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I. AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU TRZODY CHLEWNEJ 

 

Pogłowie świń 

Pogłowie świń w Polsce 

Wg danych GUS, pogłowie świń w czerwcu 2015 r. wyniosło 11,6 mln sztuk i było o 

84,3 tys. sztuk (-0,7%) mniejsze niż w czerwcu 2014 r., a w porównaniu z liczebnością stada 

świń w marcu 2015 r. – większe o 128,1 tys. sztuk, tj. o 1,1%. 

Stado loch na chów zmniejszyło się w stosunku do czerwca 2014 r. o 61,8 tys. sztuk  

(-6,1%), do poziomu 947,0 tys. sztuk, w tym macior prośnych o 49,0 tys. sztuk, tj. o 7,1%, do 

poziomu 640,4 tys. sztuk. 

Pogłowie świń w Unii Europejskiej 

W grudniu 2014 r. pogłowie świń w Unii Europejskiej wyniosło 148,3 mln sztuk i było 

o 1,4% większe niż rok wcześniej.  

Wg niepełnych danych za maj/czerwiec 2015 r., pogłowie świń w Unii Europejskiej było 

o 1,8% większe niż rok wcześniej. Spadło pogłowie świń m.in. w: Austrii (-1,5%), Belgii  

(-1,4%), Irlandii (-1,2%), Polsce (-0,7%), zaś wzrosło w: Hiszpanii (+6,2%), Holandii 

(+2,8%), Francji (+2,3%). 

 

Produkcja wieprzowiny 

Wg danych GUS produkcja wieprzowiny (w masie poubojowej) w 2013 r. wyniosła 

1 606 tys. ton i była o 128 tys. ton (-7,4%) niższa w stosunku do 2012 r. (1 734 tys. ton).  

W 2014 r. produkcja wieprzowiny ukształtowała się na poziomie 1 802 tys. ton, czyli wzrosła 

o 12% w porównaniu z 2013 r.  

Tabela 1. Produkcja wieprzowiny w Polsce w latach 2004-2015 ( masa poubojowa) 

Lata Wolumen (tys. ton) zmiana roczna (%) 

2004 1 979 -10 

2005 1 981 0 

2006  2 163 +9 

2007 2 165 0 

2008 1 936 -11 

2009 1 717 -11 

2010 1 863 +9 

2011 1 876 +1 

2012 1 734 -8 

2013 1 606 -7 

2014 1 802 +12 

2015* 1 857 +3 
Źródło: Rynek mięsa. Stan i perspektywy. Październik 2015 r., * prognoza IERiGŻ 
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Poziom ubojów w okresie I-XI 2015 r. 

Wg danych GUS uboje przemysłowe świń w rzeźniach wyniosły w okresie I-XI 2015 r. 

1 730,1 tys. ton w masie poubojowej schłodzonej (19,3 mln sztuk). Uboje w analizowanym 

okresie były wyższe o 59,7 tys. ton (+3,6%) w porównaniu z okresem I-XI 2014 r.  

(1 670,4 tys. ton, 18,6 mln sztuk).  

W listopadzie 2015 r. uboje wyniosły 166,8 tys. ton (1,8 mln sztuk), czyli o 12,5 tys. ton 

(+8,1%) więcej niż w listopadzie 2014 r. (154,3 tys. ton, 1,68 mln sztuk). 

Produkcja w Unii Europejskiej 

Wg danych podawanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 

w 2014 r. produkcja wieprzowiny w UE wyniosła 22 799 tys. ton w masie poubojowej i była 

o około 2% większa niż w 2013 r. (22 359 tys. ton). 

Najwięcej wieprzowiny wyprodukowano w Niemczech (5 507 tys. ton), w Hiszpanii 

(3 620 tys. ton) oraz we Francji (1 944 tys. ton). Polska była czwartym producentem 

wieprzowiny w UE (7,9% produkcji unijnej), wyprzedzając Danię z produkcją na poziomie 

1 587 tys. ton. 

 

Gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną 

Wg danych Powszechnego Spisu Rolnego, w 2010 r. w Polsce było 397,7 tys. gospodarstw 

utrzymujących świnie, co stanowiło 17,5% wszystkich gospodarstw oraz 37,5% gospodarstw 

posiadających zwierzęta. W 2002 r. gospodarstw zajmujących się chowem i hodowlą świń 

było 760,6 tys.  

Wg danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na koniec 2010 r. w Polsce 

było 302,4 tys. stad świń, zaś na koniec 2014 r. liczba ta spadła do 252,5 tys. stad (-16,5%).  

Wzrost liczby stad w 2014 r. w stosunku do 2010 r. zanotowano w przypadku gospodarstw 

utrzymujących 200 świń i więcej. W pozostałych grupach notowano spadek. 

W 2010 r. stad najmniejszych (do 9 sztuk) było 41,5%, utrzymywano zaś w nich jedynie 

3,9% pogłowia świń. W 2014 r. udziały te wyniosły odpowiednio: 46,4% oraz 3,5%. 

W 2010 r. stad liczących powyżej 500 sztuk było 0,9%, zaś utrzymywano w nich 41,2% świń. 

W 2014 r. udziały te wyniosły odpowiednio 1,3% udziału w liczbie stad oraz 51,6% udziału 

pod względem liczby świń. 

Spadek liczby gospodarstw notowany jest w przypadku tych utrzymujących do 200 sztuk 

świń, szczególnie widoczny jest w grupie od 10 do 99 sztuk (łącznie -25% między 2014 r. 

a 2010 r.). 

 

Tabela 2. Liczba stad świń wg ARiMR w podziale na grupy wg liczebności w 2014 r. 

w porównaniu do 2010 r. (wg stanu na ostatni dzień roku) 

Pogłowie 

(sztuki) 

Liczba świń 

w 2014 r. 

Zmiana 

2014/2010 

(%) 

Liczba stad 

w 2014 r. 

Zmiana 

2014/2010 

(%) 

Udział świń 

wg grup 

całkowitym 

pogłowiu 

Udział stad 

wg grup w 

całkowitym 

pogłowiu 

1-4 156 586 -3,5 70 149 -0,8 1,1 27,8 

5-9 320 985 -14,7 46 950 -14,3 2,3 18,6 

razem 1-9 477 571 -11,3 117 099 -6,7 3,5 46,4 

10-19 711 241 -23,8 52 331 -23,1 5,1 20,7 
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20-49 1 448 506 -28,1 47 532 -27,8 10,5 18,8 

50-99 1 250 287 -24,7 18 179 -25,0 9,0 7,2 

razem 10-99 3 410 034 -26,0 118 042 -25,4 24,7 46,7 

100-199 1 208 585 -19,0 8 846 -19,4 8,7 3,5 

200-499 1 590 462 1,6 5 249 0,3 11,5 2,1 

razem 100-499 2 799 047 -8,5 14 095 -13,0 20,2 5,6 

500-999 1 167 636 27,9 1 707 27,2 8,4 0,7 

1000-1999 1 247 457 38,5 883 36,1 9,0 0,3 

2000-4999 1 509 413 26,8 500 23,8 10,9 0,2 

powyżej 4999 3 216 785 17,5 226 14,1 23,3 0,1 

razem od 500 7 141 291 24,4 3 316 27,9 51,6 1,3 

RAZEM 13 827 943 -0,9 252 552 -16,5 1,1 27,8 

Źródło: baza danych ARiMR wg stanu na 2 grudnia 2015 r. 

Wg danych ARiMR na dzień 30 września 2015 r. w Polsce było około 212 tys. gospodarstw 

utrzymujących świnie. 

 

Sytuacja cenowa 

Ceny skupu świń w Polsce 

Według danych MRiRW w grudniu 2015 r. średnia cena skupu żywca wieprzowego wyniosła 

3,83 zł/kg i była o 2% niższa w porównaniu z ceną notowaną w listopadzie 2015 r.  

(3,91 zł/kg) oraz o 6,8% niższa niż w grudniu 2014 r. (4,11 zł/kg). 

W okresie 22.12.2015-03.01.2016 r. cena zakupu żywca wieprzowego wyniosła 3,86 zł/kg 

i w stosunku do tygodnia poprzedzającego spadła o 2 grosze (-0,5%), a w stosunku do 

analogicznego okresu roku ubiegłego (4,09 zł/kg) cena była niższa o 5,5%. 

W stosunku do ceny długoterminowej (za lata 2010-2014), wynoszącej 4,79 zł/kg średnia 

cena notowana na koniec 2015 r.  jest niższa o 19,5%. 

Tabela 3. Ceny zakupu świń w masie poubojowej oraz w masie żywej w okresie 22.12.2015-

03.01.2016 r. 

SKUP 

POLSKA 

CENA  
 Roczna 

zmiana ceny 

[%] 

[MPC] zł/tonę 

  

Cena żywca wieprzowego zł/kg 

  

2016-01-03 2015-01-04 2016-01-03 2015-01-04 

klasa S 5 118 5 440 3,88 4,12 -5,9 

klasa E 5 057 5 322 3,83 4,03 -5,0 

klasa U 4 638 4 907 3,54 3,75 -5,5 

klasa R 4 201 4 510 3,23 3,47 -6,9 

klasa O 3 634 3 894 2,82 3,02 -6,7 

klasa P 2 563 3 206 2,00 2,50 -20,1 

S-P Razem 4 949 5 238 3,86 4,09 -5,5 

Źródło: ZSRIR MRiRW 
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Wykres 1. Średnie ceny zakupu świń w Polsce w latach 2010-2015 

 
Źródło: ZSRIR MRiRW 

Ceny skupu świń w Polsce na tle cen w UE 

W listopadzie 2015 r. średnia cena rynkowa tusz wieprzowych (klasa E, masa poubojowa 

schłodzona) w UE-28 wynosiła 132,31 EUR/100 kg i była o 6,8% niższa niż w październiku 

2015 r. (141,97 EUR/100 kg) oraz o 6,0% niższa w porównaniu z ceną z listopada 2014 r. 

(140,83 EUR/100 kg). 

