tu 
i teraz. Jest to tzw. czysta analiza, 
bez żadnych odczynników i deter-
gentów, oparta na odbiciu światła 
od przepływającego mleka przez 
analizator. W taki sposób mierzy-
my zawartość: białka, tłuszczu, 
laktozy, mocznika oraz komórek 
somatycznych. Dzięki tym da-
nym nie tylko możemy sprawnie 
zarządzać żywieniem, ale wie-
my również co dzieje się z kon-
kretnym zwierzęciem. I tak np. 
ostry spadek laktozy oraz zmia-
na przewodnictwa mleka, a co za 
tym idzie, wzrost ilości komórek 
somatycznych zwiastują wystą-
pienie mastitis, natomiast spadek 
zawartości białka i towarzyszą-
cy mu wzrost zaw. tłuszczu, alar-
mują o wystąpieniu subklinicznej 
ketozy, która bez naszej reakcji 
może skończyć się postacią ostrą.

Stymulacja ręczna
O takich praktycznych aspek-

tach AfiLab – systemu analizy 
składu mleka, mówił doradca 

Ruja wykryta – mleko zbadane

W pawłowickiej oborze współczynnik zapłodnienia (skuteczność inseminacji) 
wynosi 40%, skuteczność zabiegu pierwszej inseminacji to prawie 45%, 134 
– to średnia ilość dni od wycielenia do zapłodnienia, do pierwszej inseminacj 
mija średnio 79 dni od wycielenia, 410 dni to średni okres międzywycielenio-
wy. Średnia wydajność wynosi ok. 10 tys. kg mleka, zaś najlepsze krowy dają 
ponad 16 tys. kg białego surowca w laktacji

Tadeusz Łuczak – prezes A-Limy-Bis witając uczestników szkolenia podkreślił, 
że nie jest to pierwsze spotkanie Klubu Afimilk i najprawdopodobniej przed-
sięwzięcie znów będzie miało charakter cykliczny

– Informacje na temat kierunku roz-
woju A-Limy-Bis przekazał jej dyrektor 
Tomasz Łuczak. Trzeba przypomnieć, 
że polska rodzinna firma dziś ma sze-
roki wachlarz nie tylko urządzeń zwią-
zanych z dojem, ale przede wszystkim 
maszyn takich jak: wozy paszowe, roz-
rzutniki obornika i wiele innych

Firm A-Lima-Bis ze Środy Wielko-
polskiej po kilkuletniej przerwie 
powróciła do współpracy z izra-
elskim producentem będącym 
jednym z liderów wśród dostaw-
ców nie tylko sprzętu udojowego, 
ale przede wszystkim rozwiązań 
w zakresie zarządzania stadem. 
Chodzi tu o firmę Afimilk. Aby 
zaprezentować hodowcom naj-
nowszą ofertę w tym zakresie, 
w dniach 22–23 listopada ub.r. 
odbyło się szkolenie w ramach 
Klubu Afimilk.
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GŁOS  POLMLEKU

 ■W tym roku firma POLMLEK 
kończy dwadzieścia lat!

Tak, dwadzieścia lat minęło jak 
z bata strzelił. Zaczęliśmy od zaku-
pu zakładu w Gąsewie, w którym 
była dosyć przyzwoita i sprawna 
linia do produkcji kazeiny. Mia-
łem pewne doświadczenie z tym 
produktem, bowiem sprowadza-
łem duże ilości kazeiny z Rosji. 
Nie ukrywam, że zanim założyłem 
firmę produkcyjną, zajmowałem 
się działalnością handlową – także 
w sferze mleka i jego przetworów. 

A na trudnym rynku rosyjskim 
miałem nie tylko jako taką orien-
tację, ale i dobre doświadczenia. 
Od razu zakupiliśmy we Francji 
nowoczesne urządzenia wsparte 
nowoczesną technologią do prze-
twórstwa kazeiny na różnorakie 
dodatki do koncentratów spożyw-
czych. Była to świadoma decyzja 
wynikająca z zakupu zakładu mle-
czarskiego w Gąsewie. Zainstalo-
waliśmy linię w zakładzie w Puł-
tusku, który do dziś funkcjonuje. 
Niestety, własnej kazeiny mieli-
śmy zbyt mało i nadal importo-
waliśmy ją z terenu państw, które 

