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Bieżąca sytuacja na unijnym, w tym polskim, rynku mleka i przetworów mlecznych jest 

w dużej mierze kształtowana przez rosyjskie embargo, likwidację systemu kwotowania 

produkcji mleka oraz zmiany w sytuacji popytowo-podażowej na rynku światowym. 

W związku z wprowadzeniem przez Federację Rosyjską w pierwszych dniach sierpnia 

2014 r. embargo na import niektórych produktów z Unii Europejskiej, Polska jeszcze w tym 

samym miesiącu zawnioskowała do Komisji Europejskiej o wprowadzenie działań 

osłonowych w odniesieniu do rynku mleka. W reakcji na wnioski polskiego Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Europejska w dniu 4 września 2014 r. przyjęła pakiet 

czterech rozporządzeń umożliwiających czasowe wycofanie z rynku powstałej na skutek 

zmniejszonego popytu nadwyżki przetworów mlecznych. Uruchomiono mechanizmy dopłat 

do prywatnego przechowywania masła, odtłuszczonego mleka w proszku i niektórych serów 

oraz przedłużono okres interwencji publicznej w odniesieniu do masła i odtłuszczonego 

mleka w proszku do dnia 31 grudnia 2014 r. 

Pod koniec 2014 r. Komisja Europejska podjęła dalsze kroki zmierzające do 

kontynuacji realizacji powyższych mechanizmów. Na mocy rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) nr 1337/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie 

wykonawcze (UE) nr 947/2014 i (UE) nr 948/2014 w odniesieniu do ostatniego dnia 

składania wniosków o dopłatę do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka 

w proszku (Dz. Urz. UE L 360 z 17.12.2014, str. 15) możliwość ubiegania się o uzyskanie 

dopłat do przechowywania ww. produktów została przedłużona do 28 lutego 2015 r., 

a następnie zgodnie z rozporządzeniem nr 2015/303 do 30 września 2015 r. (Dz. Urz. UE L 

55 z 26.02.2015, str. 4). Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 

nr 1336/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. ustanawiającym tymczasowe nadzwyczajne środki 

w sektorze mleka i przetworów mlecznych w formie przyspieszenia terminu rozpoczęcia 

okresu interwencji publicznej w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku 

w 2015 r. (Dz. Urz. UE L 360 z 17.12.2014, str. 13), mechanizm skupu interwencyjnego 

został otwarty od 1 stycznia 2015 r., tj. o dwa miesiące przed standardowym terminem. 

Uwzględniwszy powyższe, jak również mając na uwadze zeszłoroczne przepisy, na mocy 

których interwencja publiczna była dostępna do 31 grudnia 2014 r., mechanizm zakupów 

interwencyjnych masła i odtłuszczonego mleka w proszku będzie otwarty nieprzerwanie do 

końca września 2015 r. Należy przy tym zauważyć, że poziomy cen interwencyjnych nie 

uległy zmianie i wynoszą dla masła 221,75 EUR/100 kg, a dla odtłuszczonego mleka 

w proszku 169,80 EUR/100 kg.  

W efekcie obserwowany jest brak zainteresowania skupem interwencyjnym masła 

i odtłuszczonego mleka w proszku. W 18. tygodniu 2015 r. średnia cena masła w Unii 

Europejskiej (307 EUR/100 kg) była wyższa od jego ceny interwencyjnej o 38%, a średnia 

cena odtłuszczonego mleka w proszku (193 EUR/100 kg) o 14% od ceny interwencyjnej 

OMP. 

Natomiast w zakresie unijnego mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania do 

dnia 3 maja 2015 r. zaoferowano: 

 68,26 tys. ton masła – głównie w Holandii (33,16 tys. t), Francji (12,02 tys. t), Irlandii 

(8,12 tys. t), Belgii (6,91 tys. t) oraz Niemczech (6,27 tys. t), 

 25,25 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku – najwięcej w Niemczech 

(11,81 tys. t), Hiszpanii (6,19 tys. t), na Litwie (3,04 tys. t), w Irlandii (2,09 tys. t) oraz 

Holandii (1,18 tys. t).  

Ponadto, w reakcji na zgłaszane od wielu miesięcy przez Polskę wnioski, Komisja 

Europejska przedstawiła w dniu 23 lutego 2015 r. projekt rozporządzenia wykonawczego 

Komisji Europejskiej zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 595/2004 ustanawiające 
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szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2013 ustanawiającego 

opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych, przewidujący możliwość 

wprowadzenia rozwiązania polegającego na rozłożeniu opłat za przekroczenie kwot na trzy 

roczne i nieoprocentowane raty. W dniu 11 marca 2015 r. Komitet ds. Wspólnej Organizacji 

Rynków Rolnych pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt. Publikacja 

ww. rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym UE nastąpiła w dniu 27 marca 2015 r. 

(nr 2015/517). Obecnie trwają prace nad przygotowaniem rozwiązań krajowych 

umożliwiających skorzystanie z ww. rozwiązania przez polskich producentów mleka. 

Należy jednakże podkreślić, że w opinii Polski powyższe mechanizmy trudno uznać za 

wystarczające instrumentarium, którego uruchomienie poprawi i ostatecznie rozwiąże trudną 

sytuację w jakiej znalazł się unijny sektor mleczarski.  Polska stoi na stanowisku, że istnieje 

znacząca rozbieżność pomiędzy tym, co Unia Europejska mogłaby realizować w ramach 

dostępnego instrumentarium w reakcji na zaistniałą sytuację, a tym co jest w rzeczywistości 

dotychczas realizowane. W opinii Polski powyższe mechanizmy trudno uznać za 

wystarczające, gdyż nie doprowadziły one do wyraźnej poprawy sytuacji popytowo-

podażowej, mającej wpływ na ceny otrzymywane przez producentów i przetwórców mleka.   