Cena wieprzowiny w Polsce wynosiła w przeliczeniu 123,69 EUR/100 kg i była o 6,5% 

niższa od średniej dla UE. W porównaniu z październikiem 2015 r. cena referencyjna 

w Polsce spadła o 10,3%, a w porównaniu z listopadem 2014 r. była niższa o 11,9%. 

Najniższe ceny za wieprzowinę w listopadzie 2015 r. uzyskano w Holandii - 

113,90 EUR/100 kg i Belgii - 114,83 EUR/100 kg, a najwyższe na Malcie - 228,00 EUR/100 

kg i w Szwecji - 187,78 EUR/100 kg. 

Ceny w wybranych krajach kształtowały się w analizowanym okresie następująco: Niemcy – 

134,22 EUR/100 kg, Dania – 129,09 EUR/100 kg, Hiszpania – 125,07 EUR/100 kg, Francja – 

126,48 EUR/100 kg. 

W analizowanym miesiącu mniej niż w Polsce płacono za wieprzowinę w 2 krajach 

członkowskich UE. W porównaniu z listopadem 2014 r. ceny trzody chlewnej obniżyły się 

we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Największy spadek cen w skali roku odnotowano 

na Cyprze (o 24,1%). Przeciętna cena rynkowa w Polsce w listopadzie br. była odpowiednio: 

o 4,2% niższa niż w Danii, o 7,8% niższa niż w Niemczech, ale o 8,6% wyższa niż 

w Holandii. 



 

6 

Wykres 2. Ceny w Polsce na tle cen w UE w latach 2004-2015 (klasa E, masa poubojowa 

schłodzona, EUR/100 kg)  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KE 

 

Wykres 3. Ceny w Polsce na tle cen w UE w 2015 r. (klasa E, masa poubojowa schłodzona, 

EUR/100 kg)  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KE 

 

Ceny prosiąt 

Ceny prosiąt w Polsce i UE 

W grudniu 2015 r. średnia cena za 1 prosię uzyskana w transakcjach targowiskowych 

wynosiła 135,77 zł i była o 4,1% niższa w porównaniu z ceną sprzed miesiąca (141,63 zł). 

W porównaniu z analogicznym miesiącem 2014 r. prosięta były tańsze o 10,8%. 
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W okresie 22.12.2015-03.01.2016 r. średnia cena prosiąt wynosiła 132,55 zł/sztukę. Cena ta 

była o 3% niższa od odnotowanej przed tygodniem (136,64 zł/sztukę). Aktualna średnia cena 

prosiąt jest niższa o 11,2% w stosunku do odnotowanej przed rokiem (149,20 zł/sztukę). 

W okresie 28.12.2015-03.12.2016 średnia cena prosiąt w UE wyniosła 35,66 EUR/sztukę, 

podczas gdy w Polsce ukształtowała się na poziomie 31,80 EUR/sztukę.  

Relacja cen świń w Polsce do cen zbóż i cen pasz 

Relacje cen zakupu trzody chlewnej do targowiskowych cen zbóż 

W okresie 22.12.2015-03.01.2016 relacja cen zakupu trzody chlewnej do targowiskowych cen 

żyta kształtowała się jak 1:7,3. W analogicznym okresie przed rokiem relacja ta wynosiła 

1:8,2. 

Relacja cen zakupu trzody chlewnej do targowiskowych cen jęczmienia ukształtowała się jak 

1:5,7. Przed rokiem wyniosła 1:6,1. 

Ceny pasz 

W listopadzie 2015 r. średnia cena mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla trzody 

chlewnej ukształtowała się na poziomie 1154 zł/tonę i była praktycznie na tym samym 

poziomie jak we wrześniu 2015 r. (1153 zł/tonę). W stosunku do października 2014 r. 

(1144 zł/tonę) cena mieszanek pełnoporcjowych dla świń w październiku 2015 r. była wyższa 

o 10 zł/tonę (0,9%). 

Wykres 4. Średnie ceny sprzedaży mieszanek pełnoporcjowych  

 

Źródło: ZSRIR MRiRW 

 

Handel zagraniczny 

Handel zagraniczny w okresie I-X 2015 r. 

Według wstępnych danych w okresie I-X 2015 r. eksport mięsa wieprzowego wyniósł 

338,3 tys. ton i był o 23,6 tys. ton (tj. o 7,5%) większy niż w okresie I-X 2014 r. (314,7 tys. 
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ton). Import mięsa wieprzowego wyniósł 560,8 tys. ton i był o 45,5 tys. ton (tj. o 8,8%) 

większy niż w okresie I-X 2014 r. (515,3 tys. ton). Saldo handlowe w okresie I-X 2015 r. 

wyniosło minus 222,5 tys. ton wobec minus 200,6 tys. ton w analogicznym okresie 2014 r. 

Eksport żywej trzody chlewnej w okresie I-X 2015 r. wyniósł 4,6 tys. ton (33,1 tys. sztuk) 

i był mniejszy o 3,6 tys. ton (tj. o 43,9%) w wolumenie w stosunku do okresu I-X 2014 r. 

(8,2 tys. ton, 72,2 tys. sztuk). Import trzody chlewnej żywej wyniósł 170,1 tys. ton 

(4562,4 tys. sztuk) i pod względem wolumenu był o 31,6 tys. ton (tj. o 15,7%) mniejszy od 

importu odnotowanego w okresie I-X 2014 r. (201,8 tys. ton, 4684,3 tys. sztuk).  

Kierunki handlu zagranicznego mięsem wieprzowym oraz żywą trzodą chlewną 

EKSPORT 

Biorąc pod uwagę wolumen, największy udział w eksporcie mięsa wieprzowego przypadł na 

Włochy (52,9 tys. ton, tj. 15,6% całego wyeksportowanego mięsa), Niemcy (39,6 tys. ton, tj. 

11,7%), Słowację (31,3 tys. ton, tj. 9,2%), Republikę Czeską (25,8 tys. ton, tj. 7,6%), USA 

(17,6 tys. ton, tj. 5,2%) oraz Litwę i Hongkong (po 17,2 tys. ton, tj. 5,1%). Duży udział 

w wywozie miały także Węgry i Łotwa.  

Pod względem wartości, pierwsze miejsce wśród kierunków eksportowych zajęły Włochy 

(82,4 mln EUR), drugie Republika Czeska (64,1 mln EUR), a trzecie Słowacja (60,7 mln 

EUR). 

W okresie I-X 2015 r. największym odbiorcą żywych świń pod względem wolumenu była 

Republika Czeska (2,3 tys. ton, co stanowiło 50,7% wywozu żywca). Na kolejnych miejscach 

znalazły się Niemcy (1,1 tys. ton, tj. 23,2%) i Rumunia (334 ton, tj. 7,3%).  

Pod względem wartości, pierwsze miejsce wśród kierunków eksportowych zajęły Republika 

Czeska (2,6 mln EUR), drugie Niemcy (1,2 mln EUR), a  trzecie Rumunia (521 tys. EUR). 

IMPORT 

Import mięsa i żywca wieprzowego w okresie I-X 2015 r. prawie w całości pochodził ze 

wspólnego rynku. Najwięcej mięsa wieprzowego przywieziono do Polski z Belgii (156,5 tys. 

ton, tj. 27,9% importu wieprzowiny ogółem, wartość wyniosła 248,0 mln EUR) i z Niemiec 

(136,3 tys. ton, tj. 24,3%, wartość 290,1 mln EUR), a także z Danii (104,0 tys. ton, tj. 18,5%, 

wartość 158,6 mln EUR). 

Głównymi kierunkami przywozu żywca wieprzowego w okresie I-X 2015 r. były: Dania, 

skąd przywieziono 98,5 tys. ton (3 249,3 tys. sztuk) i Niemcy, skąd do Polski trafiło 38,8 tys. 

ton (621,0 tys. sztuk). 

 

II. DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ WSPARCIA SEKTORA PRODUKCJI 

TRZODY CHLEWNEJ 

DZIAŁANIA DORAŹNE 

Instrumentarium wsparcia rynku wieprzowiny dostępne w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 

UE w sytuacjach kryzysowych 

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

2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) 

nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.) przewiduje następujące 

instrumenty wsparcia rynku wieprzowiny w sytuacjach kryzysowych: 
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 dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny; 

 środki zarządzania kryzysowego, w tym: 

1) mechanizm przeciwdziałający zakłóceniom na rynku (art. 219),  

2) mechanizmy związane ze skutkami zwalczania chorób zwierząt oraz utratą zaufania 

konsumentów (art. 220), 

3) mechanizmy do rozwiązywania problemów szczególnych (art. 221), 

4) zezwolenie organizacjom producentów lub organizacjom międzybranżowym na 

zastosowanie m.in. mechanizmu wycofania z rynku lub prywatnego przechowywania 

produktów w celu stabilizacji sytuacji w danym sektorze, pod określonymi warunkami 

(art. 222). 

Jednym z instrumentów, które mogą być uruchomione w ramach działań antykryzysowych, są 

także refundacje wywozowe, aktualnie określone w rozporządzeniu 1308/2013 na poziomie 0. 

Decyzja o zastosowaniu instrumentów, a także zakres, rodzaj działań i wysokość 

ewentualnego wsparcia (w tym finansowego), jakie mogą być zastosowane, musi być podjęta 

przez Komisję Europejską. Polska, podobnie jak i inne kraje członkowskie UE, nie ma 

możliwości samodzielnego podejmowania działań interwencyjnych na rynkach rolnych czy 

przyznawania producentom pomocy poza pomocą de minimis, której uruchomienie również 

podlega ściśle określonym warunkom.  

Działania Polski w związku z trudną sytuacją na rynku wieprzowiny 

Wniosek do Komisji Europejskiej o podjęcie działań 

W dniu 24 listopada 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do Komisarza 

ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o jak najszybsze uruchomienie dopłat do 

prywatnego przechowywania mięsa wieprzowego. Argumentował, że szybkie wdrożenie 

przez Komisję Europejską tego instrumentu wsparcia rynku jest bardzo ważne z uwagi na 

trudną sytuację dochodową gospodarstw produkujących trzodę chlewną. 

