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Dyrektor Polskiej Izby Mleka Agnieszka 

Maliszewska w Polskim Radiu 

Białystok mówi o produktach wolnych 

od GMO  

Na początku roku wprowadzono dwa nowe znaki 

graficzne: “Bez GMO” i “Wyprodukowano bez 

stosowania GMO”. To efekt nowych przepisów. Kiedy 

można ich użyć? 

O tym w Polskim Radiu Białystok rozmawiał Lech 

Pilarski z Dyrektor Polskiej Izby Mleka Agnieszka 

Maliszewska. 

Ustawa nakłada bardzo rygorystyczne kary na tych 

producentów, którzy oznaczą swój produkt jako bez 

GMO, a nie będę w stanie tego udowodnić. – mówi 

Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Biura Polskiej Izby 

Mleka. 

Zapraszamy do wysłuchania audycji – WYSŁUCHAJ 

Standard PIM “Bez GMO” to pierwszy POLSKI 

standard obejmujący swoim zakresem całość 

łańcucha dostaw i produkcji w branży mleczarskiej, 

dotyczący stosowania oznaczenia “bez GMO”. 

 

Źródło: Polskie Radio Białystok/PIM 

 

Kubańska kontrola inspektorów 

weterynaryjnych  

W dniach 17.02.2020-13.03.2020 będzie miała 

miejsce kontrola inspektorów weterynaryjnych  

z Kuby w zakładach sektora mleczarskiego  

i drobiowego ubiegających się o uprawnienia 

eksportowe na rynek kubański. Przedstawiciel Polskiej 

Izby Mleka uczestniczył w otwarciu wizyty oraz jako 

jedyna organizacja z branży mleczarskiej 

współkoordynuje kontrolę. 

Kubańscy inspektorzy odwiedzą 3 zakłady 

mleczarskie: OSM w Kosowie Lackim, 

AGROCOMPLEX Sp. z o. o., POLMLEK Grudziądz Sp. z 

o.o. 

Każda kontrola właściwych służb państw trzecich 

skupia się na dwóch elementach: 

- obserwacji zakładu w trakcie działań operacyjnych 

(tzn. w trakcie trwania produkcji) w obszarach,  

w których jest wytwarzany produkt mający być 

przedmiotem eksportu do danego kraju; 

- przeglądzie dokumentacji.  

Więcej informacji dostępnych na stronie PIM: 

http://izbamleka.pl/kontrola-inspektorow-

weterynaryjnych-z-kuby/  
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Certyfikat „Bez GMO” pomoże zdobyć 

zaufanie konsumentów  

Coraz więcej firm zajmujących się przetwórstwem 

mleka decyduje się na wprowadzenie Systemu 

Certyfikacji PIM „Bez GMO”. Standard Certyfikacji 

Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem 

Żywności dotyczący kontroli nad produkcją  

i przerobem mleka wytwarzanego przez krowy 

żywione paszami niemodyfikowanymi genetycznie 

opracowała Polska Izba Mleka (PIM). 

 

Certyfikacja prowadzona przez niezależną jednostkę, 

akredytowaną przez PIM, pozwala stwierdzić na 

podstawie szczegółowego audytu, czy dana firma 

wdrożyła i stosuje zasady określone  

w poszczególnych katalogach wymagań, w wyniku 

czego jej produkcja może być oceniona jako „bez 

GMO”. 

Obecnie już ponad 100 firm z branży mleczarskiej  

i firm współpracujących z branżą mleczarską jest 

zainteresowanych Standardem PIM „Bez GMO”.  

13 firm pozyskało już certyfikat tj.: Okręgowa 

Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, Okręgowa 

Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie , Farmpasz 

Spółka z o.o., MAGIA Sp. z o.o. Sp. k., Agro Netzwerk 

Polska sp. z o.o., MZM Sp. z o.o. Sp. k., Josera Polska 

sp. z o.o., Neorol Sp. z o.o., Anwim Aneta Olender, 

Cargill Poland Sp. z o.o., Handel stały i obwoźny 

Szymon Widurski, Sano, Wipasz S.A..  
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Zainteresowanie standardem stale wzrasta, cały czas 

zgłaszają się kolejne firmy w celu poszerzenie wiedzy 

dotyczącej standardu. 

Podstawową przewagą standardu „Bez GMO” jest 

jego kompleksowość i dopasowanie do specyfiki 

działalności danego uczestnika. Standard obejmuje 

cały łańcuch produktów mleczarskich – od produkcji 

pasz, żywienia w gospodarstwie, zakładu 

mleczarskiego po producentów składników  

i dodatków, handel produktami mleczarskimi czy 

paszowymi. To jest jedyny polski standard tego typu 

dostosowany do polskich wymogów – mówi Dyrektor 

Polskiej Izby Mleka, Agnieszka Maliszewska. 

Wszystkie firmy zainteresowane Standardem PIM 

„Bez GMO” zapraszamy do bezpośredniego kontaktu 

z biurem Polskiej Izby Mleka na adres mailowy: 

nongmo@izbamleka.pl 

Więcej informacji dostępnych na stronie PIM: 

http://izbamleka.pl/certyfikat-bez-gmo-pomoze-

zdobyc-zaufanie-konsumentow/  

# 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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