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Warszawa, 22 kwietnia 2020r.
Pan Minister Jan Krzysztof Ardanowski
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Dotyczy: programu „Mleko i owoce w szkole”

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu reprezentowanej przez nasze organizacje branży, wnosimy o podjęcie pilnych działań mających na celu
łagodzenie skutków, jakie dla funkcjonowania programu „Mleko i owce w szkole” przyniosło wprowadzenie restrykcji w
prowadzeniu zajęć szkolnych.
Zaprzestanie działania placówek oświatowych zostało wprowadzone niemal z dnia na dzień, przez co uczestnicy
programu tj. producenci mleka i przetworów mlecznych, jak też współpracujących z nimi dostawcy ww. produktów do szkół,
z przyczyn od siebie niezależnych, nie mieli możliwości przestawienia produkcji i znalezienia dla niej alternatywnych
kanałów dystrybucji, a jednocześnie zaczęli ponosić straty związane zarówno z kosztami magazynowania wyprodukowanych
już produktów, jak też przygotowanych w związku z uczestnictwem w programie opakowań (w załączeniu informacje o
stanach magazynowych wybranych przetwórców mleka uczestniczących w programie) oraz, co być może ważniejsze, straty
wynikające z braku zapłaty za wyprodukowane na cele programu towary, które, co istotne, choćby ze względu na treść
informacji umieszczanych na opakowaniach („Do sprzedaży wyłącznie w placówkach oświatowych”) nie mogą trafić do
innych kanałów sprzedaży.
Warto również zauważyć, że problemy te nie dotyczą wyłącznie produktów o długim okresie przydatności do
spożycia (jak np. mleko UHT), ale np. również kefirów i jogurtów, które wyprodukowane na cele programu, na dzień
dzisiejszy musiały lub muszą być utylizowane, co jedynie pogłębia straty przedsiębiorców, pozbawionych możliwości ich
zbycia.
Zapełnione magazyny oznaczają również ogromne problemy dla podmiotów (w tym przetwórców mleka), które
wyspecjalizowały się w obsłudze programu, a ze względu na brak możliwości jego realizacji ponoszą duże straty – z jednej
strony ze względu na brak przychodów, jak też konieczność realizacji płatności zobowiązań wobec swoich dostawców (w
tym również rolników produkujących mleko).
Dostępne aktualnie formy pomocy dla przedsiębiorców związanych z programem „Mleko i owoce w szkole” są
naszym zdaniem nieadekwatne do skali problemu, a obowiązujące procedury i czas ich realizacji przez podległe Panu
Ministrowi instytucje obsługujące program, nie uwzględniają warunków, w jakich funkcjonują firmy. W tym kontekście,
wyrażamy głębokie zaniepokojenie faktami przedstawionymi w przekazanym do wiadomości Pana Ministra piśmie Prezesa
Zarządu Stowarzyszenia Dostawców Mleka, Owoców i Warzyw do Placówek Oświatowych w ramach Programu dla Szkół –
Pana Gabriela Mandżukowskiego, datowanym na 9 kwietnia 2020r., a skierowanym do Pana Arkadiusza Szymoniuka, p.o.
zastępcy Prezesa ARiMR.
W związku z powyższym wnosimy o uruchomienie wszystkich dostępnych form pomocy przedsiębiorcom
zaangażowanym w program (włączając w to np. zakupy produkowanych na potrzeby programu „Mleko i owoce w szkole”
produktów, w ramach unijnego programu dostaw żywności dla najuboższych lub innej formy zakupu i wykorzystania
wyprodukowanej żywności np. we współpracy z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej) nie wyłączając problemu
wyprodukowanych lub zamówionych na potrzeby programu opakowań oraz skrócenie procedur związanych z realizacją
dostępnych już form wsparcia.
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Załącznik: Informacje o stanach magazynowych produktów i opakowań wyprodukowanych w związku z uczestnictwem w programie „Mleko i owoce w
szkole” wybranych przetwórców mleka.