Ponadto, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazał, że w tak trudnej sytuacji uruchomienie 

jedynie mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania będzie działaniem 

niewystarczającym do skutecznej stabilizacji rynku. Mięso składowane w ramach tego 

mechanizmu wróci na rynek prowadząc do zwiększenia presji cenowej w późniejszym 

okresie. Z tego względu, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się również do 

Komisarza o aktywowanie refundacji wywozowych do mięsa wieprzowego jako instrumentu 

zarządzania kryzysowego na rynku wieprzowiny. Wdrożenie tego instrumentu będzie dobrym 

uzupełnieniem dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny. Pozwoli to trwale 

zagospodarować nadwyżkę wieprzowiny oraz będzie stanowić zachętę do poszukiwania 

nowych rynków zbytu.  

Uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania 

W dniu 15 grudnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 

2015/2334 z dnia 14 grudnia 2015 r. wprowadzające prywatne przechowywanie wieprzowiny 

oraz ustalające z góry stawkę dopłat (Dz. Urz. UE L 329, str. 10).  

Mechanizmem objęte są półtusze i niektóre elementy wieprzowe (m.in. szynki, boczki, 

łopatki, przodki, schaby, karkówki), w podziale na 7 kategorii. W stosunku do mechanizmu 

funkcjonującego na początku 2015 r., wsparciem objęto dodatkowo całe tusze ze zwierząt 
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o masie do 20 kg (w ramach kategorii I) oraz wprowadzono nową kategorię VII – podskórny 

tłuszcz ze świń, ze skórą lub bez (CN ex 0209 10 11). 

Wnioski można składać od 4 stycznia 2016 r. Przewiduje się trzy okresy przechowywania: 

90, 120 lub 150 dni. Stawki pomocy kształtują się na poziomie: 

 dla kategorii I-VI: od 250 EUR/tonę do 364 EUR/tonę, w zależności od asortymentu 

i okresu przechowywania; 

 dla nowej kategorii VII: od 168 EUR/tonę do 182 EUR/tonę, w zależności od okresu 

przechowywania. 

Przewidziano także możliwość wcześniejszego wycofania produktów z przechowywania na 

eksport (po 60 dniach). Obowiązywać będą wówczas stawki redukcji dziennych. 

Wg danych ARR na dzień 7 stycznia 2016 r. złożono 22 wnioski na 1,6 tys. ton. Największe 

zainteresowanie dotyczy elementów bez kości przechowywanych przez okres 150 dni.    

Wniosek o omówienie pogarszającej się sytuacji na rynku wieprzowiny na posiedzeniu Rady 

UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 14-15 grudnia 2015 r. 

W wniosku przedstawiono sytuację rynkową na polskim i unijnym rynku wieprzowiny. 

Wskazano, że Polska docenia działania podjęte dotychczas, w tym możliwość skorzystania ze 

wsparcia nadzwyczajnego przewidzianego w ramach rozporządzenia delegowanego Komisji 

(UE) nr 2015/1853 ustanawiającego tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników 

w sektorach hodowlanych, a także uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania 

wieprzowiny, choć naszym zdaniem przyjmowanie wniosków w ramach tego drugiego 

mechanizmu powinno rozpocząć się jak najszybciej, gdyż sytuacja dochodowa producentów 

i całego sektora jest coraz trudniejsza.  

Jednocześnie, wskazano, że należy podjąć dyskusję na temat uruchomienia refundacji 

wywozowych do mięsa wieprzowego jako instrumentu zarządzania kryzysowego na rynku 

wieprzowiny, aby trwale zagospodarować nadwyżkę wieprzowiny. Zwrócono także  uwagę 

na konieczność analizy sytuacji na rynku wieprzowiny w dłuższym okresie oraz 

zastanowienia się nad rozwiązaniami długofalowymi dla tego sektora. Bardzo istotne jest 

jednakże podjęcie wszelkich możliwych działań doraźnych, aby wspomóc rolników będących 

od dłuższego czasu w trudnej sytuacji. 

Wystąpienie Polski na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa poparło wiele 

państw członkowskich.  

Komisarz Hogan odnosząc się do przedstawionych propozycji dotyczących wieprzowiny 

poinformował, że uruchamiany od 4 stycznia 2016 r. mechanizm prywatnego 

przechowywania przewiduje podwyższone stawki za przechowywanie oraz poszerzoną listę 

produktów. Zdaniem Komisji Europejskiej refundacje eksportowe nie są dobrym 

rozwiązaniem. Trzeba poczekać na efekty wprowadzonych dotychczas rozwiązań. 

Wsparcie finansowe w ramach rozporządzenia Komisji nr 2015/1853 

W związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych w dniu 17 października 2015 r. weszło 

w życie rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2015/1853 z dnia 15 października 

2015 r. ustanawiające tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach 

hodowlanych (Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2015 r., str. 25). Na mocy ww. rozporządzenia 

państwom członkowskim Unii Europejskiej udostępniona została pomoc w całkowitej kwocie 
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420 mln euro w celu zapewnienia ukierunkowanego wsparcia dla rolników, którzy odczuwają 

skutki znacznego spadku cen, będącego bezpośrednią konsekwencją wprowadzonego przez 

Rosję zakazu przywozu produktów rolno-spożywczych oraz skutki suszy dla upraw 

paszowych. Z ogólnej puli środków finansowych Polska otrzymała kwotę 28,9 mln euro.  

Ponadto, zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji nr 2015/1853, państwa członkowskie mogą 

przyznawać dodatkowe finansowanie ze środków krajowych do maksymalnej wartości 

równej 100% kwoty przyznanej danemu krajowi ze środków UE.  

Mając na uwadze powyższe, przygotowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów 

w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem 

tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych. W projekcie 

proponuje się, obok wykorzystania środków pochodzących z budżetu UE, przeznaczenie 

kwoty w takiej samej wysokości z budżetu krajowego i objęcie wsparciem producentów 

mleka, którzy od 2014 r. w największym stopniu odczuli skutki niekorzystnej sytuacji 

rynkowej oraz producentów świń, którzy od 2014 r. znajdowali się w trudnej sytuacji oraz 

ponoszą największe straty w związku z występującym w IV kwartale 2015 r. głębokim 

spadkiem cen. 

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów wsparcie zostanie wypłacone dla 

producentów mleka i producentów świń. Łączna pula dostępnych środków została podzielona 

na powyższe sektory w równych częściach.  

Wsparcie będzie udzielane producentowi świń, jeżeli: 

1)   w dniu 30 września 2015 r. posiadał nie więcej niż 2000 świń; 

2)   w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r. sprzedał co najmniej 5 i nie 

więcej niż 2000 świń objętych kodem CN 0103 92 19 (świnie o masie 50 kg i więcej) lub 

loch objętych kodem CN 0103 92 11 (lochy mające prosiaki co najmniej raz, o masie nie 

mniejszej niż 160 kg); 

3)   w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 świń 

sprzedanych przez tego producenta zostało poddanych ubojowi w rzeźni. 

Wsparcie będzie udzielone do liczby świń sprzedanych przez producenta w okresie od dnia 

1 października do dnia 31 grudnia 2015 r., lecz nie większej niż liczba świń poddanych 

ubojowi w rzeźni w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 7 stycznia 2016 r. oraz nie 

większej niż liczba świń posiadanych przez producenta w dniu 30 września 2015 r. i nie 

większej niż 2000. 

Na podstawie wniosków złożonych przez producentów świń ubiegających się o wsparcie 

zostanie ustalona liczba świń kwalifikujących się do wsparcia. Biorąc pod uwagę kwotę 

dostępnych środków finansowych oraz liczbę świń kwalifikujących się do wsparcia zostanie 

ustalona stawka wsparcia. Zgodnie z projektem rozporządzenia, stawka wsparcia  

przypadająca na sztukę nie może być wyższa niż 35 zł.   

W przypadku sprzedaży i uboju świń posiadających numer siedziby stada wnioskodawcy 

(produkcja w cyklu zamkniętym) stawka wsparcia przypadająca na sztukę tych zwierząt 

zostanie podwojona w stosunku do pozostałych zwierząt kwalifikujących się do pomocy. 

Zgodnie z projektem rozporządzenia stawka wsparcia  przypadająca na sztukę nie może być 

wyższa niż 70 zł.   

W projekcie zaproponowano także uwzględnienie zdarzeń prawnych związanych 

z przeniesieniem posiadania gospodarstwa producenta oraz przypadków następstw prawnych.  
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Zgodnie z projektem rozporządzenia wnioski o udzielenie wsparcia będzie można składać 

w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dyrektora oddziału 

terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo 

siedzibę producenta.  

Prezes Agencji Rynku Rolnego poda do publicznej wiadomości, m.in. na stronie internetowej 

administrowanej przez Agencję, informację o wysokości wsparcia przysługującego na sztukę 

świni.  

Projekt w najbliższych dniach zostanie przekazany pod obrady Rady Ministrów.  

Wniosek do UOKIK o zbadanie podejrzenia zmowy cenowej i występowania nieuczciwych 

praktyk rynkowych 

W związku z sygnałami, że zakłady przetwórstwa mięsa stosują jednakowe, niskie ceny 

skupu trzody chlewnej wobec krajowych producentów, co sugeruje stosowanie praktyk 

monopolistycznych i zmowy cenowej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie czy zachowania rynkowe przedsiębiorców 

prowadzących skup żywca wieprzowego nie naruszają zasad konkurencji. Minister zwrócił 

się w szczególności o zbadanie czy nadużycia nie występują w przypadku prowadzenia 

i rozliczania produkcji w systemie nakładczym, a także czy zakłady przetwórcze płacą więcej 

za sprowadzany do produkcji surowiec z zagranicy niż oferują polskim producentom, 

naruszając w ten sposób warunki konkurencji. 