Po bardzo dobrej koniunkturze obserwowanej w 2013 r. rynek mleka wszedł w fazę 

spadków cen, spowodowaną w dużej mierze wzrastającą podażą mleka na rynkach 

światowych oraz powiększającymi się zapasami produktów mleczarskich na rynku Unii 

Europejskiej. Te niekorzystne tendencje cenowe pogłębione zostały dodatkowo wskutek 

wprowadzonego na początku sierpnia 2014 r. przez Federację Rosyjską embarga na produkty 

rolno-spożywcze, w tym produkty mleczarskie.  

Od stycznia 2014 r. do stycznia 2015 r. krajowe ceny podstawowych przetworów 

mleczarskich spadły od 18-24% w przypadku masła w blokach i konfekcjonowanego, poprzez 

28%-31% w przypadku serów, aż do 39-44% w przypadku odtłuszczonego i pełnego mleka 

w proszku. Cena skupu mleka natomiast obniżyła się o ok. 19%. Należy zauważyć, że 

w lutym 2015 r. utrzymująca się od wielu miesięcy spadkowa tendencja uległa 

wyhamowaniu, a ceny niektórych przetworów mlecznych zaczęły wykazywać wzrosty.  

Komisja Europejska upatruje w tym sygnału do stopniowego odbudowania i wzmocnienia 

rynku mleczarskiego. Zdaniem Komisji Europejskiej brak oczekiwanego przez handlowców 

spadku cen przetworów mlecznych na początku 2015 r. zmusił ich do realizacji odkładanych 

od pewnego czasu zakupów przetworów mlecznych, co w  konsekwencji pociągnie za sobą 

dalszy wzrost cen. Ponadto, z informacji przekazanych przez Komisję Europejską wynika, że 

na skutek niekorzystnych warunków pogodowych na południowej półkuli prognozy 

światowej produkcji mleka zostały skorygowane w dół, co również może wpływać na 

stopniowy wzrost cen w trakcie 2015 r. Te umiarkowanie optymistyczne prognozy wydają się 

potwierdzać ostatnie sesje nowozelandzkiej Fonterry na internetowej platformie 

www.globaldairytrade, które wykazywały od połowy grudnia 2014 r. do początku marca 

2015 r, stopniowy wzrost notowań terminowych dla przetworów mlecznych. Także w opinii 

Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, 

po spadku cen detalicznych nabiału w 2014 r. należy w 2015 r. spodziewać się słabego 

wzrostu cen detalicznych artykułów mleczarskich, głównie w drugiej połowie bieżącego roku. 

Dynamika wzrostu cen poszczególnych grup produktów może być słabo zróżnicowana.  

Jednakże, w opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po zniesieniu unijnego 

systemu kwot mlecznych sytuacja może być nadal trudna, m.in. ze względu na presję 

konkurencyjną i konieczność dalszego obniżania kosztów produkcji. Ostatnie notowania na 

sesjach Fonterry, podczas których od połowy marca br. ceny przetworów mlecznych spadają, 

nakazują dodatkową ostrożność i umiarkowanie w ocenie rozwoju sytuacji na rynku 
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mleczarskim. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie i realizowanie innych, 

wielostronnych działań. W trakcie 92. posiedzenia Komitetu ds. Wspólnej Organizacji 

Rynków Rolnych w dniu 23 kwietnia 2015 r. Polska informowała Komisję Europejską, że 

w drugim tygodniu kwietnia 2015 r. krajowe ceny zbytu przetworów mlecznych wykazywały 

gównie tendencje spadkowe. Największe różnice, w porównaniu z ceną z przełomu marca 

i kwietnia br., zaobserwowano dla odtłuszczonego mleka w proszku oraz dla masła ekstra 

w blokach (spadki odpowiednio o 5,4% i 2,4%). Jednocześnie ceny tych produktów są 

znacząco niższe od cen sprzed roku (odpowiednio o 39% i 13%). Dlatego Polska podkreśla 

wagę kontynuowania przez Komisję Europejską  szczegółowego monitoringu sytuacji na 

rynku mleka. Polska apeluje także do Komisji Europejskiej o urealnienie tzw. siatki 

bezpieczeństwa, w tym pilne zrewidowanie cen interwencyjnych na masło i odtłuszczone 

mleko w proszku oraz o ustanowienie tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla producentów 

mleka w Polsce na wzór pomocy przyznanej producentom z krajów bałtyckich. Polska 

podkreśla istotność znoszenia istniejących barier weterynaryjnych, a także poszukiwania 

i zdobywania nowych rynków zbytu, jak również wnioskuje o wspieranie unijnego eksportu 

tymczasowymi refundacjami do wywozu. 

Jednocześnie Polska podkreśla, że ograniczenia finansowe wynikające z zaplanowanego 

uprzednio budżetu nie mogą być podstawowym wyznacznikiem działań podejmowanych 

przez UE w ramach danego kryzysu. Konieczne jest elastyczne wykorzystywanie dostępnych 

możliwości.  

Ponadto Polska od wielu miesięcy zgłaszała szereg wniosków dotyczących 

zminimalizowania obciążeń finansowych producentów mleka wynikających z trudnej sytuacji 

związanej z rosyjskim embargo, jak również z działań, jakie realizują producenci mleka 

dostosowując produkcję do wymogów rynku po zniesieniu unijnego systemu kwot 

mlecznych. W tym celu Polska wnioskowała o taką zmianę unijnego prawa, która 

zapewniłaby zmianę współczynników tłuszczowych lub też całkowite odejście od płacenia 

kar za przekroczenie krajowych kwot mlecznych w ostatnim roku kwotowym 2014/2015. 

