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Apel do Prezydenta RP Andrzeja Dudy 

o niepodpisywanie ustawy ws. 

podatku cukrowego 
 

Informujemy, że w związku z uchwaleniem w dniu 

14 sierpnia 2020 roku przez Sejm RP ustawy o 

zmianie niektórych ustaw w związku z promocją 

prozdrowotnych wyrobów konsumenckich 

organizacje branżowe wystąpiły z apelem do 

Prezydenta RP o niepodpisywanie uchwalonej 

ustawy.  Apel jest kontynuacją działań organizacji 

branżowych zapoczątkowanych w 2019 roku  

wraz z pojawieniem się zagadnienia  wprowadzenia 

tzw. podatku cukrowego. 

 

ZOBACZ PISMO 

 

 

Ceny zbytu artykułów mleczarskich 
 

W pierwszym tygodniu sierpnia 2020 r. na rynku 

krajowym odnotowano spadek cen zbytu mleka  

w proszku.  

 

W zakładach mleczarskich monitorowanych w 

ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej 

Informacji Rynkowej MRiRW w dn. 3-9.08.2020 r. 

za odtłuszczone mleko w proszku płacono  

8,35 zł/kg, o 6,0% mniej niż w poprzednim 

notowaniu. Cena pełnego mleka w proszku 

wyniosła 11,48 zł/kg i była o 1,1% niższa niż przed 

tygodniem. W porównaniu z cenami sprzed roku 

OMP było o 3,1% tańsze, a PMP – o 4,1% tańsze. 

 

 

 

 

 
 

Za masło w blokach średnio w kraju uzyskiwano 

14,65 zł/kg, o 2,0% więcej niż tydzień wcześniej. 

Cena zbytu masła konfekcjonowanego 

ukształtowała się na poziomie 16,32 zł/kg (3,26 zł 

za 200 gram) i była o 2,4% niższa niż w poprzednim 

tygodniu. W odniesieniu do cen sprzed roku masło 

w blokach było tańsze o 1,1%, a masło 

konfekcjonowane tańsze o 0,9%. 

  

Krajowi producenci za ser Edamski uzyskiwali 

przeciętnie 12,88 zł/kg, o 1,9% mniej niż przed 

tygodniem. Cena sera Gouda wyniosła 13,19 zł/kg 

i była o 0,4% wyższa od notowanej w poprzednim 

tygodniu oraz o 1,2% wyższa niż przed miesiącem. 

 

Źródło: MRiRW 
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Szkolenie online pt. Nowa matryca 

stawek VAT 2020 - wybrane 

zagadnienia 
 

W dniu 20.08.2020 r. odbyło się szkolenie online pt. 

Nowa matryca stawek VAT 2020 - wybrane 

zagadnienia, które zorganizowane było w ramach 

zadania "Konferencje szkoleniowe i szkolenia"  

i sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka. 

 

 
 

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej 

Polskiej Izby Mleka, gdzie w zakładce „Szkolenia” 

znajdą Państwo najbardziej aktualne informacje na 

temat oferty szkoleniowej PIM. 

 

Zapraszamy Państwa również do zgłaszania swoich 

potrzeb szkoleniowych. Na Państwa propozycje 

czekamy pod adresem: szkolenia@izbamleka.pl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydawca: Polska Izba Mleka 
 

 

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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