Przeprowadzenie kontroli weterynaryjnej produktów pochodzących z innych państw, w tym 

państw członkowskich UE 

Główny Lekarz Weterynarii wydał polecenie powiatowym lekarzom weterynarii, aby 

nakazali informowanie organów Inspekcji Weterynaryjnej o każdej przesyłce wieprzowiny 

przywożonej z innych państw członkowskich UE do zakładu nadzorowanego. Monitorowanie 

przywozu surowca wieprzowego z państw członkowskich UE do polskich zakładów umożliwi 

wnikliwą analizę ilości i jakości przyjmowanego surowca, warunków transportu, a także 

dostosowanie, na podstawie analizy i oceny ryzyka w związku ze stwierdzanymi 

nieprawidłowościami, częstotliwości kontroli produktów przywożonych z danego państwa 

członkowskiego UE. Ponadto Główny Lekarz Weterynarii polecił przeprowadzanie 

niedyskryminujących kontroli mających na celu sprawdzanie zgodności surowca 

pochodzącego z innych państw członkowskich UE z obowiązującymi wymaganiami 

w szczególności w zakresie: 

 higieny środków transportu, 

 uprawnień do przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego, 

 higieny produktów pochodzenia zwierzęcego przyjmowanych do zakładu 

przeznaczenia 

 oznakowania (znak jakości zdrowotnej, weterynaryjny znak identyfikacyjny na 

opakowaniach, etykiety), 

 zapewnienia możliwości śledzenia zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 931/2011 

z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia 

ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 

w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, 

 terminów przydatności do spożycia, 

 uszkodzenia opakowań, 

 innych uchybień mogących skutkować zagrożeniem zdrowia publicznego. 
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Dodatkowo, w ramach kontroli bezpieczeństwa przywożonej z zagranicy wieprzowiny, 

w przypadku podejrzenia lub na podstawie wyniku analizy ryzyka, mają być pobierane 

urzędowe próbki w kierunku obecności zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych.  

W okresie od dnia 1 września do 9 grudnia 2015 r. Inspekcja Weterynaryjna przeprowadzała 

niedyskryminujące kontrole przesyłek mięsa wieprzowego pochodzącego z innych państw 

członkowskich UE. Ogólnie w tym okresie na polski rynek wprowadzono ok. 80 413 387 kg 

mięsa wieprzowego z UE. Przeprowadzono ok. 1700 kontroli urzędowych i stwierdzono 

13 nieprawidłowości, które dotyczyły nieprawidłowej higieny produktów, nieprawidłowego 

zapachu lub nieprawidłowej higieny środków transportu. 

DZIAŁANIA DŁUGOFALOWE 

Tworzenie grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń 

Stymulowanie tworzenia grup i organizacji producentów oraz zrzeszeń organizacji 

producentów ma na celu wzmocnienie pozycji producentów w łańcuchu żywnościowym, 

umożliwienie sprzedaży większych partii zwierząt i eliminowanie pośrednich ogniw 

w łańcuchu żywnościowym. 

W dniu 18 września 2015 r. została opublikowana Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie 

ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1419). W ustawie tej wskazano, że organem właściwym do 

uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji 

międzybranżowych, w tym organizacji międzynarodowych  (na ich wniosek) są właściwi ze 

względu na siedzibę tych organizacji lub zrzeszeń dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji 

Rynku Rolnego.  

Wdrażanie tego instrumentu wsparcia rynku ma duże znaczenie szczególnie dla  gospodarstw 

utrzymujących do 200-500 sztuk świń w skali roku i mniejszych, które są naturalnym 

zapleczem surowca dla małych przetwórni. 

Obowiązek zawierania umów na dostawę 

Poza integracją poziomą producentów trzody chlewnej konieczne jest także zacieśnianie 

powiązań pionowych. Z tego względu, w ww. ustawie przewiduje się również, że każde 

dostarczanie produktów rolnych, z wyłączeniem sprzedaży bezpośredniej, przez producentów, 

grupy producentów, organizacje producentów albo zrzeszenia organizacji producentów do 

pierwszego nabywcy wymaga pisemnej umowy. W przypadku, gdy pierwszym nabywcą nie 

jest przetwórca, umowa między kolejnymi nabywcami również musi być zawarta na piśmie. 

Umowa musi także zawierać określone elementy, wymienione w przepisach unijnych, w tym 

postanowienia w zakresie ceny – określonej wprost w umowie lub mechanizmu określania 

ceny, ilości i jakości dostarczanych produktów, terminu dostawy, okresu obowiązywania 

umowy, procedur płatności i jej terminów, itp. Wszystkie elementy umowy będą swobodnie 

negocjowane między stronami. 

Celem przedmiotowych umów jest z jednej strony zabezpieczenie stałości dostaw niezbędnej 

ilości surowca o określonych parametrach na potrzeby przemysłu przetwórczego, a z drugiej – 

zagwarantowanie producentom zapłaty za dostarczone produkty, jeżeli spełnione zostaną 

warunki zawarte w umowie.  

Konieczne jest popularyzowanie obowiązku zawierania umów na dostawy. 

Dostęp do rynków zbytu i znoszenie barier weterynaryjno-sanitarnych dla wieprzowiny  

Od wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską na początku 2014 r., rynki azjatyckie są 

głównymi odbiorcami produktów z sektora wieprzowiny z Unii Europejskiej. Wartość dodana 
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na tych rynkach, w szczególności rynkach: japońskim, południowokoreańskim i chińskim, 

jest wysoka. Umożliwiają one zbyt elementów, na które nie ma popytu w UE i w Polsce.  

Uzyskiwanie dobrych cen na tych rynkach pozwalałoby ubojniom taniej sprzedawać inne 

elementy na rynku krajowym/europejskim, a tym samym nie obniżać cen zakupu surowca 

celem zmniejszenia kosztów. 

Restrykcje wynikające z występowania ASF w Polsce powodują zamknięcie wielu rynków 

państw trzecich. Aktualnie eksport mięsa wieprzowego lub produktów wieprzowych spoza 

strefy objętej restrykcjami aktualnie jest możliwy do: Albanii, Aruby, Australii (produkty 

z mięsa wieprzowego), Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny, Chile, Egiptu, Gruzji, 

Hongkongu, Kanady, Kirgistanu, Macedonii, Mołdawii, Mongolii, Nowej Zelandii, RPA 

(produkty z mięsa wieprzowego), Singapuru – eksport mięsa wieprzowego zgodnie 

z uzgodnioną procedurą (dodatkowe badania na ASF), Ukrainy (poza woj. podlaskim), USA, 

Uzbekistanu (poza woj. podlaskim), Wietnamu.  

W 2014 r. Główny Inspektorat Weterynarii podjął działania w celu oficjalnego uzgodnienia 

weterynaryjnych świadectw zdrowia na eksport mięsa wieprzowego oraz produktów 

mięsnych zawierających wieprzowinę z następującymi państwami trzecimi: Demokratyczną 

Republiką Konga, Egiptem, Gwineą Równikową, Indiami, Liberią, Turkmenistanem oraz 

Wybrzeżem Kości Słoniowej. W 2015 r. świadectwa takie przesłano do Demokratycznej 

Republiki Konga (ponownie), Angoli, Komorów, Czarnogóry. Również w 2015 r. 

uzgodniono nowe wersje świadectw na eksport mięsa wieprzowego do Macedonii, Egiptu 

i Singapuru oraz USA, a także świadectwo na płynny tłuszcz wieprzowy do Tajwanu i na 

produkty mięsne do Panamy. 

W 2014 r. Główny Inspektorat Weterynarii wystąpił o wymagania weterynaryjne m. in. dla 

mięsa wieprzowego do służb właściwych Bermudów, Brunei, Burundi, Kambodży, Malawi, 

Republiki Środkowej Afryki i Rwandy. 

W 2014 i 2015 r. kontynuowane były działania związane z otwarciem dla mięsa wieprzowego 

z Polski rynków państw utrzymujących zakazy eksportu (zwłaszcza Japonia, Korea), a także 

m.in. RPA i Meksyku. 

W wyniku prowadzonych negocjacji Kirgistan i Albania dostosowały wprowadzone środki do 

przepisów UE (wyłączenie eksportu mięsa wieprzowego z obszaru objętego ograniczeniami), 

natomiast Ukraina oraz Uzbekistan dopuściły eksport mięsa wieprzowego z Polski 

z wyłączeniem województwa podlaskiego; dodatkowo Ukraina bez ograniczeń dopuściła 

produkty mięsne poddane obróbce termicznej gwarantującej zniszczenie wirusa ASF. Ponadto 

w maju 2015 r. ponownie został otwarty rynek Singapuru dla polskiego mięsa wieprzowego 

na postawie uzgodnionej procedury eksportu (dodatkowe badania w kierunku ASF). 

IW podejmuje  także  działania w zakresie renegocjacji weterynaryjnych świadectw zdrowia 

dla mięsa wieprzowego oraz produktów z mięsa wieprzowego, obowiązujących w eksporcie 

do Białorusi, Chińskiej Republiki Ludowej, Ekwadoru, Federacji Rosyjskiej, Japonii, 

Kazachstanu, Korei Południowej, Serbii, Tajwanu oraz Wybrzeża Kości Słoniowej, co 

pozwoliłoby na wznowienie eksportu spoza obszaru objętego ograniczeniami.  

Działania te będą kontynuowane. 

Uruchomienie elektronicznej platformy sprzedażowej (OTC) oraz rozwoju krajowej 

struktury wspierającej koncentrację podaży na eksport 

W listopadzie 2014 r. MRiRW wspólnie z Towarową Giełdą Energii (TGE) podjęło 

inicjatywę utworzenia instytucjonalnego modelu wdrażania w Polsce kontraktów 

terminowych z fizyczną dostawą na towary rolne oraz platformy sprzedażowej (OTC) 

służącej do obrotu produktami rolno-spożywczymi produkowanymi w kraju. 
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W pierwszym etapie podjęto działania mające na celu stworzenie polskiej infrastruktury 

zajmującej się dostępem do unijnego i globalnego rynku dla branży mleczarskiej 

i drobiarskiej. Biorąc pod uwagę trudną sytuację rynkową należy rozważyć  realizację ww. 

prac w odniesieniu do sektora wieprzowiny. 