Jednakże należy wyraźnie podkreślić, że powyższe propozycje, pomimo ich wielokrotnego 

omawiania na forach wielu unijnych instytucji, nie spotkały się z poparciem wymaganej 

większości państw członkowskich. Część krajów zwracała uwagę na niebezpieczeństwo 

nadmiernej podaży surowca mlecznego wynikające z podjęcia ewentualnej decyzji o zmianie 

współczynników tłuszczowych, a tym bardziej z całkowitej likwidacji kar za przekroczenie 

kwot. Przede wszystkim jednak podkreślano, że dotychczasowe unijne przepisy dotyczące 

systemu kwot mlecznych muszą być respektowane. Uwzględniając powyższe, Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiło z  propozycją wprowadzenia w przepisach UE 

dobrowolnego systemu, który nie likwidowałby konieczności zapłacenia kary za 

przekroczenie krajowej kwoty mlecznej w ostatnim roku kwotowym, jednakże umożliwiałby 

zainteresowanym państwom członkowskim jej uregulowanie do budżetu UE w kilku 

rocznych ratach. Ta propozycja również została skrytykowana przez część państw 

członkowskich, które wyrażały opinie, że karę za przekroczenie krajowej kwoty kraj 

członkowski powinien zapłacić jednorazowo. Komisja Europejska podkreślała natomiast, że 

aby kary za przekroczenie można było rozłożyć państwu członkowskiemu na raty Parlament 

Europejski i Rada musiałyby dokonać zmiany rozporządzenia bazowego stosując zwykłą 

procedurę legislacyjną. W opinii Komisji Europejskiej szanse na znalezienie większości 

w Radzie czy PE do realizacji tego celu były minimalne.  

W związku z powyższym, na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 

w dniu 26 stycznia 2015 r. Polska przedłożyła szczegółową propozycję rozwiązania 

umożliwiającego rolnikom w zainteresowanych państwach członkowskich rozłożenie opłaty 

za przekroczenie kwot mlecznych na nieoprocentowane raty na okres od 3 do 5 lat. W reakcji  
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na zgłaszany przez Polskę wniosek, Komisja Europejska przedstawiła w dniu 23 lutego 

2015 r. projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2013 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze 

mleka i przetworów mlecznych, zgodnie z którym państwa członkowskie mogą zdecydować, 

że płatność należnej za rok kwotowy 2014/2015  opłaty jest dokonywana do budżetu państwa 

w nieoprocentowanych ratach.  W dniu 11 marca 2015 r. Komitet ds. Wspólnej Organizacji 

Rynków Rolnych pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt. Publikacja 

ww. rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym UE nastąpiła w dniu 27 marca 2015 r. 

(nr 2015/517). W chwili obecnej trwają prace nad rozporządzeniem Rady Ministrów 

wdrażającym  postanowienia ww. rozporządzenia Komisji Europejskiej - tak aby podmioty 

skupujące i producenci mleka mogli dokonać płatności opłaty w ratach. Ponadto Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mając na uwadze dużą niepewność, co do rozwoju sytuacji na 

rynku mleka i przetworów mlecznych m.in. w kontekście uwolnienia systemu kwot 

mlecznych, trudną sytuację na rynku mleka i przetworów mlecznych,  wzmocnioną 

dodatkowo rosyjskim embargiem na produkty mleczne, jak również koniecznością zapłaty 

przez producentów mleka z wielu państw członkowskich bardzo wysokich opłat z tytułu 

przekroczenia kwot mlecznych w ostatnim roku funkcjonowania systemu kwotowania 

produkcji mleka, zwrócił się z wnioskiem do Komisarza Phila Hogana o spowodowanie, aby 

należna z tego tytułu opłata zasiliła sektor mleczarski. 

Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca uwagę na problem 

nierównowagi uczestników łańcucha żywnościowego, który ma miejsce nie tylko w Polsce 

ale również w większości krajów UE. Jest on istotny i wynika głównie z konieczności 

budowania relacji silnych ekonomicznie skonsolidowanych podmiotów sektora dystrybucji 

z jednej strony i słabszych rozdrobnionych podmiotów z drugiej. W wielu dotychczas 

podjętych z przedstawicielami sektora mleczarskiego rozmowach w tym zakresie podnoszona 

była potrzeba lepszej współpracy samych przetwórców mleka w kierunku budowy wspólnych 

platform sprzedaży w celu poprawy pozycji negocjacyjnej w kontaktach z sieciami 

handlowymi.  

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że w nowej perspektywie 

Wspólnej Polityki Rolnej do roku 2020 stopień zorganizowania się sektora mleczarskiego 

nabiera rosnącego znaczenia dla sprawnego funkcjonowania podmiotów po częściowej 

liberalizacji rynku. Przewidziana w pakiecie mlecznym, wdrożonym w całości do 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia  

2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych (…) możliwość 

uznawania organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz założone w Programie Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wsparcie finansowe rozwoju organizacji producentów 

powinno być zachętą dla sektora mleczarskiego do wspólnego działania branży w kierunku 

koncentracji podaży i poprawy wprowadzania produktów do obrotu. Organizacje 

międzybranżowe z kolei mogą pełnić ważną rolę w rozwoju właściwej współpracy między 

podmiotami w całym łańcuchu dostaw. W związku z tym producenci mleka, jego przetwórcy 

oraz organizacje reprezentujące sektor mleczarski powinny przeanalizować istniejące 

możliwości i podjąć stosowne działania pozwalające w możliwie największym stopniu 

wykorzystanie rozwiązań przewidzianych w nowym ustawodawstwie UE oraz krajowym 

w powyższym zakresie.  

Podsumowując, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie kontynuowało starania 

celem dalszego intensyfikowania działań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej skierowanych 

do sektora mleczarskiego.  
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Elementy sytuacji na rynku mleka i przetworów mlecznych  
 

I. Rynek krajowy 

1. Skup mleka  

Z danych ARR wynika, że w miesiącach kwiecień 2014 r. – marzec 2015 r. do podmiotów 

skupujących dostarczono ok. 10,51 mld kg mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej 

zawartości tłuszczu. Szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw po 

12 miesiącach roku kwotowego 2014/2015 ukształtował się na poziomie 105,83%. 

