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OGÓLNE WARUNKI SKUPU MLEKA 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
1. Niniejsze Ogólne Warunki Skupu Mleka (zwane dalej „OWSM”) zostały przyjęte uchwałą z dnia 28 kwietnia 

2022 roku Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej RYKI z siedzibą w Rykach przy ul. Żytniej 3, 08-500 Ryki, wpisanej 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku VI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056619, NIP: 7160002164, 
REGON: 000440905 (zwanej dalej „Spółdzielnią”), w trybie przyjętym w §42a Statutu, w wykonaniu art. 148 ust. 
3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 
wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) 
nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, i znajdują zastosowanie do wszystkich dostaw surowego 
mleka krowiego dokonywanych na rzecz Spółdzielni przez rolników będących jej członkami (zwanych dalej 
„Dostawcą”). 

2. Wyprodukowane w gospodarstwie Dostawcy mleko surowe będące przedmiotem dostaw na rzecz Spółdzielni 
powinno spełniać wymogi ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności określone w ustawie 
z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1753 ze zm.), 
Rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego 
szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego 
(Dz.U.UE.L.2004.139.55 ze zm.) („Rozporządzenie 853/2004”), jak też ewentualne szczegółowe wymogi  
i normy przyjęte w tym zakresie przez organy Spółdzielni.  

3. Dostawca gwarantuje, iż prowadzona przez niego działalność i produkcja spełnia wszelkie aktualnie obowiązujące 
krajowe oraz europejskie normy w zakresie produkcji mleka, a ewentualne zalecenia służb weterynaryjnych i służb 
surowcowych Spółdzielni oparte o aktualne przepisy prawa oraz wymogi i normy przyjęte przez organy Spółdzielni 
wykonywane będą przez niego niezwłocznie. 

4. Dostawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z produkcją i dostawami 
mleka, w zakresie nałożonym na Dostawcę przez obowiązujące przepisy prawa i wewnętrzne normy obowiązujące 
w Spółdzielni, w tym w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej identyfikowalności zwierząt i paszy. 

5. Dostawca zobowiązany jest posiadać aktualne zaświadczenie wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii 
potwierdzające spełnienie wymagań sanitarno-weterynaryjnych, o którym mowa w Rozporządzeniu 853/2004,              
a w przypadku wygaśnięcia terminu ważności zaświadczenia, jego cofnięcia lub odmowy wydania zaświadczenia, 
odbiór mleka z gospodarstwa zostaje zawieszony do czasu przedstawienia aktualnego zaświadczenia.                              
Brak zaświadczenia może skutkować trwałym wstrzymaniem odbioru mleka jak również rozwiązaniem umowy 
kontraktacji mleka lub innej umowy wiążącej Spółdzielnię z rolnikiem.  

6. Dostawca powinien posiadać aktualną decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii uznającą jego gospodarstwo  
za urzędowo wolne od chorób zakaźnych: gruźlicy bydła, brucelozy bydła oraz enzootycznej białaczki bydła.  
W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej w stadzie i zawieszeniu lub cofnięciu powyższej decyzji lub decyzji 
Powiatowego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu innych chorób eliminujących mleko ze skupu odbiór mleka  
z gospodarstwa zostaje zawieszony do momentu uzyskania ponownej decyzji o uznaniu stada za wolne od chorób 
zakaźnych. Spółdzielnia w takiej sytuacji jest zwolniona z obowiązku realizacji statutowych obowiązków  
w zakresie skupu mleka od swoich członków.  