niegdyś tworzyły ZSRR. Od dosyć 
długiego czasu zakład w Gąsewie 
nie należy już do POLMLEKU. 
Ale to w Gąsewie spotkałem czło-
wieka, z którym przez 20 lat, krok 
po kroku, budowaliśmy i nadal bu-
dujemy naszą firmę. Chodzi oczy-
wiście o Jerzego Boruckiego, któ-
ry pracował w tym zakładzie. Ten 

syn miejscowego rolnika okazał się 
bardzo zdolnym i pracowitym me-
nedżerem i z czasem stał się współ-
udziałowcem firmy POLMLEK. 
I teraz wspólnie wybijamy rytm 
pracy w naszej firmie. Pragnę do-
dać, że od 20 lat w ramach naszej 
grupy bardzo dobrze funkcjonuje 
fabryka okien. Nie jest to duży za-
kład, ale ma dużą renomę i swoje 
rynki zbytu. Były takie czasy, że to 
on wspierał rozwój naszych zakła-
dów mleczarskich.

 ■Wracając do historii, to firma 
POLMLEK stała się powszech-
nie znana w mleczarskiej Polsce 
po zakupie od Holendrów zakła-
du w Lidzbarku Warmińskim.

– Była to bardzo trudna, ale 
też świadomie podjęta decyzja. 
Zakład w Lidzbarku Warmiń-
skim, w którym produkowano 
głównie proszki, miał bowiem 
większe moce przetwórcze niż po-
siadane przez nas cztery zakłady. 
My zresztą te moce produkcyjne 
szybko powiększyliśmy, bowiem 
za pomocą funduszy unijnych, 
w odstępie zaledwie kilku lat, 
zbudowaliśmy dwie nowoczes-

ne serownie, do których to urzą-
dzenia i technologie dostarczyła 
firma TETRA-LAVAL. Każda 
z nich mogła przerobić na sery 
nawet 400 tysięcy litrów mleka 
dziennie. Dodatkowo, w tym za-
kładzie została zainstalowana li-
nia do produkcji mozzarelli.

 ■Od ładnych kilku lat 
POLMLEK na inwestycje w swo-
ich zakładach przeznacza w gra-
nicach 60 milionów złotych, a na-
wet więcej. W sferze niektórych 
wyrobów – na przykład serów 
twardych – posiadacie chyba wy-
starczające moce produkcyjne.

– Moim zdaniem, więcej mo-
żemy produkować i sprzedawać 
serów twardych. Takie jest na-
sze perspektywiczne myślenie. 
Wprawdzie teraz mamy kryzys 
na rynku serów twardych, który 
w dużej mierze spowodowany jest 
zamknięciem rynku rosyjskiego, 
ale prędzej czy później – ja akurat 
uważam, że wcześniej – sytuacja 
się ustabilizuje i wróci popyt na 
polskie sery, także na rynku ro-

Z prezesem
Andrzejem

Grabowskim
– założycielem � rmy 
POLMLEK rozmawia 

Krzysztof Wróblewski

>dokończenie na str. VIII

Jeszcze kilka lat temu w więk-
szości polskich wsi na pal-
cach jednej ręki można było 

policzyć gospodarstwa, w któ-
rych nie trzymano krów mlecz-
nych. Dziś w niektórych wsiach 
na palcach jednej ręki można 
policzyć gospodarstwa w któ-
rych prowadzona jest hodow-
la bydła mlecznego i produkcja 
mleka. W takiej wsi – Jonkowo 
w woj. warmińsko-mazurskim, 
swoje gospodarstwo prowadzą 
Małgorzata i Arnold Kwas.

– Samodzielnie gospodarstwo 
prowadzimy od 3 lat, a obec-
nie nasze stado liczy przeszło 
100 sztuk bydła, w tym 57 krów 
dojnych. Charakteryzując na-
sze stado, muszę powiedzieć, że 
jest ono wielorasowe, znajdują 
się w nim bowiem krowy rasy 
polskiej czarno-białej, krzyżów-
ka tej rasy z rasą holsztyńsko-
-fryzyjską oraz krowy rasy jer-
sey. Przez wiele lat dominującą 
rasą była jersey – były to czasy, 
kiedy zakład w Lidzbarku War-
mińskim preferował zawartość 
tłuszczu w mleku – informuje 
pan Arnold.

