
BIEŻĄCY STAN RYNKU UPRAWNIE Ń DO PRODUKCJI 
MLEKA W PRZEDOSTATNIM SEZONIE TRANSFEROWYM 
Ogromne ożywienie i wzrost cen. Duże zróżnicowanie regionalne. 

 
Umiarkowany rozwój i ograniczoną aktywność rynku KI w okresie małych dostaw surowca – mamy 
za sobą. Zauważalnie wyższe dostawy IV kwartału (zwłaszcza grudnia), na tle ubiegłorocznych – z 
poziomem wykorzystania kwoty dostaw 0,16% wyższym, na tle średniej wieloletniej z całego okresu 
funkcjonowania systemu kwotowego w Polsce – zrobiły dość szybko swoje. Chociaż nie ma jeszcze 
regulacji prawnych, które określą wiążące cyfry limitów – to przekroczenie kwoty dostaw wydaje 
się (w roku kwotowym 2013/14) na dziś niemal pewne; przy tym wobec 0,14% przekroczenia sezonu 
ubiegłego – może być znacząco wyższe, ale nie tyle – by zatrzymać rozwój polskiego sektora mleka 
oraz pochód naszych produktów mleczarskich na rynku światowym.    
Ilość ofert jednak bardzo wyraźnie wzrosła już w miesiącu grudniu; niemniej ostatnie dni przyniosły 
zmianę jakościową – w czasie zbieżnym z określeniem poziomu grudniowych dostaw surowca. Czas 
ten łączy się z ogromnym wzrostem rynku, wyraźnym uprzywilejowaniem ofert sprzedaży i zwyżką 
cen uprawnień – widocznym już wyraźnie w styczniu i nabierającym tempa w ostatnim miesiącu 
sezonu transferowego.  
Pośrednio wskazuje to na świadomość producentów mleka w zakresie specyfiki wpływu ostatnich 
kilkunastu miesięcy funkcjonowania systemu kwotowego na rynek KI. Jak na czas kilku tygodni do 
zamknięcia sezonu transferowego 2013/14 – sytuacja jest czytelna, zarazem ciekawa i dająca duże 
możliwości – tak producentom mleka rozwijającym, jak też ograniczającym produkcję rynkową. 
 
SYTUACJA W STYCZNIU 2014 
Zawarte w okresie do końca stycznia 2014 transakcje – wskazują na (wciąż jeszcze) umiarkowaną 
cenę uprawnień: średnio 17gr/kg; z wyższą: 20gr w dwóch podstawowych dla produkcji mleka 
regionach (przy utrzymaniu ceny średniokrajowej w trzecim – wielkopolskim!) i warmińsko-
mazurskim; z ceną 15gr w regionie najwyżej gospodarczo rozwiniętym – zachodniopomorskim. 
Ceny w regionach mniej znaczących dla produkcji mleka (w tym w dolnośląskim) nie przekraczały 
15gr; z wyjątkiem śląskiego (17gr). W lutym jednak – nabycie uprawnień w cenie niżej 20gr zdaje 
się mało realne; choć na zbyt duże zwyżki cen w ostatnich tygodniach sezonu transferowego raczej 
trudno liczyć. 
Od III dekady miesiąca listopada możemy mówić o ożywieniu rynku KI – jednak przełom stycznia 
i lutego to prawdziwy galop; choć trzeba przyznać nie we wszystkich regionach. Rozwój sytuacji na 
rynku KI w styczniu oddala też oczekiwania stron – na tle grudnia; być może w pewnym związku z 
rosnącym bieżącym stanem wykorzystania kwoty.  
 
Istnieje też szerszy kontekst wpływu na stan rynku KI – związany z oddziaływaniem (rychłego już) 
końca obowiązującego systemu. Można go rozumieć następująco: 
1/ duże zagrożenie braku dostatecznej ilości uprawnień w ostatnim sezonie kwotowym – ze strony 
gospodarstw rozwijających produkcję rynkową, 
2/ ostatnią szansę korzystnego zbycia KI – przez gospodarstwa ograniczające produkcję rynkową. 
Czynniki te będą działać w ostatnim sezonie kwotowym z narastającą siłą – niemniej ich wpływ w 
bieżącym sezonie daje się już również mocno zauważyć. Najwyraźniej producenci czują, że nie 
warto ryzykować kłopotów związanych ze skutkami przeżytkowego mechanizmu regulacyjnego na 
rynku mleka – na koniec jego funkcjonowania; chcąc w przyszłości żyć z produkcji mleczarskiej. 
Dlatego – wiedząc o szybkim rozwoju sektora, utrzymaniu nie zmienionego pułapu kwoty 
krajowej w ostatnim roku kwotowym i możliwych trudno ściach zakupu nowych uprawnień w 
tym czasie (jak też ich pozyskaniem z rezerwy krajowej) – lepiej dokonać w lutym b.r. zakupu 
KI; w ilo ści nie tyle wynikłej z obawy przekroczenia kwoty w kończącym się roku kwotowym 
– ile z ostrożnego szacunku wzrostu produkcji rynkowej w sezonie 2014/15. 
 