Zadaniem elektronicznej platformy sprzedażowej będzie zapewnienie skutecznej ekspozycji 

polskich producentów na rynku Unii Europejskiej i światowym. Dotychczasowy model 

indywidualnej sprzedaży  realizowanej przez producentów oraz korzystanie 

z międzynarodowych pośredników nie wykorzystuje w pełni możliwości rozwoju branży 

rolno spożywczej. 

Uruchomienie platformy sprzedażowej stworzy szanse zmiany proporcji siły rynkowej 

pomiędzy producentami i przetwórcami z jednej strony, a koncentrującym się popytem ze 

strony pośredników i sieci handlowych z drugiej strony. Stworzenie stabilnej platformy 

handlowej silnie ograniczy stosowanie agresywnych strategii rynkowych i cenowych 

stosowanych przez stronę popytową. 

W perspektywie stworzenie takiej platformy może być szansą dla sektora wieprzowiny. 

Inne rozważane elementy programu działań długofalowych 

 poprawa efektywności wykorzystania funduszu promocji mięsa wieprzowego; 

 zminimalizowanie skutków ASF dla producentów trzody chlewnej;  

 usprawnienie Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt; 

 rozwój stad zarodowych oraz wsparcie zakupu materiału genetycznego 

(dofinansowanie programu hodowlanego dla instytutów np. Instytutu Zootechniki,); 

 uproszczenie zasad pozyskania wsparcia inwestycyjnego w ramach PROW; 

 powiązanie wsparcia PROW z dofinansowaniem ze środków krajowych inwestycji 

towarzyszących, np. biogazownie z NFOŚIGW; 

 utworzenie funduszu stabilizacji dochodów dla hodowców trzody chlewnej; 

 uruchomienie funduszu poręczeniowego (BGK) dla ubojni i przetwórni z kapitałowym 

udziałem rolników; 

 uruchomienie funduszu ubezpieczeń wzajemnych w zakresie rekompensat za straty 

w produkcji rolnej, w tym w chowie trzody chlewnej; 

 podniesienie jakości doradztwa dla rolników; 

 przygotowanie propozycji dotyczących rynków rolnych, w tym wieprzowiny, które 

będą przedstawione podczas przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

III. AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU MLEKA 
  

 

I. Rynek krajowy 

1. Skup mleka i produkcja podstawowych przetworów mlecznych w listopadzie 2015 r., 

narastająco oraz w latach 2013-2014 – dane GUS  

Według danych GUS pod koniec 2015 r. utrzymała się w Polsce rosnąca dynamika skupu 

surowca mlecznego w porównaniu z sytuacją w 2014 r. Skup mleka w listopadzie 2015 r. 

wyniósł 843,7 mln kg i był co prawda niższy o 6,1% względem poprzedniego miesiąca, 

jednakże aż o 5,1% przewyższył poziom z listopada 2014 r. W okresie styczeń-listopad 

2015 r., skupiono ponad 9 973 mln kg mleka, tj. 2,2% więcej niż w analogicznym okresie 

2014 r. 

Większa podaż surowca mlecznego powoduje wzrost krajowej produkcji przetworów 

mlecznych. Skumulowane dane za 11 miesięcy 2015 r. wskazują, że największą dynamikę 

wzrostową wykazuje masło (+10,1%) oraz sery (+4,8%), podczas gdy spadki dotyczą głównie 

produktów proszkowych  (śmietanka  w  proszku  -21,3% oraz  odtłuszczone  i  pełne  mleko  

w proszku  -5,3%).    

Tabela 4 

Produkcja 2013 

(ton) 

2014 

(ton) 

XI 2015 

(ton) 

XI 2015/X 
2015 

[%] 

XI 2015/ 

XI 2014 

[%] 

I-XI 2015 

(ton) 

I-XI 2015/ 

I-XI 2014 

[%] 

Skup mleka 9 947 857 10 599 895 843 671 -6,1 +5,1 9 973 087  +2,2 

Mleko pitne 1 593 973 1 603 675 151 799 +5,4 +5,9 1 497 225 +2,9 

Mleko fermentowane 525 281 517 274 39 788 -5,4 +4,4 498 423 +3,1 

Mleko zagęszczone 36 322 35 871 3 551 +19,5 +22,2 31 631 -3,3 

Śmietana i śmietanka 246 653 252 038 17 538 -11,3 -5,9 232 543 +0,3 

OMP 98 330 147 428 8 696  16,4 -8,8 129 079 -5,3 

PMP 30 834 35 203 3 177 +24,5 +88,5 27 821 -5,3 

Śmietanka w proszku 3 401 3 065 175 -11,2 -15,9 2 229 -21,3 

Masło 161 202 170 926 15 382 -11,1 +4,2 170 193  +10,1 

Sery p. dojrzewające* 304 989 305 542 26 115 0,1 2,2 252 012  -1,0 

Sery ogółem 743 808 751 784 66 517 -3,5 +11,7 720 188 +4,8 

Źródło: Dane GUS agregowane wg zasad sprawozdawczości rolnej UE, przekazywane do Eurostatu.* dane za X 

2015r. 
 

2. Bieżąca sytuacja cenowa w Polsce 

Ostatnim okresem bardzo dobrej koniunktury na rynku mleka i przetworów mlecznych był 

rok 2013. Następnie rynek wszedł w fazę spadków cen spowodowaną kilkoma czynnikami. 

Do najważniejszych z nich należy: 

 rosnąca podaż mleka na rynkach światowych, w tym w UE i w Polsce, 

 spadek popytu na przetwory mleczne ze strony dotychczasowych znaczących 

importerów takich jak Chiny i Rosja, 

 wprowadzenie przez Federację Rosyjską w pierwszych dniach sierpnia 2014 r. 
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i utrzymywanie aż po dzień dzisiejszy embargo na import produktów rolnych 

pochodzenia unijnego, w tym przetworów mlecznych. 

W efekcie przez cały 2015 r., pomimo obserwowanych chwilowych wzrostów, krajowe ceny 

zbytu przetworów mlecznych utrzymywały się znacznie poniżej cen sprzed wprowadzenia 

embarga.  

W porównaniu z początkiem sierpnia 2014 r. ceny z przełomu grudnia 2015 r. i stycznia 

2016 r. kształtują się następująco: 

Tabela 5 

Produkt Cena zbytu 

I tydzień VIII 2014 r. 

zł/100kg 

Cena zbytu 

V tydzień XII 2015 r.  

zł/100kg 

Zmiana 

% 

masło ekstra w blokach 1 390,66 1 232,58 -11,4 

masło ekstra konfekcjonowane 1 547,17 1 361,39 -12,0 

OMP 1 148,54 733,38 -36,1 

PMP 1 355,37 972,08 -28,3 

ser Edamski 1 374,37 1 111,72 -19,1 

ser Gouda 1 381,15 1 085,29 -21,4 

Źródło: MRiRW 

Notowania tygodniowe 28.12.2015 -03.01.2016 (53. tydzień 2015 r.) 

Krajowe, tygodniowe ceny zbytu w 53. tygodniu 2015 r. wykazywały w zależności od 

rodzaju przetworu mlecznego zróżnicowane tendencje. Najgłębszy spadek w porównaniu 

z ceną sprzed tygodnia zaobserwowano dla masła ekstra w blokach (-3,2%), mniejszy dla 

mleka odtłuszczonego w proszku (-1,8%). Ceny sera Gouda oraz masła ekstra 

konfekcjonowanego nieznacznie wzrosły, odpowiednio o 0,3% i 0,6%. Największe wzrosty 

cen odnotowano w przypadku ser Edamskiego (+1,3%) i mleka pełnego w proszku (+5,1%).  

Tabela 6 

Tygodniowa 

zmiana 
Cena EUR/100kg

Tygodniowa 

zmiana 

2016-01-03 2015-12-20 ceny [%] 2016-01-03 2015-12-20 ceny [%]

Masło Ekstra w blokach 1 232,58 1 272,85 -3,2 290,43 294,44 -1,4

Masło Ekstra 

konfekcjonowane
1 361,39 1 353,27 0,6 320,78 313,05 2,5

Mleko odtłuszczone w 

proszku
733,38 747,14 -1,8 172,80 172,83 0,0

Mleko pełne w proszku 972,08 924,91 5,1 229,05 213,96 7,1

Ser Edamski 1 111,72 1 097,54 1,3 261,95 253,89 3,2

Ser Gouda 1 085,29 1 082,20 0,3 255,72 250,34 2,1

1EUR=4,2440* 1EUR=4,3229
Tygodniowa 

zmiana kursu

4,2440 4,3229 -1,83

Towar

POLSKA

Cena zł/100kg

Średni kurs EUR

 
Źródło: ZSRIR MRiRW 
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Dynamika zmiany cen wybranych produktów mlecznych  

W porównaniu do sytuacji sprzed miesiąca bieżącą sytuację cenową można określić jako 

stabilną z lekką tendencją do wzrostu. Jednakże ceny zbytu są wciąż dla większości 

produktów niższe od cen uzyskiwanych przed rokiem oraz znacząco niższe od tych z 2013 r.  