– Średnia roczna wydajność 
z naszej obory nieznacznie prze-
kracza 6 tys. l od sztuki. Nasze 
gospodarstwo dysponuje kwotą 
mleczną wynoszącą prawie 300 
tys. kg i rokrocznie jest ona prze-
kraczana – ostatnio o 30 tys. kg. 
Już dziś wiemy, że w ostatnim li-
mitowanym roku zostanie ona 
również i to znacznie przekroczo-
na – informuje pani Małgorzata. 
Czy odejście od kwotowania to 
dobry pomysł? – Myślę, że zły. 
Obawiam się, że po uwolnieniu 
kwot wielu rolników w naszym 
regionie nie tylko zdecydowanie 
zwiększy skalę produkcji w swo-
ich gospodarstwach, a to z pew-
nością negatywnie odbije się na 
cenie. Jeśli ktoś ma możliwości 
powiększenia stada i zapewnienia 
odpowiedniej ilości pasz, będzie 
mógł spadek cen „nadrobić” pro-
dukcją. My takiej możliwości nie 
mamy, ogranicza nas areał – 50 
proc. to dzierżawy, które dziś są, 
jutro może ich nie być oraz „po-
jemność” obory. Obecnie zamie-
rzamy zatem skupić się na pracy 
hodowlanej, by zwiększyć wydaj-
ność posiadanego stada.

Dobierając nasienie do insemi-
nacji, hodowcy kładą szczegól-

ny nacisk na walory zdrowotne, 
poprawę budowy wymion, nóg 
z jednoczesnym zwiększeniem 
mleczności. 

– Mówiąc o zdrowotności na-
szego, wielorasowego stada, mu-
szę określić, że nie mamy z nim 
szczególnych kłopotów, nawet 

kwestia zacieleń wygląda dobrze. 
Chociaż przy czystorasowych hf-
-ach, a takich kilka w stadzie 
mamy, zdarzają się kłopoty ze 
skutecznym pierwszym zacie-
leniem. Na szczęście ponowna 
próba jest skuteczna, choć cza-
sem musimy też przeprowadzić 

uzgodnione z lekarzem weteryna-
rii leczenie – informuje hodowca.

– Nie kupujemy jałówek. Nasze 
stado jest powiększane i moder-
nizowane wyłącznie w oparciu 
o sztuki, jakie się u nas urodzą. 
Na sprzedaż trafiają za to wszyst-
kie byczki – dodaje hodowczyni.

Żywienie w gospodarstwie pań-
stwa Kwasów oparte jest na daw-
ce PMR. Do wozu paszowego 
o poj. 10 m3 firmy Metal Fach tra-
fia po tonie kiszonki z kukurydzy 
i sianokiszonki z traw, koncentra-
ty paszowe i dodatki paszowe. – 
Z pracy tego wozu jesteśmy bar-
dzo zadowoleni i z perspektywy 
czasu oceniamy jego zakup jako 
jeden z najbardziej trafionych. 
Pasze treściwe zadawane są ze 
stacji paszowej. 

Krowy dojne przebywają w sta-
rej, lecz kilkukrotnie moderni-
zowanej wolnostanowiskowej 
oborze, na głębokiej ściółce mo-
gącej pomieścić 70 sztuk. Obo-
ra wyposażona jest m.in. w halę 
udojową typu rybia ość 2x5 sta-
nowisk, schładzalnik na mleko 
o poj. 3000 l. Młodzież przebywa 
w drugiej – również wolnostano-
wiskowej oborze. 

– Jak dotąd nie korzystaliśmy 
z żadnych dostępnych środków 
pomocowych, ale zamierzamy 
skorzystać z nowego PROW-u. 

Ireneusz OLESZCZYŃSKI
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warmińsko-mazurskie

Własne jałówki

Małgorzata i Arnold Kwasowie 
we wsi i gminie Jonkowo prowa-
dzą 90-hektarowe (w tym 44,5 
ha gruntów własnych) gospodar-
stwo rolne, od kilkudziesięciu lat 
specjalizujące się w hodowli bydła 
mlecznego i produkcji mleka. Na 
ok. 20 ha uprawiana jest kukury-

dza z przeznaczeniem na kiszon-
kę, pozostały areał zajmują łąki 
i pastwiska. Dzięki takiej struktu-
rze gospodarstwo produkuje je-
dynie pasze objętościowe. Pasze 
treściwe – ok. 5 ton miesięcznie, 
kupowane są w jednej z renomo-
wanych �rm paszowych. 