W ostatnim roku kwotowym ilość skupionego mleka ukształtowała się na poziomie wyższym 

o 4,25 % niż w tym samym okresie roku 2013/2014. Należy zauważyć, że choć od kwietnia 

do listopada 2014 r. miesięczna dynamika skupu mleka była bardzo znacząca i wynosiła od 

5,06% (XI’2014/XI2013) do 7,61% (VI2014/VI 2013), to od grudnia 2014 r. trend ten 

wyraźnie wyhamował (1,69% - XII2014/XII 2013 i 0,57% - I2015/I2014). W efekcie w lutym 

i w marcu 2015 r. do podmiotów skupujących dostarczono odpowiednio 775,8 mln kg mleka 

i 876,8 mln kg mleka, tj. o 1,95% i o 0,56% mniej niż w analogicznych miesiącach roku 

2014. Niemniej jednak szacowane przekroczenie przez Polskę kwoty krajowej dostaw jest 

wciąż znacząco wyższe niż w latach ubiegłych i ostatecznie może wynieść ok. 6%.  
 

2. Skup mleka i produkcja podstawowych przetworów mlecznych w marcu 2015 r., 

narastająco oraz w latach 2013-2014 – dane GUS 

Tabela 1 

Produkcja 2013 

(ton) 

2014 

(ton) 

III 2015 

(ton) 

III 2015/II 
2015 

[%] 

III 2015/III 
2014 

[%] 

I-III 2015 

(ton) 

I-III2015/I-III 
2014 

[%] 

Skup mleka 9 947 857 10 599 895 870 920 +12,3 -0,1 2 496 247 -0,2 

Mleko pitne 1 593 973 1 603 675 126 447 +16,6 -8,8 352 194 -11,2 

Mleko fermentowane 525 281 517 274 48 604 +27,7 +4,5 128 959 +0,5 

Mleko zagęszczone 36 322 35 871 2 814 -4,1 +11,9 57 062 +5,9 

Śmietana i śmietanka 246 653 252 038 21 616 +20,5 +11,9 57 062 +5,9 

OMP 98 330 147 428 11 413 +0,1 -1,5 234 212 +13,8 

PMP 30 834 35 203 2 145 +2,7 -48,1 6 281 -48,2 

Śmietanka w proszku 3 401 3 065 286 +69,2 +17,7 854 -20,1 

Masło 161 202 170 926 15 691  +5,2 +10,8 47 082 +15,4 

Sery ogółem 743 808 751 784 69 070  +19,6 +4,7 189 192 +1,1 

Źródło: Dane GUS agregowane wg zasad sprawozdawczości rolnej UE, przekazywane do Eurostatu. 

3. Ceny skupu mleka i podstawowych przetworów mlecznych oraz dynamika zmian 

(MRiRW)  

Po bardzo dobrej koniunkturze obserwowanej w 2013 r., rynek mleka wszedł w fazę spadków 

cen, spowodowaną w dużej mierze wzrastającą podażą mleka na rynkach światowych oraz 

powiększającymi się zapasami produktów mleczarskich na rynku Unii Europejskiej. Od 

początku stycznia 2014 r. do drugiego tygodnia kwietnia 2015 r. ceny podstawowych 

przetworów mleczarskich spadły w Polsce od 20-26 % w przypadku masła 

konfekcjonowanego i masła w blokach, poprzez 32%-34% w przypadku sera Gouda, mleka 

pełnego w proszku oraz sera Edamski, aż do 42% w przypadku odtłuszczonego mleka 

w proszku. Cena skupu mleka natomiast obniżyła się w tym czasie o ok. 19%.  
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Na pogłębienie niekorzystnych tendencji cenowych obserwowanych w I połowie 2014 r. 

miało dodatkowo wpływ wprowadzone na początku sierpnia 2014 r. przez Federację 

Rosyjską embargo na unijne produkty rolno-spożywcze, w tym produkty mleczarskie. 

W efekcie przez całą drugą połowę 2015 r. ceny sukcesywnie spadały (wykres 2). I kwartał 

2015 r. przyniósł nieznaczne wzrosty, jednakże krajowe ceny zbytu nadal pozostają poniżej 

poziomów sprzed wprowadzenia embarga. W porównaniu z początkiem sierpnia 2014 r. ceny 

z drugiego tygodnia maja 2015 r. kształtują się następująco: 

Tabela 2 

Produkt Cena zbytu 

I tydzień VIII 2014 r. 

zł/100kg 

Cena zbytu 

II tydzień V 2015 r. 

zł/100kg 

Zmiana 

% 

masło ekstra w blokach 1 390,66 1 190,43 -14,4 

masło ekstra konfekcjonowane 1 547,17 1 362,40 -11,9 

OMP 1 148,54 750,26 -34,7 

PMP 1 355,37 976,49 -28,0 

ser Edamski 1 374,37 1 079,58 -21,4 

ser Gouda 1 381,15 1 081,70 -21,7 

 

Wykres 1 

Średnie miesięczne ceny skupu mleka o standardow ych 

parametrach w  zł /100 kg w  Polsce

125,23
123,61

124,81

131,8

126,36

138,4

142,83

153,07

155,26

129,22
125,21

122,98

148,83

124,63

149,49
141,59

126,57

124,76124,64126,48

132,77

134,12

137,78

122,06121,55122,15

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

miesiąc

cena 

2013 2014 2015

 
 

Wykres 2 

 
 

Notowania tygodniowe 04-10.05.2015 (19. tydzień) 

W drugim tygodniu maja 2015 r. krajowe ceny zbytu przetworów mlecznych wykazują 

tendencje spadkowe. Największe różnice, w porównaniu z ceną z przełomu kwietnia i maja 

br., zaobserwowano dla odtłuszczonego mleka w proszku (spadek o 3,5%) oraz dla pełnego 
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mleka w proszku i sera Gouda (spadek o 2,7%). Cena mleka w skupie wzrosła w marcu 

o 0,4% do poziomu 122,1 zł/100kg.   