7. Dostawca jest zobowiązany do:  
1) stosowania pasz zgodnych z wymogami ustawy o paszach z dnia 22 lipca 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r.,  

poz. 278 ze zm.), a w razie potrzeby także leków - po konsultacji z lekarzem weterynarii i ściśle według jego 
zaleceń,  

2) przestrzegania wymagań dobrostanu zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 572 ze zm.) oraz 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie minimalnych 
warunków utrzymania zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone  
w przepisach Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1966 ze zm.),  

3) stosowania technologii hodowli gwarantujących wysoką jakość dostarczanego mleka, oraz wykonywania 
zaleceń służby surowcowej Spółdzielni wydawanych w zakresie pozyskiwania i przechowywania mleka,  

4) umożliwienia, upoważnionym pracownikom Spółdzielni dokonania w każdym czasie kontroli warunków 
produkcji i przechowywania mleka oraz pobrania prób w celu dokonania oceny jakości dostarczanego mleka 
oraz warunków utrzymania zwierząt, spełniania wymagań dobrostanu oraz dokumentacji leczenia zwierząt. 
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II. Parametry jakościowe 
1. Ocenę jakościową mleka surowego prowadzi Laboratorium Oceny Surowca Spółdzielni Mleczarskiej RYKI                   

lub inne laboratorium wskazane przez Spółdzielnię. 
2. Mleko dostarczane do Spółdzielni powinno spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu nr 853/2004 oraz  

w uchwałach organów Spółdzielni lub innych aktualnie obowiązujących norm.  
3. Spółdzielnia informuje Dostawców o parametrach jakościowych, o których mowa w pkt. II.2 w sposób przyjęty  

w pkt. IX.1. Parametry obowiązują od daty wskazanej przez Zarząd w uchwale, jednak nie wcześniej niż począwszy 
od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wprowadzone zostały zmiany.  

4. Dostawcy każdorazowo związani są aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie pozostałych, innych 
niż wskazane powyżej wymagań co do jakości i parametrów dostarczanego do Spółdzielni mleka. 

5. W przypadku, gdy ogólnie obowiązujące przepisy wprowadzą bardziej zaostrzone wymogi niż określone przez 
organy Spółdzielni zgodnie z pkt. II.2, wówczas z dniem wejścia w życie przedmiotowych przepisów Dostawcę 
obowiązują bardziej rygorystyczne wymogi. 

6. Dodawanie do mleka surowego środków obcych np. wody, antybiotyków, detergentów, innych substancji 
chemicznych, a także stosowanie urządzeń mechanicznych (wirówki, separatory, filtry) w celu zafałszowania 
jakości mleka jest surowo zabronione i podlega odpowiedzialności określonej w obowiązujących przepisach prawa, 
w szczególności w przepisach dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności. 

7. Spółdzielnia chcąc uzyskać surowiec najwyższej jakości umożliwia swoim Dostawcom korzystanie z usług 
Laboratorium Oceny Surowca. Każdy Dostawca może badać mleko sprawdzając: liczbę bakterii, liczbę komórek 
somatycznych, skład fizykochemiczny mleka, w tym mocznik, punkt zamarzania, pozostałości antybiotyków  
i substancji hamujących w mleku odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.  

 
III. Dostawa i odbiór mleka 

1. Odbiór mleka od Dostawcy nastąpi z miejsca prowadzenia gospodarstwa rolnego i realizowany będzie partiami 
codziennie lub co drugi dzień, zgodnie z harmonogramami zwózki mleka obowiązującymi w Spółdzielni.  

2. Odbiór mleka z gospodarstwa odbywa się z jednego zbiornika chłodzącego. W uzasadnionych przypadkach,  
za zgodą Spółdzielni odbiór mleka może być realizowany z więcej niż jednego zbiornika chłodzącego. 

3. Dodatkowy odbiór mleka z gospodarstwa nie wynikający z obowiązującego harmonogramu zwózki mleka musi 
być każdorazowo ustalony z pracownikiem działu transportu. 

4. Zbiornik chłodzący musi być sprawny technicznie i wyposażony w termometr z wyświetlaczem, umożliwiający 
kontrolę temperatury mleka w zbiorniku. 

5. Kierowca cysterny odbierający mleko ma obowiązek wpisania ilości odebranego mleka do Rejestru Dostaw Mleka, 
który powinien znajdować się w miejscu widocznym dla kierowcy.  