Wizytówka gospodarstwa

Prezes – Jerzy Borucki

Prezes – Andrzej Grabowski

Robimy swoje
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KRAJOWY ZWIĄZEK SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH

duktów mleczarskich. Dziennie na 
odtłuszczone mleko w proszku mo-
żemy przerobić 5 milionów litrów 
mleka, zaś na sery 3,5 miliona litrów. 
I na pewno jak jakiś zakład mleczar-
ski ucierpi z racji epidemii koronawi-
rusa, to udzielimy mu pomocy i prze-
robimy mleko dostarczone do nasze-
go zakładu. A to oznacza, że zadba-
my o jego rolników. Wszak mleko nie 
może się zmarnować. Obecnie dzien-
nie skupujemy około 3,5 miliona li-
trów mleka. Ale przerabiamy znacz-

nie więcej surowca, w tym ogromne 
ilości serwatki. Mamy też odpowied-
nie zapasy płynów dezynfekcyjnych 
oraz odzieży ochronnej i ściśle prze-
strzegamy zaleceń związanych z po-
wstrzymywaniem koronawirusa. 

Prezes  
Teresa Jędraszek 
OSM Głuchów

– Gorąco popieram inicjatywę 
KZSM polegającą na uruchomieniu 
interwencyjnego wykupu masła 

i mleka w prosz-
ku przez Agencję 
Rezerw Materia-
łowych. Ta inicja-
tywa może złago-
dzić skutki wy-
wołane epidemią 
koronawirusa. Je-
stem też przeko-

nana, że ministrowi Ardanowskiemu 
uda się uruchomić Agencję Rezerw 
Materiałowych. Skupujemy obec-
nie około 36 tysięcy litrów mleka od 

138 dostawców. I jak na razie, nie ob-
niżamy ceny skupu mleka, ale niewy-
kluczone, że zrobimy to w kwietniu. 
Nasze twarogi sprzedają się jeszcze 
dobrze, ale nie sprzedajemy już mle-
ka szkolnego, ograniczeniu uległ też 
handel masłem. Pragnę poinformo-
wać, że dysponujemy odpowiednim 
zapasem płynów dezynfekcyjnych 
oraz maseczek i ściśle przestrzega-
my wymaganych procedur. 

Sondę przeprowadził 
Krzysztof Wróblewski

Nr 12 20 marca 2016

PORADNIK rolniczytygodnik

T a mała spółdzielnia wytwarza 
bardzo dobre wyroby, które 
mają swoich stałych miłośni-

ków. Nie ma też nadwyżek mleka. 
Dlatego łagodniej niż inne zakłady 
mleczarskie odczuwa skutki kryzy-
su. Chociaż producenci mleka wiedzą 
doskonale, że obecna zapaść na rynku 
mleka dotyka również ich spółdziel-
nię, bo ceny zbytu ich sztandarowego 
produktu – twarogu, wytwarzanego 
metodą tradycyjną, systematycznie 
spadają. W 2015 roku wyprodukowa-
no około 1220,5 tony twarogu – o 115 
ton więcej niż w 2014 roku. Wytwo-

rzono także – oczywiście metodą tra-
dycyjną – około 236,5 tony masła. 

9 marca odbyło się Zebranie Przed-
stawicieli Okręgowej Spółdzielni Mle-
czarskiej w Głuchowie. Wzięło w nim 
udział 18 delegatów na 24 uprawnio-
nych. Przybyli też zaproszeni goście, 
między innymi: Alfred Domagalski 
– prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, 
Waldemar Broś – prezes Krajowego 
Związku Spółdzielni Mleczarskich, 
Mirosław Belina – starosta powiatu 
skierniewickiego, Edmund Kotec-
ki – starosta powiatu brzezińskiego, 
Jolanta Zięba-Gzik – członek zarzą-
du województwa łódzkiego, Edward 
Gnat – prezes RZRKiOR w Łowiczu, 
Andrzej Kowara – wójt gminy Głu-
chów, Andrzej Supeł – członek zarzą-
du powiatu skierniewickiego.

Delegaci jednogłośnie powierzyli 
przewodniczącemu rady nadzorczej 
Pawłowi Szymczakowi funkcję prze-
wodniczącego zebrania. Sekretarzem 
została Bogusława Pietrzyk, zaś na 
asesorów wybrano: Zdzisława Per-
skiego i Andrzeja Topolskiego.

Ważnym punktem Walnego było 
sprawozdanie rady nadzorczej z jej 
działalności w 2015 roku. 