 

Tygodniowa 

zmiana 
Cena EUR/100kg

Tygodniowa 

zmiana 

2015-05-10 2015-05-03 ceny [%] 2015-05-10 2015-05-03 ceny [%]

Masło Ekstra w 

blokach
1 190,43 1 196,38 -0,5 294,25 298,31 -1,4

Masło Ekstra 

konfekcjonowane
1 362,40 1 374,60 -0,9 336,75 342,75 -1,7

Mleko odtłuszczone w 

proszku
750,26 777,63 -3,5 185,45 193,90 -4,4

Mleko pełne w proszku 976,49 1 003,72 -2,7 241,36 250,27 -3,6

Ser Edamski 1 079,58 1 106,35 -2,4 266,85 275,86 -3,3

Ser Gouda 1 081,70 1 111,68 -2,7 267,37 277,19 -3,5

1EUR=4,0457 1EUR=4,01055 Tygodniowa 

zmiana kursu

4,0457 4,0106 0,88

POLSKA

Cena zł/100kg

Średni kurs EUR

Towar

 
 

Dynamika zmiany cen wybranych produktów mlecznych  

aktualna tydzień 

temu

miesiąc 

temu

początek 

roku

rok temu 2 lata 

temu

tygodnia miesiąca początek 

roku

roku 2 lat

Mleko surowe skup     

marzec 15
122,1 121,6 122,2 147,6 124,8 - 100,4 99,9 82,7 97,8

Mleko w proszku 

odtłuszczone
750,3 777,6 786,7 732,6 1179,8 1231,9 96,5 95,4 102,4 63,6 60,9

Mleko w proszku pełne 976,5 1003,7 1059,1 1087,2 1468,7 1358,2 97,3 92,2 89,8 66,5 71,9

Masło w blokach 1190,4 1196,4 1270,7 1206,9 1401,2 1498,6 99,5 93,7 98,6 85,0 79,4

Masło 

konfekcjonowane
1362,4 1374,6 1414,1 1411,9 1578,5 1546,0 99,1 96,3 96,5 86,3 88,1

Ser Edamski 1079,6 1106,4 1140,1 1191,2 1480,5 1375,0 97,6 94,7 90,6 72,9 78,5

Ser Gouda 1081,7 1111,7 1141,3 1223,6 1422,6 1394,5 97,3 94,8 88,4 76,0 77,6

Cena Dynamika w skali

Towar

 
 

Porównanie średnich cen podstawowych produktów mleczarskich w Polsce i w UE na dzień 

10.05.2015 r. 

Produkt Średnia cena w UE 

EUR (zmiana r/r) 

Średnia cena w Polsce 

EUR (zmiana r/r) 

Cena w Polsce/Cena w UE 

% 

Masło 308 (-13%) 294 (-15,0%) -4,5 

OMP 189 (-35%) 186 (-36,4%) -1,6 

PMP 255 (-25%) 241 (-33,5%) -5,5 

Edam 273 (-18%) 267 (-27,1%) -2,2 

Gouda 279 (-19%) 267 (-24,0%) -4,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej i ZSRIR. 
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4. Polski handel zagraniczny przetworami mlecznymi w 2013 r. oraz w okresie styczeń-

luty 2015 r. (dane nieostateczne) 

Specyfikacja 2014 r. Zmiana I-II 2015 r. Zmiana 

Wartość eksportu 1 809,5 mln EUR + 11,1 % r/r 237,4 mln EUR -24% r/r 

Wolumen eksportu 1 145,3 tys. ton + 15,5% r/r 184,7 tys. ton +7 % r/r 

Wartość importu 707,1 mln EUR + 11,8 % r/r 106,8 mln EUR -21% r/r 

Wolumen importu: 508,2 tys. ton + 14,7 % r/r 78,1 tys. ton -13% r/r 

Saldo 1 102,4 mln EUR + 10,7 % r/r 130,6 mln EUR -26% r/r 

Źródło: Ministerstwo Finansów. 

 

Eksport produktów mleczarskich z Polski do Rosji 

Przed wprowadzeniem przez Rosję w sierpniu 2014 r. embarga na import unijnych 

przetworów mlecznych Polska odnotowała coraz lepsze wyniki w wymianie handlowej 

z Federacją Rosyjską. 

2013 r. 

W 2013 r. Federacja Rosyjska była drugim, po Unii Europejskiej, największym rynkiem 

zbytu dla polskich produktów mleczarskich. Wartość ich eksportu do Rosji w 2013 r. 

wyniosła 140 mln EUR i w porównaniu do 2012 r. (83 mln EUR) wzrosła o blisko 69%. 

Wartość eksportu w 2013 r. polskich produktów mleczarskich ogółem osiągnęła 

1,6 mld EUR, tj. udział wartości eksportu produktów mleczarskich do Rosji w ogólnym 

eksporcie polskich produktów mleczarskich wyniósł ok. 8,5%.  

W grupie produktów mleczarskich eksportowanych do Rosji dominującą pozycję stanowiły 

sery i twarogi, których sprzedano prawie 29 tys. ton za ponad 107 mln EUR, co stanowi ok. 

76% wartości wywozu do Rosji ogółem. W ujęciu wartościowym na drugim miejscu na tym 

kierunku uplasowało się mleko i śmietana zagęszczone. 

W porównaniu z rokiem 2012 wartość eksportu serów i twarogów do Rosji wzrosła o 51,5%, 

masła o 111,5%, a dla mleka zagęszczonego i śmietany zwiększyła się blisko czterokrotnie. 