6. Spółdzielnia zapewnia odbiór mleka od Dostawcy pod warunkiem, że nie wystąpią obiektywne okoliczności, 
niezależne od Spółdzielni, uniemożliwiające lub utrudniające odbiór mleka, w szczególności: gwałtowne 
pogorszenie warunków przyrodniczych, atmosferycznych, technicznych, zagadnień dostępności lub przejezdności 
dróg (np. zawieja, zamieć śnieżna, powódź, miejscowe podtopienia, itp.). W takich przypadkach nie przysługują 
Dostawcy żadne roszczenia wobec Spółdzielni. Jednakże, każda ze stron dołoży starań, aby natychmiast 
poinformować drugą stronę o powstałych trudnościach i podjąć działania zmierzające do zminimalizowania szkody 
drugiej strony. 

7. Dostawca odpowiada za zapewnienie warunków do odbioru mleka bezpośrednio z gospodarstwa. Dostawca 
zobowiązuje się do utrzymania w należytym stanie przejezdności drogi prowadzącej do gospodarstwa oraz stworzy 
możliwość wykonywania bezpiecznych manewrów pojazdem-cysterną odbierającym mleko. 

8. Spółdzielnia będzie pobierała próby mleka celem oceny mikrobiologicznej i fizyko-chemicznej w momencie 
odbioru surowca z gospodarstwa Dostawcy oraz każdorazowo zawiadomi Dostawcę o wyniku oceny.  
Ustala się następującą częstotliwość badań mleka dostarczanego przez Dostawcę: 
1) ocena organoleptyczna, w szczególności na obecność zanieczyszczeń, zapach - przy każdym odbiorze, 
2) temperatura mleka - przy każdym odbiorze, 
3) ogólna liczba bakterii - minimum 2 razy w miesiącu, 
4) liczba komórek somatycznych - minimum 1 raz w miesiącu, 
5) zawartość białka - minimum 2 razy w miesiącu, 
6) zawartość tłuszczu - minimum 2 razy w miesiącu, 
7) badanie na obecność antybiotyków - w terminach określonych odrębnie przez Spółdzielnię lub przy każdym 

podejrzeniu braku spełniania danego parametru, 
8) badanie na obecność substancji hamujących lub innych substancji niedozwolonych lub niewystępujących  

w mleku produkowanym zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami - w terminach określonych odrębnie 
przez Spółdzielnię lub przy każdym podejrzeniu braku spełniania danego parametru, 
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9) kwasowość, temperatura zamarzania - w terminach określonych odrębnie przez Spółdzielnię lub przy każdym 
podejrzeniu braku spełniania danego parametru. 

Ocena jakościowa mleka dokonywana jest bezpłatnie w laboratorium Spółdzielni. 
9. W przypadku stwierdzenia, że dostarczane w danym dniu przez Dostawcę mleko nie spełnia któregokolwiek  

z parametrów określonych zgodnie z pkt. II.1, konsekwencją może być brak zapłaty za mleko odebrane przez 
Spółdzielnię. 

10.  W przypadku stwierdzenia zawartości wody w dostarczanym mleku (zafałszowania mleka) konsekwencją będzie 
wycena danej partii mleka jako mleka pozaklasowego wg Cennika. 

11.  Za całą ilość mleka dostarczonego przez Dostawcę, w ramach jednej dostawy, w której zostaną wykryte substancje 
hamujące i/lub antybiotyki, Dostawca nie otrzyma zapłaty. Ponadto Spółdzielnia może obciążyć Dostawcę 
wszelkimi kosztami wynikłymi z konieczności utylizacji całej ilości zbiorczej mleka – tj. całej ilości mleka  
w zbiornikach lub innych urządzeniach służących do przechowywania lub przewożenia mleka, w których to mleko 
zostało umieszczone łącznie z mlekiem już znajdującym się lub dolanym od innych podmiotów (w tym kosztami 
transportu zbiorczej ilości mleka oraz kosztami skupu mleka od innych podmiotów, według wartości mleka 
znajdującego się w zbiorniku razem ze skażoną/zanieczyszczoną partią mleka) - do wysokości rzeczywiście 
poniesionych z tego tytułu przez Spółdzielnię kosztów. 

