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Projekt ustawy o oznakowaniu 

produktów jako wolne od GMO 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało 

do Biura Polskiej Izby Mleka projekt ustawy  

o oznakowaniu produktów wytworzonych bez 

wykorzystania organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych jako wolnych od organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych do ponownych 

konsultacji publicznych. 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem dostępnym 

na stronie internetowej Polskiej Izby Mleka,  

a ewentualne uwagi do projektu prosimy przesłać 

do Biura Polskiej Izby Mleka na adres: 

doradztwo@izbamleka.pl  do dnia 30.03.2018. 

Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka:  

http://izbamleka.pl/2018/03/22/projekt-ustawy-o-

oznakowaniu-produktow-jako-wolne-od-gmo/ 
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Krajowe ceny artykułów mleczarskich 

Na początku marca 2018 r. krajowe ceny zbytu 

masła w blokach, po wzroście w lutym br., uległy 

obniżeniu. Dalszy wzrost wykazują natomiast ceny 

masła konfekcjonowanego. Zakłady mleczarskie 

monitorowane w ramach Zintegrowanego 

Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW  

w dniach 5–11.03.2018 r. masło w blokach zbywały 

po 17,72 zł/kg, o 1% taniej niż w poprzednim 

tygodniu, ale o 8% drożej niż miesiąc wcześniej.  

Za masło konfekcjonowane płacono 20,38 zł/kg,  

o 3% więcej niż na przełomie lutego i marca br.  

i o 11% więcej niż przed miesiącem. Oba rodzaje 

masła były droższe niż przed rokiem: masło  

w blokach o 9%, a masło konfekcjonowane o 13%.  

Na początku marca 2018 r. pogłębiła się spadkowa 

tendencja cen odtłuszczonego mleka w proszku.  

W dniach 5–11.03.2018 r. cena zbytu tego produktu 

ukształtowała się na poziomie 5,60 zł/kg, 

nieznacznie (o 2 gr/kg) niższym niż tydzień wcześniej 

i o 4% niższym niż przed miesiącem. Jednocześnie za 

pełne mleko w proszku, tak jak w poprzednim 

tygodniu, płacono 10,38 zł/kg. Cena PMP była 

jednak o 1% niższa niż w porównywalnym okresie 

lutego br. W odniesieniu do notowań sprzed roku 

OMP było tańsze o 31%, a PMP o 15%.  

Ser Edamski zakłady mleczarskie sprzedawały 

przeciętnie po 12,47 zł/kg, ser Gouda po 12,19 zł/kg, 

odpowiednio o 2% i 3% drożej niż  

w poprzednim tygodniu. Ser Edamski był o 3,5% 

droższy niż miesiąc wcześniej, a Gouda o 1% tańszy. 

Wymienione gatunki serów dojrzewających były  

o 9-10% tańsze niż rok wcześniej. 
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Minister Edukacji Narodowej po raz 

kolejny objął patronatem program 

„Mamy kota na punkcie mleka” 

Z przyjemnością informujemy, że ogólnopolski 

program edukacyjny „Mamy kota na punkcie 

mleka” po raz kolejny został objęty patronatem 

Minister Edukacji Narodowej.  

Przypominamy, iż mleczny projekt organizowany 

przez Polską Izbę Mleka i Polską Federacja 

Hodowców Bydła i Producentów Mleka uzyskał 

również wsparcie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

– Krzysztofa Jurgiela oraz Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa. Stanowi to potwierdzenie,  

iż działania edukacyjno – promocyjne podejmowane 

w ramach projektu znajdują uznanie wśród władz 

rządowych, które realizują zadania w zakresie 

zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego naszego 

społeczeństwa. 
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Projekt „Mamy kota na punkcie mleka” znakomicie 

wpisuje się w tą strategię. Celem kampanii jest 

kreowanie wśród dzieci i młodzieży prawidłowych 

nawyków żywieniowych poprzez promowanie 

spożycia mleka i przetworów mlecznych, za 

pośrednictwem nauczycieli szkół podstawowych, 

którzy  odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu 

zachowań prozdrowotnych swoich podopiecznych. 

Dlatego też szczególnie cenne jest wsparcie Minister 

Edukacji Narodowej. 

23.03.2                      
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Polska 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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