 Rada nadzorcza OSM w Głuchowie 
została wybrana na Walnym Zgro-
madzeniu Przedstawicieli 23.03.2014 
roku i liczy 13 osób: Paweł Szym-
czak – przewodniczący rady, Woj-
ciech Walas – wiceprzewodniczący 
rady, Dorota Kowalczyk – sekretarz 
rady nadzorczej, Bogusława Pietrzyk 
– członek prezydium, Andrzej Topol-
ski – członek prezydium oraz człon-
kowie rady: Andrzej Leszczyński, 
Zdzisław Perski, Ryszard Grucha-
ła, Honorata Mikina, Marek Kowal-
czyk, Zbigniew Wiosna, Mirosław 
Dziąg oraz Mirosław Rosiński.

Działalnością spółdzielni kieru-
je zarząd: prezes zarządu Teresa 
Jędraszek, członek zarządu Maria 
Kierner.

– Rada nadzorcza odbyła w 2015 
roku 12 posiedzeń. Głównymi tema-
tami były: sytuacja finansowa spół-
dzielni, sytuacja mleczarstwa w Pol-
sce, sprawy inwestycyjne spółdzielni, 
cena mleka w skupie, sprzedaż arty-
kułów mleczarskich, sprawa jakości 
surowca i sprawy kwot mlecznych. 
Komisja Funduszu Wzajemnej Po-
mocy przyznała pożyczki z Funduszu 
Wzajemnej Pomocy 20 dostawcom na 
sumę 510 500 złotych. Rada nadzor-
cza dziękuje zarządowi, dostawcom 
i pracownikom za współpracę. Mimo 
trudnych spraw i problemów, jakim 

musieliśmy stawić czoła na posiedze-
niach rady, współpraca układa się do-
brze. Każda spółdzielnia i jej władza 
samorządowa powinna pozostać ak-
tywna dla ludzi o różnych poglądach 
politycznych i samorządowych – po-
wiedział w sprawozdaniu rady Paweł 
Szymczak. Następnie poprosił delega-
tów, aby udzielili absolutorium zarzą-
dowi głuchowskiej spółdzielni. Gdy 
nadszedł czas głosowania uchwał, 
delegaci jednomyślnie uchwalili ab-
solutorium dla prezes Teresy Jędra-
szek oraz dla Marii Kierner – członka 
zarządu.

 Istotnym punktem Walnego było 
sprawozdanie z działalności zarządu 
wygłoszone przez prezes Teresę Ję-
draszek. Ze sprawozdania wynikało, 
że przychody spółdzielni w 2015 roku 
wyniosły ponad 16 milionów 800 ty-
sięcy złotych, zaś wynik finansowy 
był typowo spółdzielczy, bowiem 
zysk netto zamknął się sumą ponad 
39 tysięcy złotych. W ubiegłym roku 
skup mleka od 275 dostawców wy-
niósł 8 milionów 126 tysięcy litrów 
mleka. 

– Spółdzielnia dla swoich dostaw-
ców prowadzi bezgotówkową sprze-
daż pasz, koncentratów, dodatków 
paszowych, artykułów technicznych, 
środków myjąco-dezynfekujących, 

balsamów do wymion, nasion kuku-
rydzy, folii do kiszonek oraz artyku-
łów spożywczych. Współpracujemy 
z Mazowieckim Centrum Hodowli 
i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu w za-

kresie bezgotówkowego obrotu usług 
unasienniania krów dla naszych do-
stawców za dostarczone mleko. Za-
pewniamy dostawę prasy rolniczej – 
„Tygodnika Poradnika Rolniczego”, 
gdzie rolnicy mają dostęp do świata 
nauki w zakresie upraw, chowu i ho-
dowli krów mlecznych i innych dzie-
dzin rolnictwa w dostępnym i zrozu-
miałym przekazie językowym – po-
wiedziała prezes Teresa Jędraszek.

– Chcę zapewnić wszystkich dele-
gatów oraz szanownych gości, że wy-
roby z Okręgowej Spółdzielni Mle-
czarskiej w Głuchowie są najwyższej 
jakości, smaczne i wyprodukowane 
z prawdziwego mleka od prawdzi-
wych polskich krów – dodała prezes 
Teresa Jędraszek.