Należy dodać, że udział serów i twarogów eksportowanych do Rosji w eksporcie tych 

produktów ogółem to ponad 15%. 

2014 r. 

Wartość eksportu przetworów mlecznych od stycznia do sierpnia 2014 r. wyniosła 

1 287,3 mln euro, co oznacza 19,6% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku 

2013 r. Wielkość eksportu przetworów mlecznych wyniosła w tym samym czasie 747,6 tys. 

ton, tj. wzrosła o 13,8% w stosunku do pierwszych ośmiu miesięcy poprzedniego roku. 

W analizowanym okresie wartość importu przetworów mlecznych wyniosła 486,6 mln euro. 

Odnotowano wzrost o 26,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. Wielkość 

importu przetworów mlecznych wyniosła 352,5 tys. ton kształtując się na poziomie 

o 71,4 tys. ton (+25,4%) wyższym w porównaniu do okresu styczeń-sierpień 2013 r. 

W Polsce od wielu lat utrzymuje się nadwyżka w wymianie handlowej eksportu nad 

importem w zakresie przetworów mlecznych, zarówno w ujęciu ilościowym, jak 

i wartościowym. W pierwszych siedmiu miesiącach 2014 r. saldo polskiego obrotu 
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zagranicznego produktami mlecznymi także było dodatnie i wyniosło 718,9 mln euro. Było 

ono wyższe niż o tej samej porze roku poprzedniego o 18%. Dane za cały 2014 r. wskazują na 

spadek dodatniego salda, które ukształtowało się na poziomie 10,7% wyższym niż przed 

rokiem. 

 

II. Rynek UE 

1. Zmiany bieżącej produkcji podstawowych przetworów mlecznych w UE 

Produkt Zmiana produkcji w % 

I-XII 2014 / I-XII 2013 IV 2014 - XII 2014 /  

IV 2013 - XII 2013 

Mleko fermentowane -2,4 -2,6 

Sery +1,7 +1,4 

Masło i bezwodny tłuszcz mleczny +4,2 +4,0 

Mleko surowe do skupu +4,6 +4,3 

Pełne oraz częściowo odtłuszczone 

mleko w proszku 

+5,4 +0,1 

Odtłuszczone mleko w proszku  +22,4 +23,7 

Źródło: Opracowanie MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej zawartych w prezentacji KE 

przygotowanej na KdsWORR w dniu 19 marca 2015 r. 

Unijne dostawy mleka w 2014 r. przewyższyły o 4,6% skup odnotowany w 2013 r. Również 

dostawy mleka liczone za trzy pierwsze kwartały ostatniego roku kwotowego wykazały 

wzrost o 4,3% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku kwotowego. Wzrost 

dostaw mleka przekłada się na znaczące zwiększenie produkcji, zwłaszcza odtłuszczonego 

mleka w proszku i masła. W ostatnich miesiącach spadła natomiast znacząco dynamika 

produkcji pełnego mleka w proszku, choć wciąż utrzymuje się nieznacznie powyższej 

poziomu z roku ubiegłego.  Unijna produkcja sera rośnie w mniejszym stopniu niż OMP, 

a mleka fermentowanego jest niższa od wyników zeszłorocznych. 

2. Ceny skupu mleka w marcu 2015 r. oraz szacunkowa cena na kwiecień 2015 r.  

Średnia ważona cena skupu mleka w UE-28: 31,57 euro/100 kg; -0,9% m/m (31,86); 

-19,7% r/r (39,32) 

Średnia w UE-15: 31,98 euro/100 kg; -1,1% m/m (32,35); -19,9% r/r (39,92) 

Średnia w UE-13: 28,97 euro/100 kg; +0,8% m/m (28,73), -18,5% r/r  (35,54) 

Średnia ważona cena skupu mleka dla UE-28 spadająca systematycznie od stycznia 2014 r. 

odnotowała w lutym 2015 r. pierwszy, bardzo nieznaczny wzrost (+0,3%), by następnie ulec 

obniżeniu w marcu 2015 r. o 0,9%. Systematyczny wzrost średniej ceny w okresie luty-

marzec br. zaobserwowano tylko w UE-13. Z szacunków państw członkowskich w zakresie 

ceny skupu w kwietniu 2015 r. wynika, że powinna utrzymać się ona na bardzo zbliżonym 

poziomie do tego z marca 2015 r. (31,59 EUR/100kg; +0,1%).  

Wyrażona w euro cena skupu mleka w Polsce wyniosła w marcu 2015 r. 29,57 euro/100 kg 

i była niższa od średniej UE o 6,3%. 

3. Ceny podstawowych przetworów mlecznych 

Przypomnijmy, że w październiku 2014 r. KE po raz pierwszy wyraźnie podkreśliła, że 

odnotowywane spadki unijnych cen przetworów mlecznych są zarówno wynikiem korekty 

cen obserwowanej od początku 2014 r. na rynku światowym, jak również skutkiem 

rosyjskiego embargo.  
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Jednakże w opinii KE sytuacja na rynku mleka daleka jest od kryzysowej, a uruchomiony 

mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku 

w efektywny sposób przyczynia się do uspokojenia runku. Rosnące zainteresowanie 

podmiotów unijnych tym mechanizmem wskazuje zdaniem KE, że przeważają oczekiwania 

co do wzrostu cen tych produktów w kolejnych miesiącach    

Pomiędzy pierwszym tygodniem stycznia 2015 r. a drugim tygodniem maja 2015 r. wzrosły 

unijne ceny zbytu masła (+5,8%) oraz odtłuszczonego i pełnego mleka w proszku 

(odpowiednio + 2,7% i +8%). Znacząco spadła w tym okresie cena zbytu sera Ementalskiego 

(-6,0%), a ceny pozostałych gatunków sera oraz serwatki w proszku kształtują się obecnie na 

poziomie zbliżonym do tego z początku stycznia br. Bieżące ceny rynkowe są niższe od tych 

sprzed roku, w przypadku masła o 13%, serów o ok. 20% a proszków mlecznych o 25% 

(PMP) i 35% (OMP).  