Tabela 7 

aktualna dwa 

tygodnie 

temu

miesiąc 

temu

początek 

roku

rok temu 2 lata 

temu

tygodnia miesiąca początek 

roku

roku 2 lat

Mleko surowe skup     

listopad 15
116,5 116,0 122,2 124,8 153,1 - 100,4 95,4 93,4 76,1

Mleko w proszku 

odtłuszczone
733,4 747,1 741,8 732,6 732,6 1331,0 98,2 98,9 100,1 100,1 55,1

Mleko w proszku pełne 972,1 924,9 945,6 1087,2 1087,2 1585,4 105,1 102,8 89,4 89,4 61,3

Masło w blokach 1232,6 1272,9 1235,7 1206,9 1206,9 1754,7 96,8 99,7 102,1 102,1 70,2

Masło 

konfekcjonowane
1361,4 1353,3 1371,4 1411,9 1411,9 1784,0 100,6 99,3 96,4 96,4 76,3

Ser Edamski 1111,7 1097,5 1078,8 1191,2 1191,2 1754,9 101,3 103,0 93,3 93,3 63,4

Ser Gouda 1085,3 1082,2 1095,5 1223,6 1223,6 1701,1 100,3 99,1 88,7 88,7 63,8

Cena Dynamika w skali

Towar

 
Źródło: ZSRIR MRiRW 

 

Wykres 5 

 
Źródło: ZSRIR MRiRW 

Porównanie średnich cen podstawowych produktów mleczarskich w Polsce wyrażonych w euro do 

cen w UE na dzień 03.01.2016 r. 

Tabela 8 

Produkt Średnia cena w UE 

EUR (zmiana r/r) 

Średnia cena w Polsce 

EUR (zmiana r/r) 

Cena w Polsce/Cena w UE 

% 

Masło 298 (+2%) 290 (+2,1%) -2,7 

OMP 172 (-7%) 173 (+0,1%) +0,6 

PMP 227 (-3%) 229 (-10,6%) +0,9 

Edam 253 (-8%) 262 (-6,7%) +3,6 

Gouda 253 (-12%) 256 (-11,3%) +1,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej i ZSRIR. 
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Należy zauważyć, że wg danych z początku stycznia 2016 r. ceny zbytu większości 

monitorowanych przetworów mlecznych są w Polsce wyższe od średnich cen zbytu w UE. 

Wyjątek stanowi krajowa cena masła kształtująca się 2,7% poniżej średniej unijnej ceny tego 

produktu.  

Ceny skupu mleka  

W konsekwencji utrzymywania się w 2015 r. niskich cen zbytu przetworów mlecznych 

podobną tendencję wykazywała także krajowa cena skupu mleka.   

W listopadzie 2015 r. średnia cena skupu mleka wyniosła w Polsce 116,49 zł/100kg, co 

stanowi wzrost o 0,4% w porównaniu z ceną z października 2015 r. (116,01 zł/100kg). 

Jednocześnie, cena ta jest o 6,6% niższa w porównaniu z ceną notowaną przed rokiem, 

tj. w listopadzie 2014 r. (124,76 zł/100kg) oraz aż o 23,9% niższa w stosunku do listopada 

2013 r. (153,07 zł/100kg).  

Wykres 6 

 
 

3. Polski handel zagraniczny przetworami mlecznymi w 2014 r. oraz w okresie styczeń-

październik 2015 r. (dane nieostateczne) 

Tabela 9 

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

Wartość eksportu 1 809,5 mln EUR + 11,1 % r/r 1 289,4 mln EUR -18,6% r/r 

Wolumen eksportu 1 145,3 tys. ton + 15,5% r/r 1 047,2 tys. ton +7,3% r/r 

Wartość importu 707,1 mln EUR + 11,8 % r/r 589,7 mln EUR -3,6% r/r 

Wolumen importu: 508,2 tys. ton + 14,7 % r/r 428,8 tys. ton -1,9% r/r 

Saldo 1 102,4 mln EUR + 10,7 % r/r 699,6 mln EUR -28,1% r/r 

Źródło: Ministerstwo Finansów. 

W okresie dziesięciu miesięcy 2015 r. polscy eksporterzy osiągnęli przychody z tytułu 

eksportu na poziomie 18,6% niższym względem analogicznego okresu roku ubiegłego przy 

dodatniej, wynoszącej 7,3% dynamice wzrostu wywożonych ilości. W monitorowanym 

okresie zmniejszył się import przetworów mlecznych zarówno wartościowo, jak i ilościowo. 

Saldo handlu zagranicznego pozostaje dodatnie, ale zmniejszyło się w porównaniu z tym 

samym okresem roku ubiegłego o ponad 28%. 
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II. Rynek UE 

1. Zmiany bieżącej produkcji podstawowych przetworów mlecznych w UE 

Tabela 10 

Produkt Zmiana produkcji w % 

I-IX 2015 / I-IX 2014 

Pełne oraz częściowo odtłuszczone mleko w proszku -6,0 

Mleko pitne -1,9 

Mleko fermentowane -1,2 

Sery +0,6 

Mleko zagęszczone +1,0 

Śmietana +1,7 

Mleko surowe do skupu +1,5 

Masło i bezwodny tłuszcz mleczny +2,6 

Odtłuszczone mleko w proszku  +6,9 

Źródło: Komisja Europejska – Prezentacja z dnia 10.12.2015 r.   

W odróżnieniu od sytuacji z I kwartału 2015 r. kiedy to dostawy mleka w UE kształtowały się 

poniżej poziomów z 2014 r., skup mleka od kwietnia 2015 r. przekracza ilości notowane 

przed rokiem.  W rezultacie unijne dostawy mleka w okresie I-IX 2015 r. były o 1,5% wyższe 

niż skup odnotowany w analogicznym okresie 2014 r. Rosnąca podaż mleka przekłada się na 

wzrost produkcji większości przetworów mlecznych. W trzech kwartałach 2015 r. najbardziej 

znacząco wzrosła ilość wytworzonego OMP (+6,9%), przy czym wzrost produkcji 

odnotowano także dla masła i bezwodnego tłuszczu mlecznego (+2,6%), śmietany (+1,7%), 

oraz mleka zagęszczonego (+1,0%) i serów (+0,6%). Spadek produkcji obserwowany jest 

natomiast w przypadku mleka fermentowanego (-1,2%), mleka pitnego (-1,9%) oraz 

najbardziej znaczący w przypadku PMP (-6,0%). 

2. Ceny skupu mleka w listopadzie 2015 r. oraz szacunkowa cena w grudniu 2015 r.  

Średnia ważona cena skupu mleka w UE-28: 30,78 euro/100 kg; +0,8% m/m (30,54); 

-10,6% r/r (34,43) 

Średnia w UE-15: 31,38 euro/100 kg; +0,8% m/m (31,14); -10,6% r/r (35,12) 

Średnia w UE-13: 27,03 euro/100 kg; +1,1% m/m (26,74), -10,2% r/r  (30,10) 

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

jesieni 2015 r. W tym czasie jedynie dwukrotnie wykazała nieznaczny wzrost (VI 2015 r. i II 

2015 r.). W okresie od września do listopada 2015 r. zaobserwowana została zmiana tej 

niekorzystnej tendencji. W listopadzie 2015 r. wzrost dla średniej liczonej zarówno dla UE-28 

jak i dla UE-15 wyniósł 0,8%% w stosunku do października 2015 r., zaś w przypadku UE-13 

dynamika była jeszcze wyższa wynosząc 1,1%.   

Z przewidywań państw członkowskich w zakresie ceny skupu w grudniu 2015 r. wynika, że 

wzrost cen zostanie wyhamowany - szacuje się, że w ostatnim miesiącu 2015 r. średnia cena 

skupu mleka w UE-28 wyniosła 30,60 euro/100kg, tj. o 0,6% poniżej ceny z listopada 2015 r. 

przy czym jednakowy procentowy spadek dotyczy zarówno państw z grupy UE-15, jak 

i państw z UE-13.    
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Wyrażona w euro cena skupu mleka w Polsce wyniosła w listopadzie 2015 r. 27,41 euro/100 

kg i była niższa od średniej UE o 10,9%. 

3. Ceny podstawowych przetworów mlecznych 

Jak już wspomniano obserwowane od początku 2014 r. spadki unijnych cen przetworów 

mlecznych są wynikiem korekty cen na rynku światowym dokonanej na skutek rosnącej 

podaży mleka oraz malejącego importu ze strony Chin, a od sierpnia 2014 r. również efektem 

rosyjskiego embargo. 

Średnie rynkowe ceny zbytu unijnych przetworów mlecznych odnotowane w 53. tygodniu  

2015 r.  są niższe od tych sprzed roku (za wyjątkiem masła), choć różnice nie są już tak 

znaczące jak w poprzednich miesiącach. W porównaniu z sytuacją z końca grudnia 2014 r. 

najbardziej spadły ceny serwatki w proszku (-32%) oraz serów Gouda i Emmental (-12%). 

Ceny pozostałych serów, a także odtłuszczonego mleka w proszku są niższe o ok. 7-8%, 

a pełnego mleka w proszku o 3%.   

Odnosząc się do tygodniowych zmian cen zbytu unijnych przetworów mlecznych trudno 

mówić o jakiejś wyraźnej tendencji, gdyż po chwilowych wzrostach znów zaczęły 

dominować spadki. W porównaniu z 52. tygodniem ubiegłego roku najbardziej obniżyła się 

cena sera Emmental (-2,3%; 384 EUR/100kg) oraz pełnego mleka w proszku  (-1%; 

227 EUR/100kg). Cena masła w ujęciu tygodniowym spadła o 0,7% (298 EUR/100kg), 

a odtłuszczonego mleka w proszku o 0,4% (172 EUR/100kg), podczas gdy ceny serów Edam 

i Gouda odnotowały wzrosty o 0,7% i 0,2%, do poziomu 253 EUR/100kg.  

III. Rynek światowy  

1. Ceny przetworów mlecznych na rynkach światowych 

Tabela 11 

Produkt 27/12/2015 

USD/t 

Grudzień 2014 

USD/t 

Zmiana ceny 

(%) 

UE Oceania USA UE Oceania USA UE Oceania USA 

Masło 3 218 3 100 4 561 3 580 3 300 3 622 -10 -6 +26 

OMP 1 887 1 888 1 714 2 330 2 400 2 228 -19 -21 -23 

PMP 2 462 2 250 3 031 2 910 2 450 3 362 -15 -8 -10 

Cheddar 3 155 3 150 3 150 3 840 3 700 3 544 -18 -15 -11 

Źródło: KE. 