Spółdzielnia bierze udział we 
wszelkiego rodzaju konkursach, pro-
mocjach oraz wystawach, które ze 
względu na swój charakter pozwala-
ją docenić rosnącą jakość produktów 
oraz je wypromować. A co najważniej-
sze, klienci poznają ich walory smako-
we poprzez degustację. 

– Od początku 2015 roku braliśmy 
udział w następujących wystawach 
i konkursach:

STYCZEŃ Spółdzielnia otrzymała 
prestiżową nagrodę Wokulski Roku.

LUTY Udział w targach Ferma 
w Łodzi.

MARZEC Kapituła XIX edy-
cji konkursu wyłoniła i nominowała 
do ogólnokrajowego konkursu Pol-
ski Producent Żywności 2015 OSM 
w Głuchowie za twaróg pełnotłusty 
krajanka.

KWIECIEŃ Na targach „Re-
gionalia 2015” w Warszawie spół-
dzielnia otrzymała złoty medal 
w kategorii „Skarby Natury” za twa-
róg pełnotłusty.

MAJ Piknik „Poznaj Dobrą Żyw-
ność” na terenie SGGW w Warszawie.

CZERW IEC Targ i  Rolne 
„W sercu Polski”. Spółdzielnia otrzy-

mała puchar za wysoką jakość ma-
ślanki naturalnej.

SIERPIEŃ Promocja i degustacja 
produktów na Dożynkach Powiato-
wych w Woli Pękoszewskiej.

WRZESIEŃ Udział na targach 
Mixer Regionalny w Łodzi. Promo-
cja i degustacja produktów na Świę-
cie Kwiatów, Owoców i Warzyw 
w Skierniewicach. Odbiór nagrody 
Perła 2015 za masło ekstra, na Pola-
grze w Poznaniu, nadaną przez Polską 
Izbę Produktu Regionalnego i Lo-
kalnego. W konkursie Stowarzysze-
nia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
w Poznaniu „Polski Producent Żyw-
ności” otrzymaliśmy puchar za naj-
wyższą jakość twarogu półtłustego.

PAŹDZIERNIK Udział na targach 
Natura Food w Łodzi. 

LISTOPAD Udział w targach Mle-
ko-Expo. Otrzymaliśmy nagrodę za 
najwyższą jakość masła ekstra oraz 
nagrodę za wyróżniającą jakość twa-
rogu chudego. Spółdzielnia otrzyma-
ła nominację w kategorii „Marka” – 
powiedziała prezes Teresa Jędraszek.

Według prezesa Waldemara Brosia, 
gdy produkcja mleka w Polsce zosta-
nie ograniczona, to polski rynek sta-
nie się miejscem zbytu dla wyrobów 
mleczarskich z tych państw Unii Eu-
ropejskiej, które mają w Polsce swo-
je sieci handlowe. A więc chodzi tu-
taj przede wszystkim o wyroby mle-
czarskie z Niemiec, Francji i Wielkiej 
Brytanii. I na pewno owe ogranicze-
nie produkcji mleka w Polsce nie bę-
dzie oznaczało zwiększenia cen sku-
pu. Będzie bowiem jak z wieprzowiną. 
W ostatnich latach krajowa produkcja 
mięsa wieprzowego spadła o połowę. 
A ceny skupu są niskie, bo dołuje je 
import wieprzowiny, w którym duży 
udział mają wspomniane wielkie sie-
ci handlowe. Napływ produktów mle-
czarskich po cenach dumpingowych 
ma zdemolować nasz rynek i zmu-
sić do ograniczenia produkcji mle-
ka i jego przetwórstwa przez polskie 
firmy mleczarskie. Zdaniem prezesa 
Waldemara Brosia, bez aktywnej po-
mocy rządu polskie mleczarstwo po-
legnie. To obowiązkiem rządu jest 
walka z owym dumpingiem, walka 
w sądach i walka w Brukseli na forum 
Komisji Europejskiej oraz w Parla-
mencie Europejskim.

Krzysztof WRÓBLEWSKI

Tradycja zobowiązuje

Delegaci Walnego

Teresa Jędraszek – prezes OSM 
w Głuchowie 
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Rozprzestrzenianie się koronawirusa 
i związane z nim ograniczenia w prze-
pływie ludności i produktów w coraz 
szerszym stopniu wpływają na bran-
żę mleczarską. Eksperci wskazują, iż 
z perspektywy krajowych producen-
tów, największy wpływ zawirowań 
związanych z rozprzestrzeniającym 
się koronawirusem będzie dotyczył 
proszków mlecznych, które na ryn-
kach międzynarodowych tanieją. 
Obecna sytuacja na rynku mleczar-
skim jest wyjątkowa i nie wiadomo 
jak długo potrwa. 