Średnie ceny przetworów mlecznych w wybranych p.cz. przedstawiono na poniższych 

wykresach (3-6).  
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4. Prywatne przechowywanie masła oraz skup interwencyjny masła i OMP w latach 

2014-2015. 

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2015/303 z dnia 25 lutego 

2015 r. zmieniającym rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 947/2014 i (UE) nr 948/2014 

ostatni dzień  składania wniosków o dopłatę do prywatnego przechowywania masła 

i odtłuszczonego mleka w proszku został wyznaczony na 30 września 2015 r.  Tym samym  

mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania tych przetworów mlecznych jest otwarty 

nieprzerwanie od września 2014 r.  

 

Do dnia 3 maja 2015 r., wg danych KE, w ramach mechanizmów dopłat do prywatnego 

przechowywania unijne podmioty złożyły wnioski na: 

 68 258 ton masła (w tym Holandia 33 155 ton,  Francja 12 018 ton, Irlandia 

8 124 tony,  Belgia 6 907 ton, Niemcy 6 274 tony, Wielka Brytania 1 190 ton, 

Hiszpania 350 ton, Litwa 139 ton, Polska 60 ton i Austria 41 ton), 

 25 250 ton odtłuszczonego mleka w proszku (w tym Niemcy 11 805 ton, Hiszpania 

6 193 tony, Litwa 3 040 ton, Irlandia 2 093 tony, Holandia 1 180 ton, Czechy 860 ton, 

i Wielka Brytania 80 ton). 

W realizowanym do 22 września 2014 r. mechanizmie dopłat do prywatnego 

przechowywania niektórych serów łącznie złożono wnioski na 100 803 tony, z czego Włochy 

84 120 ton, Irlandia 7 109 ton, Holandia 6 098 ton, Szwecja 2 375 ton, Francja 423 tony, 

Austria 419 ton, Litwa 170 ton, Niemcy 57 ton i Łotwa 30 ton). Ostatecznie wiodący 

w zakresie składania wniosków operatorzy z Włoch wprowadzili do prywatnego 

magazynowania 38 539 ton serów, tj. 45,8% wnioskowanej uprzednio ilości.   

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1336/2014 z dnia 

16 grudnia 2014 r. ustanawiającym  tymczasowe nadzwyczajne środki w sektorze mleka 

i przetworów mlecznych przyspieszono o dwa miesiące termin rozpoczęcia interwencji 

publicznej w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku, ustalając go na dzień 

1 stycznia 2015 r.   

 

Jak dotychczas, zarówno w 2014 r., jak i w 2015 r., unijne podmioty nie wyraziły 

zainteresowania tym mechanizmem. Średnie ceny rynkowe masła (308 euro/100 kg) oraz 

OMP (189 euro/100 kg) przewyższają poziomy cen interwencyjnych wyznaczonych dla tych 

produktów (notowania w 19. tygodniu 2015 r.) odpowiednio o 39% i 11%. 
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III. Rynek światowy  

1. Ceny przetworów mlecznych na rynkach światowych 

Produkt 05/04/2015 

USD/t 

Marzec 2014 

USD/t 

Zmiana ceny 

(%) 

UE Oceania USA UE Oceania USA UE Oceania USA 

Masło 3 542 3 475 3 879 5 020 4 738 4 381 -29 -27 -11 

OMP 2 249 2 700 2 151 4 380 4 800 4 418 -49 -44 -51 

PMP 3 005 2 775 2 910 5 010 4 725 4 751 -40 -41 -39 

Cheddar 3 503 3 550 3 475 5 500 5 100 5 259 -36 -30 -34 

Źródło: KE. 

Notowania cen przetworów mlecznych na rynkach światowych w pierwszym tygodniu 

kwietnia 2015 r. kształtują się we wszystkich przypadkach na znacznie niższym poziomie niż 

w marcu 2014 r. Największe roczne spadki wykazują ceny odtłuszczonego mleka w proszku 

(od 44 % w Oceanii do 49%-51% w UE i USA) oraz pełnego mleka w proszku (od 39% 

w USA r. do 40% i 41% w UE i Oceanii). Ceny sera Cheddar spadły w ciągu roku o 30%-

36%, zaś masła od 11% w USA do 29% w UE.  W porównaniu z przedostatnim tygodniem 

marca 2015 r. (13. tydzień br.) ceny w pierwszym tygodniu kwietnia 2015 r. wykazują 

wzrosty  w USA (+0,1% OMP, +2,9% Cheddar, +3,5% masło i 6,9% PMP). Natomiast ceny 

w UE oraz w Oceanii spadają. W efekcie obserwowanego ruchu cen brak jest zdecydowanego 

lidera jeśli chodzi o oferowanie na rynku światowym najbardziej konkurencyjnych cenowo 

przetworów mlecznych. W przypadku masła najdroższe są obecnie produkty pochodzące 

z USA. Pełne mleko w proszku najdrożej oferuje UE, zaś odtłuszczone mleka w proszku 

Oceania. Z kolei najmniejsze zróżnicowanie cenowe występuje w przypadku sera Cheddar. 

Ceny unijnych przetworów mlecznych za wyjątkiem PMP, kształtują się pomiędzy cenami 

tych produktów pochodzących z Oceanii i Ameryki.  

2. Porównanie wysokości eksportu z UE i innych krajów w 2014 r. w stosunku do roku 

2013 r. (w tonach) 
 2013 r. 2014 r. 

