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Spotkanie władz krajowych 

organizacji z branży mleczarskiej  

w Rynie 

 

W dniu 9 września br. w Rynie odbyło się spotkanie 

władz krajowych organizacji z branży mleczarskiej: 

Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy, Krajowego 

Związku Spółdzielni Mleczarskich, Polskiej Federacji 

Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskiej 

Izby Mleka oraz Związku Polskich Przetwórców 

Mleka. 

 

Uczestnicy spotkania zgodnie potwierdzili wolę 

utworzenia Porozumienia dla mleczarstwa, jako 

nowej formy współpracy organizacji  

i wypracowania wspólnego stanowiska całej 

branży mleczarskiej wobec poważnych wyzwań  

i zagrożeń z jakimi sektor przetwórstwa mleka 

będzie się zmagał w najbliższej przyszłości. 

Porozumienie jest dobrowolne, a jego 

Sygnatariusze zachowają swoją podmiotowość  

i niezależność w jego ramach. Ustalono, że 

najpóźniej do końca 2020 roku zostanie 

wypracowana Deklaracja programowa, aby 

umożliwić jak najszybsze podjęcie prac 

merytorycznych przez Porozumienie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Ceny zbytu artykułów mleczarskich 
 

W zakładach mleczarskich monitorowanych  

w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej 

Informacji Rynkowej MRiRW w dniach  

24–30.08.2020 r. za masło w blokach średnio 

uzyskiwano 14,72 zł/kg, o 3% więcej niż  

w poprzednim tygodniu i o 2,5% więcej niż miesiąc 

wcześniej.  

 

Cena zbytu masła konfekcjonowanego 

ukształtowała się na poziomie 16,88 zł/kg (3,38 zł 

za 200 gramową kostkę), nieznacznie (o 0,4%) 

wyższym niż tydzień wcześniej i o 1% wyższym niż 

przed miesiącem. W odniesieniu do notowań 

sprzed roku masło w blokach było o 3% tańsze,  

a masło konfekcjonowane – o 2% droższe.  

 

W ostatnim tygodniu sierpnia 2020 r. krajowa cena 

zbytu OMP wyniosła 9,19 zł/kg i była o 2,5% wyższa 

niż w poprzednim tygodniu i o 3,5% wyższa niż 

miesiąc wcześniej. Jednocześnie za pełne mleko  

w proszku uzyskiwano 11,57 zł/kg, o 1 gr/kg więcej 

niż w trzecim tygodniu sierpnia br., ale o 3 gr/kg 

mniej niż przed miesiącem. OMP było o 4% droższe 

niż przed rokiem, a PMP – o 4% tańsze. 

 

Źródło: KOWR 
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Warto postawić na certyfikowane 

produkty 
 

Dziś konsumenci dbają o zdrowie i szukają jak 

najbardziej naturalnej żywności, szczegółowo 

analizują etykiety produktów. Ale czy zawsze są  

w stanie wykluczyć to, że dany produkt nie zawiera 

GMO? Nie do końca. Całkowitą pewność może dać 

tylko wybór certyfikowanych produktów – 

oznaczonych “Wolne od GMO” lub “Bez GMO”. 

(…) 

 

Certyfikat PIM “Bez GMO” posiada m.in. Grupa 

Agrocentrum produkująca pasze dla zwierząt. Jak 

podkreśla Piotr Szybiński, dyrektor sprzedaży 

działu bydło, w każdej produkcji – czy to pasz, czy 

też innych towarów – ważne jest utrzymanie 

określonych wytycznych dla osiągnięcia 

produktów najwyższej jakości. 

 

– W produkcji pasz dla zwierząt gospodarskich jest 

to niezmiernie istotne, gdyż nie tylko dbamy  

o zdrowie żywionego inwentarza lecz przede 

wszystkim o zdrowie finalnego konsumenta mięsa 

bądź wyrobów mleczarskich – mówi. – Certyfikacje 

pozwalają zachować reżim produkcyjny, dzięki 

któremu produkty opuszczające wytwórnie 

spełniają oczekiwania założonych standardów. 

Wprowadzenie certyfikacji „bez GMO” przez PIM 

dokładnie definiuje produkowanie i wprowadzanie 

na rynek pasz dla bydła niepodlegających skażeniu 

genami modyfikacji genetycznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlatego konsumenci mogą mieć pewność, że 

wybierane przez nich produkty oznaczone logo 

“Bez GMO” zostały właśnie z takiego mleka 

wyprodukowane. 

 

Kampania „Wolne od GMO” realizowana jest przez 

Polską Izbę Mleka i sfinansowana z Funduszu 

Promocji Mleka. 

 

Pełna informacja dostępna na stronie PIM: 

http://izbamleka.pl/warto-postawic-na-

certyfikowane-produkty/  
 

 

 

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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