 
IV. Ilości i terminy dostaw 

1. Dostawca zobowiązany jest do dostarczania, a Spółdzielnia do odbioru całości wyprodukowanego w gospodarstwie 
mleka. Częstotliwość dostaw, uwzględniająca możliwości Dostawcy oraz potrzeby Spółdzielni określona zostanie 
w Formularzu danych zgłoszeniowych dostawcy mleka. 

2. W przypadku stwierdzenia dostarczania mleka przez Dostawcę do innych podmiotów skupujących (niezależnie  
od podstawy prawnej takiego dostarczenia i rodzaju umowy) bez uprzedniej pisemnej zgody Spółdzielni, 
Spółdzielnia ma prawo zrezygnować z dostaw w trybie natychmiastowym z winy Dostawcy, z wszelkimi tego 
skutkami wynikającymi z postanowień niniejszych OWSM, Umowy i Statutu, w szczególności Spółdzielnia ma 
prawo obciąży Dostawcę karą pieniężną w wysokości wartości zrealizowanych przez niego dostaw mleka  
w ostatnim miesiącu rozliczeniowym poprzedzającym nałożenie kary.  

 
V. Cena 

1. Dostawca ma prawo do otrzymania zapłaty za dostarczone mleko według ceny obliczonej po dostawie na podstawie 
wyników prób pobranych przez Spółdzielnię przy odbiorze mleka i obowiązującego w dacie odbioru ustalonego 
przez Zarząd Spółdzielni cennika, wskazującego sposób ustalania ceny z uwzględnieniem m.in. następujących 
parametrów dotyczących składu, jakości i ilości mleka: 
a) zawartości białka, 
b) zawartości tłuszczu, 
c) klasy mleka – zawartości ogólnej liczby bakterii i liczby komórek somatycznych, 
d) ilości mleka. 
Na cenę mogą składać się także inne dopłaty ustanowione przez Zarząd Spółdzielni. 

2. Cennik może być zmieniony przez Zarząd Spółdzielni w każdym czasie. Dostawca powinien być poinformowany 
o zmianie cennika z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przy czym nowe ceny obowiązują nie wcześniej niż 
od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym zmiany zostały wprowadzone. 

3. W przypadkach uzasadnionych sytuacją finansową Spółdzielni i w oparciu o analizę cen skupu mleka w kraju 
Spółdzielnia może dokonać zmiany Cennika od pierwszego dnia miesiąca, w którym zmiany zostały wprowadzone 
pod warunkiem, że w wyniku ich wprowadzenia nastąpi wzrost średniej ceny skupu mleka surowego w Spółdzielni 
lub cena ta ulegnie obniżeniu nie więcej niż o 10%, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej.  

4. Obniżenie ceny średniej mleka może nastąpić tylko w przypadku, gdy Spółdzielnia, na podstawie prowadzonych 
ksiąg rachunkowych, stwierdzi za okres jednego miesiąca lub narastająco ujemny wynik finansowy brutto na 
działalności podstawowej lub ogólnej.  

5. Spółdzielnia zobowiązuje się do powiadamiania Dostawcy o każdej zmianie cennika z co najmniej 14 dniowym 
wyprzedzeniem, postanowienia pkt. V.2 stosuje się odpowiednio. Informacja będzie przekazywana w sposób 
określony w pkt. IX.1, lecz zawsze w postaci wiadomości SMS na wskazany numer telefonu oraz poprzez jej 
zamieszczenie w systemie eMik, dostępnym na portalu emik.e-mleczarnia.pl. 