Masło OMP PMP Sery Masło OMP PMP Sery 

UE 127 989 406 744 374 278 786 683 149 746 ↑ 646 180 ↑ 388 837 ↑ 720 900 ↓ 

Nowa 

Zelandia 

458 752 391 969 1 291 460  276 886 507 689↑ 383 023 ↓ 1 422 991 ↑ 277 972 ↑ 

Australia 48 051 119 311 96 101 163 386 42 127 ↓ 163 555 ↑ 80 760 ↓ 150 526 ↓ 

USA 92 469 554 831 39 763 318 143 72 583 ↓ 553 557 ↓ 54 810 ↑ 370 529 ↑ 

Argentyna 17 692 24 963 182 487 51 175 12 944 ↓ 21 600 ↓ 143 715 ↓ 56 450 ↑ 

Źródło: KE. 

Analiza handlu zagranicznego wskazuje, że w 2014 r. największym eksporterem masła i oleju 

maślanego pozostawała Nowa Zelandia (508 tys. ton ), a dynamika wywozu wzrosła w jej 

przypadku o blisko 11%. Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje UE z wywozem na poziomie 

150 tys. ton i jeszcze większą dynamiką wzrostu, na poziomie 17%. W przypadku eksportu 

OMP, UE zanotowała wzrost o blisko 59% i jest na pierwszym miejscu pod względem 

wywożonego wolumenu (646 tys. ton). Nowa Zelandia nieznacznie straciła część udziału 

w tym rynku kosztem UE – spadek eksportu OMP z tego kraju wyniósł 2,3%. Jednocześnie 

Nowa Zelandia pozostaje zdecydowanym liderem w eksporcie  pełnego  mleka  w  proszku  
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(1 423 tys. ton, wzrost o 10%). Wzrost eksportu tego produktu odnotowała także Unia 

Europejska (389 tys. ton; +3,9%). W ubiegłym roku USA zwiększyły eksport pełnego mleka 

w proszku i serów (+38% PMP i 17% sery), ale znaczący udział na rynku światowym mają 

tylko w przypadku OMP (553 tys. ton) oraz serów (370 tys. ton). Wywóz amerykańskiego 

masła spadł w tym czasie o prawie 22% do poziomu 73 tys. ton. Wśród pozostałych 

eksporterów wzrostowy wynik odnotowała Argentyna wywożąc w 2014 r. o 10% więcej 

serów niż przed rokiem.  

3. Porównanie wysokości importu przez wybrane kraje w 2014 r. w stosunku do roku 

2013 (w tonach) 

 2013 r. 2014 r. 

Masło OMP PMP Sery Masło OMP PMP Sery 

UE 43 788 4 953 3 415 74 674 52 046 ↑  2 288 ↓ 1 327 ↓  76 372 ↑ 

USA 14 245 - 8 167 147 634 22 413 ↑ - 8 854 ↑ 165 170 ↑ 

Chiny 52 301 235 019 619 397 47 316 80 405 ↑ 252 840 ↑ 670 857 ↑ 65 973 ↑ 

Rosja 136 518 137 936 46 320 456 853 135 457 ↓ 86 294 ↓ 34 701 ↓ 306 438 ↓ 

Japonia - 32 275 - 236 191 - 42 525 ↑ - 231 950 ↓ 

Meksyk 40 177 197 757 10 613 - 30 411 ↓ 203 182 ↑ 7 338 ↓ - 

Źródło: KE; 

Popyt na rynkach światowych w 2014 r. wykazywał zróżnicowane wyniki w zależności od 

produktu i kierunku importu. Po stronie importerów, zdecydowanie wiodącą rolę odgrywały  

USA i Chiny, które w tym czasie odnotowały wzrost importu wszystkich monitorowanych 

przetworów mlecznych. W przypadku Chin o 54% dla masła, 8% dla OMP, 8% dla PMP 

i 39% dla serów. Import amerykański wzrósł z kolei w porównaniu z 2013 r. o 57% dla 

masła, 8% dla PMP i 12% w przypadku serów.  

W monitorowanym nastąpił spadek importu przez Rosję, najbardziej znaczący w przypadku 

OMP i serów, odpowiednio -37% i -33%. W UE nastąpił w ostatnim roku wzrost przywozu 

masła i serów, spadł natomiast i tak już nieznaczny import proszków mlecznych.  

4. Produkcja mleka na świecie 

Dostępne dane wskazują, że rośnie produkcja surowca mlecznego na rynkach światowych. 

W okresie styczeń-luty 2015 r. wzrost produkcji mleka w USA wyniósł 1,9% w porównaniu 

z analogicznym okresem 2014 r. W przypadku Nowej Zelandii produkcja mleka w bieżącym 

sezonie (dane za okres od czerwca 2014 r. do lutego 2015 r.) zwiększyła się w stosunku do 

analogicznego okresu ubiegłego sezonu o 2,5%. Z kolei w Australii produkcja mleka 

w okresie lipiec 2014 r. – luty 2015 r. ukształtowała się o 2,8% powyżej wyników 

z poprzedniego sezonu. 

5. Wyniki aukcji Fonterry 

Od II połowy marca 2015 r. ceny przetworów mlecznych notowane na platformie 

internetowej www.globaldairytrade wykazują spadki. Podczas 138. aukcji nowozelandzkiej 

Fonterry, przeprowadzonej w dniu 15 kwietnia 2015 r.,  GDT price index obniżył się o 3,6%, 

na co największy wpływ miały zmiany cen odtłuszczonego mleka w  proszku  (-7,8%; 

2 253$), masła (-6,6%; 3 026$) oraz pełnego mleka w proszku (-4,3%; 2 446$).  Zniżkę  

odnotowały  także ceny kazeiny podpuszczkowej (-0,6%; 6 949$). Podrożały natomiast ser 

Cheddar (+2,7%; 2 888 $), bezwodny tłuszcz mleczny (+2,3%; 3 744$) oraz maślanka 

w proszku (+2,1%; 2 208$). 

http://www.globaldairytrade/

