
Stosownie do treści art. 46 b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o organizacji 

rynku mleka i przetworów mlecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 11, poz. 65 ze zm.) 

minister właściwy do spraw rynków rolnych jest upoważniony do wydania 

rozporządzenia, regulującego szczegółowe warunki i tryb wypłacania dopłaty krajowej, a 

także szczegółowy zakres kontroli wykorzystania tej dopłaty, mając w szczególności na 

uwadze określenie terminów dokonywania poszczególnych czynności związanych z 

wypłatą dopłat krajowych, przepisy Unii Europejskiej w zakresie dopłat do spożycia mleka 

i przetworów mlecznych w przedszkolach i szkołach, a także zabezpieczenie prawidłowego 

wydatkowania tych środków. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 

sierpnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacania dopłaty 

krajowej oraz szczegółowego zakresu kontroli wykorzystania tej dopłaty (Dz. U. z 2007 

r., Nr 147, poz. 1039), dopłatę krajową wypłacano za okres od dnia rozpoczęcia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych do dnia ich zakończenia w danym roku szkolnym w 

rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 

r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.), z wyłączeniem 

ferii i przerw świątecznych. 

Tymczasem, począwszy od dnia 1 grudnia 2009 roku, § 3 ust. 1 nadano następującą 

treść: dopłatę krajową wypłaca się za dostarczanie mleka lub przetworów mlecznych do 
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szkół podstawowych przez 3 dni w tygodniu, w okresie od dnia 1 października do dnia 31 

maja roku szkolnego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 

dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, ze 

zm.), z wyłączeniem ferii i przerw świątecznych. 

W świetle powyższego, w szczególności zaś w odniesieniu do brzmienia art. 46 b 

ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, na podstawie art. 13 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 

2001 r., Nr 14, poz. 147 ze zm.), zwracam się do Pana Ministra z prośbą o szczegółowe 

wyjaśnienie, jakie przyczyny spowodowały przedmiotową nowelizację, której 

rezultatem jest ograniczenie dotacji krajowej za dostarczanie mleka lub przetworów 

mlecznych do szkół podstawowych. 