DOKŁADNY PRZEGL ĄD NOWYCH OFERT RYNKOWYCH – Z DNIA 3 LUTEGO 2014 
Patrząc na ich zestawienie – w tabeli poniżej – można byłoby powiedzieć: prawie wszystkie regiony 
coś oferują, nie tanio – ale w miarę realistycznie; przede wszystkim ofert jest naprawdę sporo – co 
godzinę 3-4 nowe, a wyjątkiem jest lubuskie i przede wszystkim kujawsko-pomorskie – gdzie ofert 
praktycznie brak, a zapotrzebowanie jest duże i najbardziej skoncentrowane w skali kraju (76-77tys. 
kg KI średnio na gospodarstwo cierpiące deficyt uprawnień). 
 

region % oferowanych 
KI w kraju 

średnia cena  
kg KI 

region % oferowanych 
KI w kraju 

średnia cena  
kg KI 

mazowiecki 24-25 
0,35-0,36gr 

warmińsko-
mazurski 

5-6 
0,25gr 

lubelski 19-20 0,26gr świętokrzyski 5-6 0,29-0,30gr 

podlaski 8-9 0,21gr łódzki 5-6 0,30gr 

podkarpacki 6-7 0,22-0,23gr wielkopolski 5-6 0,31-0,32gr 
Na pozostałe regiony przypada około 30% ofert w skali kraju – przy największym udziale śląskiego 
tu (poziom zbliżony do wielkopolskiego), z zastrzeżeniem nie określania wysokości ceny oferenta. 
 
O ile liczbę ofert, jak i stojącą za nimi wielkość uprawnień – na tle dotychczasowego okresu sezonu 
transferowego – można uznać na ogromną (poziom 2-3mln kg/dzień – to jednak wobec 3-krotnie 
większych (orientacyjnie), równocześnie zgłaszanych potrzeb – sprawa nie wygląda już tak dobrze; 
nawet jeśli optymistycznie założyć, iż spora część zgłoszeń łączyłaby się z deficytem uprawnień tej 
samej grupy gospodarstw mleczarskich (zwłaszcza iż połowa lub więcej problemów ww. dotyczy 
regionu mazowieckiego). 
Spójrzmy jednak najpierw na oferty: 
a/ stojąca za nimi wielkość uprawnień – preferuje 3 regiony: lubelski, łódzki (z tabeli można się nie 
spodziewać) oraz mazowiecki (wszędzie tu pół miliona kg i więcej uprawnień) – dla poszukujących 
nowych uprawnień do produkcji rynkowej mleka, 
b/ ceny, w połączeniu z ilością ofert – zdecydowanie kierują uwagę ww. grupy producentów mleka 
w kierunku lubelskiego, a także podlaskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego, 
c/ w małopolskim ceny są zdecydowanie najniższe, ale mała liczba ofert ogranicza znacznie takich 
informacji; w dolnośląskim ofert też mamy niewiele i tu dodatkowo ceny są najwyższe.    
 
DOKŁADNY PRZEGL ĄD POTRZEB RYNKU – WG STANU Z DNIA 3 LUTEGO 2014 
Z liczących się w produkcji mleka regionów – zwraca uwagę dobra sytuacja podlaskiego i niewielki 
stosunkowo problem deficytu uprawnień wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego. Trzeba jednak 
pamiętać, że nie wszystkie – rzeczywiście istniejące – problemy muszą wypłynąć w krótkim czasie. 
Niżej zaprezentowana tabela – z wcześniej wymienionych powodów – nie ujmuje mazowieckiego, 
z domniemanym największym problemem deficytu uprawnień. Mimo to potrzeby rynku – mierzone 
tak ilością gospodarstw, jak i w szczególności wielkością stojących za nimi uprawnień – w sposób 
wyraźny określają stan na dziś, który może się zmienić i zapewne będą zmiany, ale czy wielkie? 
 

region % potrzeb kraju 
 na KI 

średnia 
KI/gospodarstwo 

region % potrzeb kraju 
 na KI 

średnia 
KI/gospodarstwo 

łódzki 41-42 41-42tys. kg małopolski 18-19 39-40tys. kg 

lubelski 25-26 
22-23tys. kg kujawsko-

pomorski 
9-10 

76-77tys. kg 

Na pozostałe regiony przypada 5% potrzeb w skali kraju; trzeba raz jeszcze podkreślić wyłączenie 
mazowieckiego z analizy. Poza tym miejmy na uwadze, że to tylko dane dzienne – niemniej z dnia, 
w którym reakcje na stan dostaw po ¾ roku kwotowego 2013/14 były szczególnie ostro widoczne.  