6. Dostawca nie ma prawa do otrzymania zapłaty za mleko, które nie spełnia wymagań sanitarno-weterynaryjnych 
czy jakościowych, w szczególności zawiera domieszki zanieczyszczenia, substancje niedozwolone, w tym 
antybiotyki i substancje hamujące oraz za mleko kwaśne, które poddane zostało utylizacji. Dostawca zobowiązany 
jest do poinformowania Spółdzielni o każdym przypadku zagrożenia niespełnieniem wymagań sanitarno-
weterynaryjnych czy jakościowych mleka. Dostawca ponosi koszty utylizacji całej przywiezionej zbiorczej partii 
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mleka zanieczyszczonej antybiotykiem, substancjami hamującymi lub mlekiem kwaśnym kosztami transportu 
mleka do zakładu utylizacyjnego oraz kosztami surowca innych dostawców, odebranych z tą partią mleka do 
wysokości nie wyższej niż kwota określona w obowiązującym Cenniku. 

7. Stwierdzenie zafałszowania mleka wodą skutkuje zapłatą za dostarczoną partię mleka (dostawę z dnia, w którym 
stwierdzono zafałszowanie mleka wodą), o ile nie ma podstaw do odmowy zapłaty z innych tytułów, zgodnie  
z obowiązującym cennikiem. 

 
VI. Terminy i sposób płatności 

1. Rozliczenia dostaw będą dokonywane w miesięcznych okresach rozliczeniowych odpowiadających miesiącom 
kalendarzowym. Datą dostawy za okres rozliczeniowy uznaje się ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego. 

2. Zapłata za dostarczone mleko dokonywana będzie na podstawie faktury VAT lub faktury VAT RR przelewem na 
wskazany przez Dostawcę rachunek bankowy, w terminie do 14 dni po zakończeniu miesiąca, w którym 
realizowany był skup mleka. 

3. Dostawca wyraża zgodę, aby Spółdzielnia wystawiała w jego imieniu a także na jego rzecz dokumenty księgowe 
w formie elektronicznej, w szczególności: faktury, faktury zaliczkowe, faktury korygujące oraz duplikaty tych 
dokumentów (dalej jako Faktury). Przez Faktury w formie elektronicznej należy rozumieć dokument w postaci 
pliku PDF dostępny dla Dostawcy po zalogowaniu się do systemu eMik, dostępnego na portalu  
emik.e-mleczarnia.pl, po wybraniu zakładki Faktury i zaakceptowaniu poszczególnych Faktur. 

4. Spółdzielnia wystawi i udostępni Dostawcy do weryfikacji i akceptacji dokumenty, o których mowa w ust. 3 za 
pośrednictwem systemu eMik dostępnego na portalu emik.e-mleczarnia.pl, w terminie 14 dni od dnia ich 
wystawienia.  

5. Brak zastrzeżeń lub sprzeciwu do przesłanych przez Spółdzielnię dokumentów, o których mowa  w pkt. VI.3 i VI.4  
w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania będzie równoznaczny z zatwierdzeniem ich treści przez Dostawcę.  

6. Spółdzielni służy prawo do potrącenia z należności za dostarczone mleko i udziałów członkowskich wszelkich 
zobowiązań wobec Spółdzielni, już wymagalnych lub przyszłych, głównych i ubocznych, w tym z tytułu 
nałożonych kar, zakupionych towarów lub usług, odszkodowania za czyny zanieczyszczenia lub zafałszowania 
mleka wodą lub substancjami chemicznymi, w szczególności antybiotykami, poręczeń innym dostawcom, 
pożyczek, weksli, cesji, poręczeń udzielonych przez Spółdzielnię Dostawcy. 

 
VII. Rezygnacja z dostaw  

1. O ile zawarta z Dostawcą Umowa kontraktacji mleka nie stanowi inaczej, Dostawca dostarcza mleko bezterminowo 
na warunkach wynikających z OWSM oraz Statutu Spółdzielni. 

