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Ceny zbytu artykułów mleczarskich 
 

Na przełomie września i października 2020 r. na 

rynku krajowym odnotowano wzrost cen zbytu 

masła w blokach i OMP. W zakładach mleczarskich 

monitorowanych w ramach Zintegrowanego 

Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w 

dniach 28.09–04.10.2020 r. za masło w blokach 

średnio w kraju uzyskiwano 15,78 zł/kg, o 2,1% 

więcej niż tydzień wcześniej oraz o 9,7% więcej niż 

przed miesiącem.  

 

W porównaniu do stycznia br. cena wzrosła o 

4,1%. Cena zbytu masła konfekcjonowanego 

ukształtowała się na poziomie 17,30 zł/kg (3,46 zł 

za 200 gramową kostkę) i była o 1,7% niższa niż w 

poprzednim tygodniu i o 0,7% wyższa niż miesiąc 

wcześniej. Od początku br. roku masło 

konfekcjonowane potaniało o 4,3%. W odniesieniu 

do cen sprzed roku masło w blokach było o 7,3% 

tańsze, a masło konfekcjonowane – o 7,4%.  

 

Za odtłuszczone mleko w proszku w 40 tygodniu 

2020 r. płacono 9,35 zł/kg, o 2,1% więcej niż w 

poprzednim notowaniu i o 1,7% więcej niż przed 

miesiącem. W porównaniu ze styczniem br. cena 

tego masła była o 13,0% niższa. Cena pełnego 

mleka w proszku wyniosła 11,63 zł/kg i była o 0,4% 

niższa niż przed tygodniem i o 0,2% wyższa niż 

przed miesiącem. Od początku roku PMP 

potaniało o 7,3%. W porównaniu z cenami sprzed 

roku OMP było o 1,7%, a PMP – o 4,5% tańsze. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajowi producenci za ser Edamski uzyskiwali 

przeciętnie 13,54 zł/kg, o 1,0% więcej niż przed 

tygodniem i o 3,7% więcej niż przed miesiącem 

oraz o 1,1% więcej niż przed rokiem. 

 

Cena sera Gouda wyniosła 13,57 zł/kg i była taka 

sama, jak przed tygodniem i o 0,1% niższa niż 

przed miesiącem. Ser Gouda był tańszy o 0,8% niż 

przed rokiem. 

 

Źródło: ZSRIR/MRIRW  

 

 

Pismo Zastępcy Głównego Lekarza 

Weterynarii w sprawie interpretacji 

zapisów zawartych we wzorze 

świadectwa zdrowia dla mleka i 

produktów mlecznych wywożonych 

do Indii  
 

Do Biura Polskiej Izby Mleka wpłynęło pismo 

Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii w 

sprawie interpretacji zapisów zawartych we 

wzorze świadectwa zdrowia dla mleka i produktów 

mlecznych wywożonych do Indii – uzupełnienie. 

 

 

ZOBACZ SKAN PISMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://izbamleka.pl/pismo-zastepcy-glownego-lekarza-weterynarii-w-sprawie-interpretacji-zapisow-zawartych-we-wzorze-swiadectwa-zdrowia-dla-mleka-i-produktow-mlecznych-wywozonych-do-indii-uzupelnienie/
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Aktualna sytuacja w mleczarstwie 
 

Zdaniem Polskiej Izby Mleka aktualna sytuacja na 

rynku mleka wydaje się stabilizować pomimo 

rosnącej pandemii koronawirusa na całym świecie. 

 

Dane GUS napawają ostrożnym optymizmem. 

Trwający od lutego spadkowy trend cen skupu 

mleka, którym rynek zareagował na pandemię, 

zatrzymał się w lipcu br. Pomimo, że w lipcu, w 

porównaniu do czerwca, ceny skupu mleka 

wzrosły minimalnie – o 0,1%, przy zwiększeniu 

dostaw mleka o 1,0%, to przeciętna cena skupu 

mleka za 6 miesięcy 2020 r. była o 1,6% niższa od 

rejestrowanej w analogicznym okresie 2019 r. 

 

– Na krajowym rynku mleka w lipcu odnotowano 

różnokierunkowe trendy cen. Na poziomie zbytu 

odnotowano wzrost cen trwałych produktów 

mlecznych, z wyjątkiem PMP, natomiast spadek 

cen większości produktów świeżych. W handlu 

detalicznym w lipcu 2020 r. ceny prawie 

wszystkich przetworów i masła były niższe niż w 

czerwcu. – mówi Agnieszka Maliszewska, Dyrektor 

Polskiej Izby Mleka. 

 

W okresie styczeń – lipiec br. średni poziom cen 

zbytu wszystkich artykułów mleczarskich, z 

wyjątkiem masła i serów twarogowych, był wyższy 

niż w ubiegłym roku. Najbardziej podrożało OMP o 

27,0%, a pełne mleko w proszku o 4,1%. Sery 

dojrzewające średnio podrożały w omawianym 

okresie pierwszych siedmiu miesięcy br. o 2,9 – 

4,9%. Znacząco podrożało mleko UHT o 6,7 – 

10,2%.  

 

 

 

 

Ceny masła konfekcjonowanego spadły w tym 

okresie o 11,3%, a masła w blokach o 9,4%. W 

handlu detalicznym ceny przetworów mlecznych 

w lipcu spadły średnio o 0,2% w porównaniu z 

czerwcem, a ceny masła spadły o 0,7%. W okresie 

styczeń – lipiec br. przeciętny poziom cen 

przetworów mlecznych był o 3,8% wyższy, a masła 

o 4,6% niższy niż w analogicznym okresie ub.r. 

 

Polska nadal wypada konkurencyjne na tle cen 

skupu mleka wobec płaconych dostawcom w 

innych krajach Unii Europejskiej. W okresie styczeń 

– lipiec br. średni poziom cen skupu mleka w 

Polsce wyrażony w euro wyniósł 30,70 EUR/100 

kg. (…) 

 

Pełna informacja dostępna na stronie PIM: 

http://izbamleka.pl/aktualna-sytuacja-w-

mleczarstwie/ 

 

 

Wydawca: Polska Izba Mleka 

 

Izba Mleka to największa i najprężniej działająca 

organizacja branży mleczarskiej w Polsce. Głównym 

profilem działalności Polskiej Izby Mleka jest wspieranie 

oraz promocja polskiej branży mleczarskiej w Polsce  i za 

granicą. 

 

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i styl artykułów. 

Przedstawione materiały mają charakter  

wyłącznie informacyjny. 
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