Tygodniowe notowania cen przetworów mlecznych na rynkach światowych pod koniec 

grudnia 2015 r. kształtują się w większości przypadków na znacznie niższym poziomie niż 

w grudniu 2014 r. Wyjątek stanowią ceny masła pochodzącego z USA, które były wyższe o 

26% od tych sprzed roku, choć jeszcze w listopadzie 2015 r. były one wyższe aż o 46%. 

Zatem sytuacja na rynku amerykańskim w zakresie podaży masła wydaje się stabilizować. 

Największe roczne spadki wykazują ceny odtłuszczonego mleka w proszku (od 19 % w UE, 

poprzez 21% w Oceanii do 23% w USA). Ceny sera Cheddar spadły w ciągu roku od 11% 

w USA do 15-18% w Oceanii i UE, zaś ceny pełnego mleka w proszku obniżyły się od 8% 

w Oceanii, poprzez 10% w USA do 15% w USA). Ceny masła obniżyły się w tym czasie 

o 6% w Oceanii i o 10% w UE.   

W porównaniu z połową grudnia 2015 r. światowe ceny przetworów mlecznych na początku 

stycznia 2016 r. wykazują zróżnicowane trendy. Ceny na rynku amerykańskim głównie 
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spadają, w tym masło aż o 21%, na rynku unijnym rosną, podczas gdy w Oceanii dominuje 

stabilność.  

2. Porównanie wysokości eksportu z UE i innych krajów w okresie I-IX 2015 r. 

w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. (w tonach) 

Tabela 12 
 I-IX 2014 r. I-IX 2015 r. 

Masło OMP PMP Sery Masło OMP PMP Sery 

UE 113 056 478 739 300 500 550 725 150 221 ↑ 527 516 ↑ 302 852 ↑ 524 387 ↓ 

Nowa 

Zelandia 

361 138 246 494 960 873 197 436 336 247 ↓ 264 354 ↑ 922 457 ↓ 229 785 ↑ 

Australia 28 673 111 427 59 966 110 785 24 645 ↓ 144 688 ↑ 48 025 ↓ 123 649  ↑ 

USA 63 072 437 679 42 844 291 411 19 555 ↓ 421 166 ↓ 29 997 ↓ 246 103 ↓ 

Argentyna 10 295 14 858 110 336 38 743 6 577 ↓ 17 963 ↑ 88 790 ↓ 31 663 ↓ 

Źródło: KE. 

Analiza handlu zagranicznego wskazuje, że w trzech pierwszych kwartałach 2015 r. 

największym eksporterem masła i oleju maślanego pozostawała Nowa Zelandia (336,2 tys. 

ton), ale dynamika wywozu spadła w jej przypadku o 6,9%. Drugie miejsce w zestawieniu 

zajmuje UE z wywozem na poziomie 150,2 tys. ton, większym o 32,9% w porównaniu do 

okresu I-IX 2014 r. W przypadku eksportu OMP, UE zanotowała wzrost o 10,2% i jest na 

pierwszym miejscu pod względem wywożonego wolumenu (527,5 tys. ton). Wywóz OMP 

zwiększyła również Australia (+30,0%), a także Nowa Zelandia (+7,2%) i Argentyna 

(+20,9%), choć w przypadku tej ostatniej wolumen pozostaje znacząco niższy. Jednocześnie 

Nowa Zelandia pozostaje zdecydowanym liderem w eksporcie pełnego mleka w proszku 

(922,5 tys. ton), pomimo odnotowanego spadku wywozu o 4,0%. Spadek eksportu PMP 

wystąpił w przypadku większości pozostałych głównych eksporterów. Wyjątek stanowi 

w tym przypadku UE, która w ostatnim okresie zdołała zwiększyć wywóz tego produktu 

o 0,8% do poziomu 302,9 tys. ton. W trzech kwartałach 2015 r. spadł eksport wszystkich 

produktów z USA (od 3,8% w przypadku OMP do 69% w przypadku masła). W przypadku 

Argentyny, oprócz wspomnianego wzrost wywozu OMP, wolumen wywozu pozostałych 

produktów uległ obniżeniu. 

3. Porównanie wysokości importu przez wybrane kraje w okresie I-IX 2015 r. 

w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. (w tonach) 

Tabela 13 

 I-IX 2014 r. I-IX 2015 r. 

Masło OMP PMP Sery Masło OMP PMP Sery 

UE 42 549 2 071 604 59 729 19 677 ↓ 2 560 ↑ 2 381 ↑  44 529 ↓ 

USA 11 658 - 5 391 108 945 28 183 ↑ - 7 864 ↑ 136 656 ↑ 

Chiny 69 073 208 498 605 617 51 382 50 324 ↓ 164 820 ↓ 288 166 ↓ 55 129 ↑ 

Rosja* 97 706 55 314 25 290 239 089 60 073 ↓ 67 927 ↑  18 032 ↓ 125 005 ↓ 

Japonia - 31 582 - 171 267 - 42 290 ↑ - 184 311 ↑ 

Meksyk* 17 742 132 179 3 533 - 23 374 ↑ 148 394 ↑ 4 941 ↑ - 

Źródło: KE, *import za okres I- VII 
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Popyt na rynkach światowych w okresie I-IX 2015 r. wykazywał zróżnicowane wyniki 

w zależności od produktu i kierunku importu. Najbardziej odczuwalny spadek popytu 

widoczny jest w Chinach, które zaimportowały w monitorowanym okresie o  317,5 tys. ton 

mniej pełnego mleka w proszku (-52,4%), o 43,7 tys. ton mniej odtłuszczonego mleka 

w proszku (-20,9%) oraz o 18,7 tys. ton mniej masła (-27,1%) niż przed rokiem. Jedynie 

import serów został przez Chiny odbudowany i wyniósł 55,1 tys. ton, tj. o 7,3% więcej niż 

rok temu. Obserwowany jest również spadek  importu przez Rosję, najbardziej znaczący 

w przypadku masła i serów. W monitorowanym okresie na teren Federacji Rosyjskiej 

wwieziono mniej o 114,1 tys. ton serów oraz o 37,6 tys. ton masła niż przed rokiem, 

tj. odpowiednio mniej o 47,7% i o 38,5%. Niższy spadek, na poziomie 28,9%, wykazał 

import pełnego mleka w proszku. Należy odnotować, że wzrósł w tym czasie przywóz przez 

Rosję OMP (+22,8%; 148,4 tys. ton). 

Do kupujących produkty mleczne na światowym rynku należą natomiast Stany Zjednoczone 

oraz Meksyk. W porównaniu z okresem I-IX 2014 r. import amerykański wzrósł blisko 

trzykrotnie dla masła, 45,9% dla PMP i 25,4% w przypadku serów. Z kolei Meksyk 

odnotował wzrost importu dla masła o 31,7%, dla OMP o 12,3% i dla PMP o 39,9%.   

W UE w trzech pierwszych kwartałach 2015 r. nastąpił wzrost przywozu proszków 

mlecznych, jednak wolumen obrotu nimi pozostaje niewielki, spadł natomiast znacząco 

import masła i serów.  

4. Produkcja mleka na świecie 

Dostępne dane wskazują, że produkcja surowca mlecznego rośnie nie tylko w Unii 

Europejskiej, ale także w innych państwach będących znaczącymi eksporterami przetworów 

mlecznych na rynku światowym. Zbliżony do unijnego wzrost odnotowano w USA, gdzie za 

dziesięć miesięcy 2015 r. produkcja mleka była wyższa o 1,3% w porównaniu 

z analogicznym okresem 2014 r. Dane z Australii za cztery pierwsze miesiące obecnego 

sezonu (lipiec-październik 2015 r.) wskazują na wzrost dostaw mleka o 2,0% w stosunku do 

początku sezonu przed rokiem. Wyjątkiem od powyższej, wzrostowej tendencji są dane 

napływające z Nowej Zelandii, gdzie produkcja mleka od czerwca do października 2015 r. 

ukształtowała się o 3,4% poniżej produkcji z początku sezonu 2014 r. Należy jednakże 

przypomnieć, że jeszcze przed kilkoma miesiącami podaż mleka w tym kraju liczona za okres 

czerwiec-lipiec 2015 r. była wyższa od tej z czerwca i lipca 2014 r. aż o 11,5%.   

5. Wyniki aukcji Fonterry 

Na aukcjach nowozelandzkiej Fonterry, przeprowadzanych w ramach internetowej platformy 

www.globaldairytarde dwa razy w miesiącu obserwowane są w ostatnich miesiącach 

zróżnicowane nastroje handlowców, co do rozwoju sytuacji na rynku mleka. Notowanie 

z dnia 1 grudnia 2015 r. wskazywało na ich umiarkowany optymizm. Indeks GDT wzrósł 

o 3,6%, na co największy wpływ miał wzrost cen masła aż o 11,1%. Z kolei podczas ostatniej 

155. sesji w dniu 5 stycznia 2016 r. indeks obniżył się o 1,6% z uwagi na spadek cen pełnego 

mleka w proszku i bezwodnego tłuszczu mlecznego. Jednakże przewidywania cenowe co do 

pozostałych produktów pozostały optymistyczne (laktoza +9,5% do poziomu 594 $/t, masło 

+5,7% do 3 314 $/t, kazeina podpuszczkowa +4,3% do 4 736$/t, sery +3,8% do 2 964 $/t, 

maślanka w proszku +1,4% do 1 586 $/t).  

IV. DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ WSPARCIA SEKTORA 

MLECZARSKIEGO  

W związku z niekorzystnymi czynnikami kształtującymi sytuację na rynku mleka 

i przetworów mlecznych Komisja Europejska w reakcji m.in. na aktywne działania Polski, 

http://www.globaldairytarde/
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przyjęła w dniu 4 września 2014 r. 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. Następnie mechanizmy 

wprowadzane ww. rozporządzeniami były stopniowo przedłużane w czasie.  

Prywatne przechowywanie masła oraz skup interwencyjny masła i OMP w latach 2014-

2015. 

