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Ceny zbytu artykułów mleczarskich 
 

W ostatnim tygodniu września 2020 r. na rynku 

krajowym odnotowano ponowny wzrost cen zbytu 

masła w blokach. W zakładach mleczarskich 

monitorowanych w ramach Zintegrowanego 

Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW  

w dniach 21–27.09.2020 r. za masło w blokach 

średnio w kraju uzyskiwano 15,45 zł/kg, o 1,5% 

więcej niż tydzień wcześniej oraz o 5,0% więcej niż 

przed miesiącem. Cena zbytu masła 

konfekcjonowanego ukształtowała się na 

poziomie 17,60 zł/kg (3,52 zł za 200 gramową 

kostkę) i była o 0,1% wyższa niż w poprzednim 

tygodniu i o 4,2% wyższa niż miesiąc wcześniej.  

W odniesieniu do cen sprzed roku masło  

w blokach było o 8,6% tańsze, a masło 

konfekcjonowane – o 5,4% tańsze. 

  

Za odtłuszczone mleko w proszku w trzecim 

tygodniu września 2020 r. płacono 9,16 zł/kg,  

o 0,3% mniej niż w poprzednim notowaniu i przed 

miesiącem. Cena pełnego mleka w proszku 

wyniosła 11,68 zł/kg i była o 2,2% wyższa niż przed 

tygodniem i o 5,0% wyższa niż przed miesiącem.  

W porównaniu z cenami sprzed roku OMP było  

o 0,2% tańsze, a PMP – o 3,5% tańsze.  

 

Krajowi producenci za ser Edamski uzyskiwali 

przeciętnie 13,39 zł/kg, o 2,7% więcej niż  

w trzecim tygodniu września br. i o 4,8% więcej niż 

przed miesiącem oraz o 1,9% więcej niż przed 

rokiem. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena sera Gouda wyniosła 13,57 zł/kg i była o 1,5% 

wyższa od notowanej w poprzednim tygodniu  

i o 2,4% wyższa niż przed miesiącem. Ser Gouda 

był droższy o 0,3% niż przed rokiem. 

Źródło: ZSRIR/MRIRW  

 

Zarząd Polskiej Izby Mleka gościł  

w Zakładzie Mleczarskim Hochland  

w Węgrowie” 

 

W dniu 8 października 2020 odbyło się posiedzenie 

Zarządu Polskiej Izby Mleka w Węgrowie,  

w zakładzie Mleczarskim Hochland. Gospodarzem 

spotkania był Członek Zarządu PIM Peter Knauer – 

Prezes Zarządu Hochland Polska. 

 

Wśród tematów poruszanych na posiedzeniu 

znalazły się m.in.  rozpatrzenie kandydatury 

przyjęcia w poczet Członków kolejnego podmiotu, 

omówienie  Deklaracji w sprawie utworzenia 

Porozumienia dla mleczarstwa, analiza kierunków 

działań PIM w najbliższym czasie. 
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Pani Agnieszka Maliszewska, 

Dyrektor Polskiej Izby Mleka, 

uczestnikiem debaty pt. „Chiny, 

konieczność, czy alternatywa” 

 

Pani Agnieszka Maliszewska Dyrektor Polskiej Izby 

Mleka w dn. 2.10.2020 była uczestnikiem debaty 

zorganizowanej przez Gazetę Prawną pt. „Chiny, 

konieczność, czy alternatywa” 

 

Zapraszamy do obejrzenia zapisu tego spotkania. 

 

 

OBEJRZYJ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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. 

 

https://www.facebook.com/gazetaprawnapl/videos/673588699952980
https://www.facebook.com/gazetaprawnapl/videos/673588699952980