– Jedno jest jednak pewne: tracą 
wszyscy, zarówno producenci, jak 
i przetwórcy, handlowcy oraz klien-
ci. Siła nabywcza konsumentów jest 
dużo mniejsza niż miesiąc temu. 
Wszyscy muszą mieć tego świado-
mość i szybko rewidować swoje ocze-
kiwania cenowe – komentuje Miro-
sław Szczepański, dyrektor generalny 
Polish Dairy. 

Nowe warunki cenowe
Jak wskazuje ekspert, z obserwacji 

Polish Dairy wynika, że polscy prze-
twórcy nie w pełni dostrzegają nad-
chodzący problem. Obecnie realizo-
wane są jeszcze kontrakty zawarte 
przed pandemią, jednak nowe moż-
liwe są do zawarcia na nowych wa-
runkach cenowych. Zdaniem Szcze-
pańskiego, mleczarnie niemieckie 
czy holenderskie to zauważyły i ich 
propozycje cenowe są znacznie niż-
sze niż mleczarni polskich (w Polsce 
ceny skupu mleka w proszku też już 
spadają – od redakcji).

– Zatem ta mleczarnia, która szyb-
ciej obniży cenę, po której zawrze 
nowe kontrakty wbrew zdrowemu 
rozsądkowi więcej zarobi – mówi 
ekspert. 

Może dlatego, problemów ze zby-
tem mleka w proszku nie ma holen-
derski potentat mleczny Friesland 
Campina. Zakład poinformował TPR, 
iż na chwilę obecną nie mają proble-

mów ze zbytem mleka w proszku. 
W podobnym tonie wypowiadają się 
Niemcy. Jak donosi ZMB (niemiecka 
organizacja zajmująca się raportowa-
niem rynku mleka), tamtejsze mle-
czarnie zwiększyły produkcję mleka 
w proszku, jego cena spadła, ale tam-
tejsi eksporterzy nie mają większych 
problemów z utrzymaniem eksportu 
do krajów trzecich, jednak ze wzglę-
du na koszty logistyki jest on dużo 
droższy.

Chiny to nie jedyny problem
Jak mówi Szczepański, wszyscy li-

czą na większe zamówienia z Chin. 
Rzeczywiście na ostatniej GDT firmy 
z Chin dokonały większych zaku-
pów niż na poprzedniej sesji. Ekspert 
zwraca jednak uwagę, iż Chiny na tej 
platform ie aukcyjnej kupują produk-
ty głównie z Nowej Zelandii. Okres za-
każeń wirusem w Chinach i ich izola-
cja trafiły w okolicach Chińskiego No-
wego Roku, na który Chińczycy zrobili 
zapasy jeszcze w 2019 roku. 

– Nie należy więc się spodziewać 
wzmożonych zakupów z Europy. Trze-
ba się jednak nastawić na niższe ocze-
kiwania cenowe na produkty mleczar-
skie, co już obecnie obserwujemy. Dla 
producentów europejskich dużo groź-
niejsze jest rozprzestrzenianie się wi-
rusa i ograniczenia ruchu turystyczne-
go w innych krajach azjatyckich czy 
afrykańskich oraz rozpoczynający się 
niedługo ramadan. Pomimo stopnio-
wego otwarcia Chin zapotrzebowa-
nie na produkty mleczarskie, patrząc 
globalnie będzie niższe niż w czasie 
chińskiej izolacji – tłumaczy dyrektor 
generalny Polish Dairy.

Taką opinię potwierdza komentarz 
Amy Castleton, analityk rynku mle-
czarskiego z Nowej Zelandii, która 
wskazuje, iż na ostatniej Fonterze na-
bywcy z Bliskiego Wschodu i Azji Po-
łudniowo-Wschodniej zmniejszyli za-
kupy głównie proszków mlecznych. 

Mirosław Szczepański zwraca uwa-
gę, iż bardzo dużą przeszkodą w za-

wieraniu kontraktów z krajami spo-
za UE są zatory płatnicze w tamtych 
regionach w czasach kwarantanny. 
W części krajów zlecenia przele-
wów wymagają fizycznej obecności 
w banku. Duża ilość produktów mle-
czarskich jest w kontenerach i czeka 
na wejścia do portów. Przedłużające 
się czynności związane z problema-
mi z rozładowaniem i ograniczoną 
pracą banków powodują ostrożność 
przy zawieraniu kontraktów. 