2. O ile zawarta z Dostawcą Umowa kontraktacji mleka nie stanowi inaczej Dostawcy i Spółdzielni służy prawo do 
rezygnacji z dostaw i odbioru mleka za pisemnym 1-miesięcznym uprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego. 

3. Dostawcy oraz Spółdzielni służy prawo rezygnacji ze współpracy bez uprzedzenia w przypadkach rażącego 
naruszenia postanowień OWSM lub Umowy kontraktacji mleka oraz, w przypadku Dostawców - członków 
Spółdzielni postanowień Statutu, na podstawie oświadczenia na piśmie, wskazującego przyczynę rezygnacji, ze 
wszystkimi tego konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawa i postanowień OWSM i Statutu Spółdzielni. 

4. Rażącym naruszeniem OWSM jest niezapewnienie należytej jakości mleka, tj. nieodpowiadającego wymaganym 
normom lub postanowieniom określonych w trybie pkt. II OWSM, w szczególności przekazywanie mleka  
z domieszkami, zanieczyszczeniami, z zawartością substancji niedozwolonych, w tym antybiotyków i substancji 
hamujących oraz dostarczanie mleka innym podmiotom niż Spółdzielnia, niezależnie od podstawy prawnej takiego 
dostarczania i rodzaju umowy, fałszowanie mleka poprzez stosowanie urządzeń mechanicznych (wirówki, 
separatory, filtry) mające na celu obniżenie poziomu komórek somatycznych w mleku, a rażącym naruszeniem 
OWSM przez Spółdzielnię jest zwłoka z zapłatą wynagrodzenia za skupione mleko powyżej ponad miesiąc licząc 
od daty ustalonego terminu płatności lub bezzasadne wstrzymanie odbioru mleka. 

5. Dostawca ma obowiązek poinformować telefonicznie Spółdzielnię o każdej przerwie w dostawach mleka.  
6. Spółdzielnia może zrezygnować z dostaw mleka od Dostawcy w każdym czasie, w razie ziszczenia się przesłanek 

wymienionych w niniejszych OWSM, a także wskazanych w treści Statutu Spółdzielni składając Dostawcy 
stosowne oświadczenie na piśmie, ze wszystkimi tego konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawa  
i postanowień OWSM i Statutu Spółdzielni. 

7. W przypadku pogorszenia jakości mleka dostarczanego przez Dostawcę poniżej wymagań określonych w trybie 
pkt. II, Spółdzielnia, po uprzednim pisemnym wezwaniu do usunięcia stwierdzonego naruszenia obowiązków 
Dostawcy i bezskutecznym upływie wskazanego w wezwaniu terminu, adekwatnego ze względu na rodzaj i wagę 
stwierdzonych naruszeń, jest uprawniona do rezygnacji z dostaw mleka od Dostawcy, ze wszystkimi tego 
konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawa i postanowień OWSM i Statutu Spółdzielni. 



 

str. 5 
 

8. Przerwa w dostawach mleka ponad 3 tygodnie bez pisemnego poinformowania Spółdzielni o przyczynie i czasie 
przerwy w dostawach uprawnia Spółdzielnię do rezygnacji z odbioru mleka od Dostawcy, ze wszystkimi tego 
konsekwencjami wynikającymi z niniejszych OWSM, postanowień Statutu oraz przepisów prawa, oraz do 
nałożenia na Dostawcę kary pieniężnej w wysokości wartości zrealizowanych przez niego dostaw mleka  
w ostatnim miesiącu rozliczeniowym poprzedzającym nałożenie kary. 

 
VIII. Siła wyższa 
1. Zarówno Dostawca, jak i Spółdzielnia nie ponoszą względem siebie odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie uregulowanych w niniejszych OWSM obowiązków związanych z dostawą i odbiorem 
mleka nastąpiło z powodu siły wyższej, rozumianej jako powodzie, klęski żywiołowe, zawieje i zamiecie śnieżne, 
powodujące nieprzejezdność dróg, strajki, ograniczenia wynikające z aktów prawnych wydanych przez organy 
państwowe, działania wojenne itp. W takim przypadku każda ze stron dołoży starań, aby natychmiast 
poinformować drugą stronę o powstałych trudnościach i podjąć działania zmierzające do zminimalizowania szkody 
drugiej strony („Siła wyższa”). 