Dopłaty do prywatnego przechowywania masła i OMP  

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.  W trakcie 

116. posiedzenia KdsWORR w dniu 27 sierpnia 2015 r. przyjęto rozporządzenie 

przedłużające realizację ww. mechanizmów do dnia 29 lutego 2016 r.  Tym samym  dopłaty 

do prywatnego przechowywania masła i OMP są realizowane nieprzerwanie od września 

2014 r. 

Do dnia 3 stycznia 2016 r. w ramach mechanizmów dopłat do prywatnego przechowywania 

unijne podmioty złożyły wnioski na: 

 162 923 tony masła w 10 p.cz. (w tym Holandia 69 580 ton tj. 42,7% ilości 

wnioskowanej w UE,  Irlandia 27 393 tony, Francja 20 478 ton, Niemcy 18 780 ton, 

Belgia 13 723 tony, Wielka Brytania 7 065 ton, Litwa 3 747 ton, Hiszpania 1 410 ton, 

Polska 606 ton tj. 0,4% ilości wnioskowanej w UE oraz Austria 141 ton), 

Od połowy października do polowy grudnia 2015 r. zainteresowanie mechanizmem w UE 

utrzymywało się na poziomie kilkuset ton tygodniowo (od 234 t. do 955 t.), głównie 

w NL, wcześniej w DE i na LT, a ostatnio także w BE i PL. W ostatnich dwóch 

tygodniach deklarowane ilości zwiększyły się do 1600-1900 ton tygodniowo, w Holandii, 

Francji, Niemczech i Belgii. 

 60 221 ton odtłuszczonego mleka w proszku  z maksymalnym okresem 

przechowywania 210 dni w 11 p.cz. (w tym Niemcy 18 095 ton tj. 30% ilości 

wnioskowanej w UE, Hiszpania 8 921 ton, Litwa 8 441 ton, Irlandia 7 546 ton, 

Holandia 7 356 ton, Belgia 3 534 tony, Czechy 2 129 ton, Francja 1 734 tony, Wielka 

Brytania 1 145 ton, Polska 724 tony tj. 1,2% ilości wnioskowanej w UE i Łotwa 

597 ton). 

Od początku października do połowy grudnia 2015 r. zainteresowanie mechanizmem 

w UE utrzymywało się na poziomie kilkuset ton tygodniowo (od 275 t. do 970 t.), 

wcześniej w NL, DE i PL, a ostatnio także w BE, CZ i FR. W ostatnich tygodniach 

deklarowane ilości zwiększyły się do 1100-1900 ton tygodniowo, głównie w Belgii, 

Holandii i Niemczech. 

 9 183 tony odtłuszczonego mleka w proszku z okresem przechowywania 365 dni 

w 6 p.cz. (w tym Holandia 3 379 ton tj. 36,8% ilości wnioskowanej w UE, Niemcy 

2 213 ton, Hiszpania 1 605 ton, Belgia 930 ton, Francja 888 ton i Czechy 168 ton).  

W ostatnich tygodniach zainteresowanie programem wykazują operatorzy z Holandii, 

Francji i Niemiec. 
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W realizowanym do 22 września 2014 r. mechanizmie dopłat do prywatnego 

przechowywania niektórych serów łącznie złożono wnioski na 100 803 tony w 9 p.cz., 

z czego Włochy 84 120 ton tj. 83,4% ilości wnioskowanej w UE, 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 przez nich uprzednio ilości.   

W realizowanym od 19 października 2015 r. mechanizmie dopłat do prywatnego 

przechowywania niektórych serów łącznie do 3 stycznia 2016 r. złożono wnioski na 

29 796 ton w 10 p.cz., z czego Włochy 12 015 ton tj. 40,3% ilości wnioskowanej w UE, 

Holandia 6 939 ton, Wielka Brytania 3 854 tony, Francja 2 078 ton, Irlandia 1 835 ton, Litwa 

1 163 tony, Szwecja 945 ton, Grecja 500 ton, Bułgaria 260 ton i Finlandia 207 ton, z czego 

kontrakty zawarto dotychczas na 16 802 tony, w tym na 6 545 ton w Holandii, 3 851 ton 

w Wielkiej Brytanii, 1 941 ton we Francji, 1 835  ton w Irlandii, 945 ton w Szwecji, 316 ton 

we Włoszech i 207 ton w Finlandii.   

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. 

Interwencja publiczna – masło 

Jak dotychczas, zarówno w 2014 r., jak i w 2015 r., (wg stanu na 3 stycznia 2016 r.) unijne 

podmioty nie wyraziły zainteresowania skupem interwencyjnym masła. Średnia cena 

rynkowa masła w UE wyniosła w 53. tygodniu 2015 r. 298 euro/100 kg, przewyższając  

poziom ceny interwencyjnej (221,75 EUR/100kg) o 34,4%.  

Interwencja publiczna – odtłuszczone mleko w proszku 

W przypadku OMP średnia unijna cena zbytu tego produktu wg notowań z 53. tygodnia 

2015 r. wyniosła 172 euro/100kg, tj. zaledwie o 1,3% powyżej ceny interwencyjnej 

(169,80 EUR/100kg).  Ma to wpływ na wzrost dynamiki ofert składanych na sprzedaż OMP 

do interwencji publicznej, która w ostatnich tygodniach wzrosła z 1 800 ton tygodniowo do 

poziomu 3 750 ton tygodniowo. Polscy operatorzy biorą aktywny udział w tym mechanizmie.  

Łącznie do dnia 3 stycznia 2016 r. złożono wnioski na 40 280 ton OMP w 10 p.cz., w tym 

Belgia 16 664 ton, Litwa 8 914 ton, Polska 4 423 tony, tj. 11% ilości wnioskowanej w UE, 

Francja 3 041 ton, Irlandia 1 843 ton, Niemcy 1 370 ton, Holandia 1 362 tony, Wielka 

Brytania 1 048 ton,  Finlandia 793 tony oraz Łotwa 823 tony. 
 

Wsparcie finansowe w ramach rozporządzenia Komisji nr 2015/1853 

Jak już wspomniano na stronie 10 niniejszej informacji, w związku z utrzymywaniem się 

trudnej sytuacji na rynkach rolnych w dniu 17 października 2015 r. weszło w życie 

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. 

ustanawiające tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. 

Urz. UE L 271 z 16.10.2015 r., str. 25). Na mocy ww. rozporządzenia państwom 

członkowskim Unii Europejskiej udostępniona została pomoc w całkowitej kwocie 420 mln 

euro w celu zapewnienia ukierunkowanego wsparcia dla rolników, którzy odczuwają skutki 

znacznego spadku cen, będącego bezpośrednią konsekwencją wprowadzonego przez Rosję 

zakazu przywozu produktów rolno-spożywczych oraz skutki suszy dla upraw paszowych. 

Z ogólnej puli środków finansowych Polska otrzymała kwotę 28,9 mln euro.  
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W projekcie rozporządzenia zaproponowano, że w przypadku sektora mleka wsparcie będzie 

udzielane krajowemu producentowi mleka, jeżeli:  

1)   w roku kwotowym 2014/2015 wprowadził do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 

15 000 kg; 

2)   w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiada co najmniej 3 krowy typu 

użytkowego: mleczny lub kombinowany, w wieku przekraczającym 24 miesiące, 

zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt. 

Wsparcie będzie udzielone do liczby kilogramów mleka wprowadzonego do obrotu w roku 

kwotowym 2014/2015 przez producenta mleka, jednak nie większej niż 300 000 kg.  

Na podstawie wniosków złożonych przez producentów mleka  ubiegających się o wsparcie 

zostanie ustalona liczba kilogramów mleka kwalifikujących się do wsparcia. Następnie kwota 

środków finansowych przypadająca na sektor mleka zostanie podzielona przez sumę 

kilogramów mleka, do których przysługuje pomoc. Na podstawie danych Agencji Rynku 

Rolnego szacuje się, że stawka pomocy do 1 kilograma mleka wyniesie ok. 1,4 grosza.  

 

Ocena dotychczasowych działań Komisji Europejskiej i kolejne propozycje Polski   

Wdrożony w UE pakiet wsparcia (dopłaty do przechowywania, przedłużona interwencja 

publiczna), jak również poziom przyznanych środków finansowych (nadzwyczajne środki 

wsparcia),  Polska uznaje za  niewystarczający ponieważ tylko w niewielkim stopniu 

pozwalają na zrekompensowanie poniesionych przez rolników strat, związanych nie tylko 

z głębokim spadkiem cen skupu mleka i koniecznością zapłaty wysokich kar za nadprodukcję 

mleka, ale również z uwagi na skutki tegorocznej suszy.  

Ponadto Polska podkreśla, że podziela opinie wyrażane przez krajowych przetwórców mleka, 

że programy dopłat do przechowywania nie likwidują problemu nadwyżki rynkowej, a co 

najwyżej odsuwają ją w czasie. Można wręcz mówić o niebezpieczeństwie dodatkowego 

pogorszenia sytuacji z uwagi na skumulowanie produktów trafiających z przechowywania 

z powrotem na rynek, zwłaszcza przy nienajlepszej koniunkturze. 

Uwzględniwszy powyższe, Polska podtrzymuje stanowisko dotyczące rozszerzenia siatki 

bezpieczeństwa, w tym m.in. poprzez przyznanie refundacji wywozowych, które pozwalają 

na trwale usunąć nadwyżki z unijnego rynku oraz poprzez urealnienie poziomów cen 

interwencyjnych. 

Nie ograniczając się do powyższych działań Polska wystąpiła w dniu 15 grudnia 2015 r. 

z pisemnym wnioskiem do Komisji Europejskiej o podjęcie niezbędnych działań 

legislacyjnych, umożliwiających zwolnienie producentów mleka z obowiązku wpłacenia 

opłaty z tytułu przekroczenia kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015, tak aby 

w skuteczny sposób złagodzić trudności finansowe gospodarstw mleczarskich. 

Ponadto, w formie działań długofalowych - podobnie jak w przypadku rynku trzody chlewnej 

- należy wzmacniać rolę producentów w łańcuchu żywnościowym oraz poszukiwać dla ich 

produkcji nowych rynków zbytu.    