– W eksporcie polskich produktów 
bardzo pomaga wysoki kurs euro, 
który powinniśmy wykorzystać i ro-
bić wszystko, żeby jak najwięcej pro-
duktów wywieźć z kraju, niekoniecz-
nie za jak najwyższą cenę, ponieważ 
w dłuższym okresie bardziej nam się 
to opłaci – twierdzi Szczepański.  

Z kolei Paweł Wyrzykowski, ana-
lityk sektora rolno-spożywczego, 
BNP Paribas, zwraca uwagę, iż pomi-
mo tego, że Chiny były największym, 
pod względem wartości, odbiorcą 
produktów mleczarskich z UE, to 
wpływ rozprzestrzeniania się ko-
ronawirusa w Państwie Środka na 
ceny produktów mleczarskich na 
rynku unijnym był niewielki. Wraz 
z rozprzestrzenianiem się wirusa 
w krajach unijnych i wprowadzaniu 
przez większość państw ograniczeń 
dla ludności i transportu sytuacja się 
jednak pogorszyła. 

Jak wskazuje Wyrzykowski, w ko-
lejnych miesiącach produkcja mleka 
w Polsce będzie się zwiększać, a jego 
nadwyżki zwykle trafiały do prosz-
kowni. Mimo że proszki mleczne 
mają względnie długi termin przy-
datności, to wzrost ich zapasów, nie 
tylko w Polsce, ale też w pozostałych 
krajach UE, może negatywnie wpły-
wać na ceny. 

– Dodatkowo, z uwagi na spodzie-
wane hamowanie światowej gospo-
darki, popyt na proszki mleczne może 
się obniżyć. Warto jednak pamiętać, 
że po stronie podaży perspektywy 
dla rozwoju produkcji mleka w No-

wej Zelandii pozostają niekorzystne, 
co może oddziaływać wspierająco na 
ceny. Na poprawę konkurencyjności 
cenowej polskich produktów wpływa 
natomiast osłabienie złotówki – pod-
sumowuje ekspert. 

Nasze mleczarnie na to nie stać
W obliczu problemów logistycz-

nych, które zakłócają nie tylko eks-
port, ale także łańcuch dostaw we-
wnątrz kraju oraz ograniczenia za-
kupów, które wynikają z zaleceń, aby 
polscy konsumenci pozostali w domu, 
w Polsce spadnie sprzedaż produk-
tów mleczarskich. Wolny rynek został 
zakłócony. Spółdzielnie mleczarskie, 
aby minimalizować straty i nie ogra-
niczać produkcji, co mogłoby wpłynąć 
z kolei negatywnie na producentów 
mleka, muszą zwiększyć produkcję 
mleka w proszku, nie mają innego 
wyjścia. Za nimi, nie stoją, tak jak to 
jest w przypadku Niemiec i Holandii, 
ani państwo, ani banki, które są w sta-
nie wesprzeć swoje mleczarstwo, czy 
to bezpośrednią pomocą, czy też ni-
skooprocentowanymi kredytami. A to 
bez wątpienia sprawia, że mogą so-
bie pozwolić na sprzedaż produktów 
mlecznych po niskich cenach. Polskich 
mleczarni na to nie stać. 

Tym bardziej zasadna i godna po-
lecenia jest inicjatywa Krajowego 
Związku Spółdzielni Mleczarskich 
oraz „Tygodnika Poradnika Rolnicze-
go”, aby Agencja Rezerw Materiało-
wych  wykupiła na zapasy  określoną 
ilość  odtłuszczonego mleka w prosz-
ku oraz masła jeszcze przed rozpo-
częciem działań interwencyjnych 
na unijnym rynku mleka. O unijną 
interwencję na unijnym rynku mle-
ka zabiega Jan Krzysztof Ardanowski. 
Z kolei Bank Gospodarstwa Krajowe-
go powinien niezwłocznie udzielić 
gwarancji kredytowych mleczarniom 
na finansowanie gromadzenia zapa-
sów odtłuszczonego mleka w prosz-
ku, masła oraz serów twardych. 

Magdalena Szymańska

Czy tylko koronawirus nokautuje proszki mleczne