2. O wystąpieniu przypadków Siły wyższej, uniemożliwiających lub znacząco utrudniających wywiązywanie się  
z obowiązków związanych z dostawą i odbiorem mleka, Spółdzielnia zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić 
wszystkich Dostawców w sposób wskazany w pkt. IX.1, a każdy Dostawca w razie wystąpienia Siły wyższej 
zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Spółdzielnię, w formie pisemnej wraz z załączeniem 
udokumentowania zakresu i czasu występowania Siły wyższej. 

 
IX. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zawiadomienia, informacje, komunikaty, o których mowa w niniejszych OWSM uznaje się za skutecznie 
doręczone, jeżeli zostaną nadane do Dostawcy w formie: 
a) wiadomości tekstowej SMS, lub 
b) wiadomości elektronicznej, lub 
c) listu poleconego 

     - wysłanych na podany w Formularzu danych zgłoszeniowych dostawcy mleka numer telefonu, adres e-mail lub 
adres do korespondencji, lub 
d) poprzez umieszczenie w serwisie eMik na portalu emik.e-mleczarnia.pl, 
e) poprzez umieszczenia na stronie www.smryki.pl,   
f) doręczone osobiście przez osobę upoważnioną do odbioru mleka od Dostawcy. 
Jednocześnie Dostawca zobowiązany jest kierować wszelką korespondencję do Spółdzielni na adres wskazany  
w punkcie I.1 OWSM. 

2. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadamiania Spółdzielni o wszelkich zmianach 
dotyczących danych ujawnionych w Formularzu, o którym mowa w pkt.IX.1, w tym: 
1) własności gospodarstwa rolnego/przedsiębiorstwa, 
2) zmiany adresu do korespondencji, 
3) danych osobowych i miejsca zamieszkania/siedziby podmiotu, 
4) konta bankowego, 
5) rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług 

i zamiarze przejścia na rozliczenie się z podatku od towarów i usług na zasadach ogólnych, 
6) rezygnacji z rozliczenia się z podatku od towarów i usług na zasadach ogólnych i zamiarze korzystania ze 

zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, 
7) innych istotnych danych lub informacji mających znaczenie dla realizacji odbioru i rozliczania dostaw mleka. 

3. W przypadku zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu do korespondencji, zmianie numeru 
telefonu lub adresu poczty elektronicznej lub rachunku bankowego wskazanych w Umowie kontraktacji mleka – 
wszelkie informacje i korespondencję wysłaną na ostatni udostępniony adres lub numer telefonu uważa się za 
doręczoną. W przypadku doręczenia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przesyłkę  nie odebraną uważa 
się za doręczoną w dacie zwrotu korespondencji. 

4. Niniejsze Ogólne Warunki Skupu Mleka obowiązują wszystkich Dostawców mleka, z tym że jeżeli Dostawca 
zawarł ze Spółdzielnią Umowę kontraktacji mleka, postanowienia OWSM mają pierwszeństwo przed 
postanowieniami Umowy.  

5. Niniejsze Ogólne Warunki Skupu Mleka obowiązują od dnia 01 maja 2022 roku i podlegają doręczeniu przez osobę 
upoważnioną do odbioru mleka od Dostawcy, poprzez publikację w serwisie eMik na portalu emik.e-mleczarnia.pl 
oraz publikacje na stronie internetowej www.smryki.pl. 

6. Zarząd Spółdzielni ma prawo zmienić OWSM w każdym czasie, z zachowaniem trybu ich wprowadzenia.  
O dokonanych zmianach Spółdzielnia zawiadomi Dostawcę w sposób wskazany w pkt. IX.1. 


