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Agnieszka MALISZEWSKA, dyrektor PIM, 

zaapelowała do Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa 

Ardanowskiego o wstrzymanie  

w zakładach i spółdzielniach 

mleczarskich wszelkich kontroli 

 

Agnieszka MALISZEWSKA, dyrektor PIM, zaapelowała 
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Jana Krzysztofa Ardanowskiego o wstrzymanie  
w zakładach i spółdzielniach mleczarskich wszelkich 
kontroli. Powód? Obawia przed zawleczeniem 
koronawirusa. 

W związku z ogłoszeniem przez Światową 
Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa COVID 
-19 oraz poważnymi skutkami ekonomicznymi  
i gospodarczymi dla polskiego sektora 
mleczarskiego, w imieniu Członków Polskiej Izby 
Mleka, organizacji zrzeszającej największe polskie 
spółdzielnie mleczarskie, zwracam się do Pana  
o natychmiastowe podjęcie działań w celu 
ograniczenia ryzyka zamknięcia zakładów  

 
przetwórczych z powodu zawleczenia na teren 
zakładu koronawirusa. Zdając sobie sprawę z ryzyka 
przenoszenia COVID-19 wnosimy o natychmiastowe 
zaprzestanie wszelkich kontroli na terenie zakładu 
przetwórczego przez służby podległe Panu 
Ministrowi, a kontrole związane z wywozami 
produktów prosimy o przeprowadzanie w taki 
sposób, by nie doszło do kontaktu z pracownikami. 

Polska Izba Mleka opracowała katalog zaleceń dla 
zakładów mleczarskich, w których uwzględniono 
ograniczenie do minimum wchodzenie na teren 
zakładu osób spoza grona pracowników, niemniej 
jednak inspektorzy weterynaryjni czy sanitarni 
podlegają Panu Ministrowi. 

Oczywiście wiemy, że wirus nie przenosi się za 
pośrednictwem żywności, ale naszą troską objęci są 
pracownicy, bez których żaden zakład przetwórczy 
nie może funkcjonować. 

Uprzejmie proszę o bardzo poważne potraktowanie 
tego problemu i okazanie wszelkiej pomocy i 
zrozumienia w tej sytuacji. 

Dyrektor PIM skierowała również swój apel do: 

- Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno – Spożywczych 

- Głównego Lekarza Weterynarii 

- Głównego Inspektora Pracy 

- Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Pismo dostępne jest na stronie Polskiej Izby Mleka: 

http://izbamleka.pl/agnieszka-maliszewska-

dyrektor-pim-zaapelowala-do-ministra-rolnictwa-

jana-krzysztofa-ardanowskiego-o-wstrzymanie-w-

zakladach-i-spoldzielniach-mleczarskich-wszelkich-

kontroli/  
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Agnieszka Maliszewska w magazynie 

"Tym żyje wieś" mówi o koronawirusie 

i programach realizowanych przez PIM 

Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Biura Polskiej Izby 

Mleka wystąpiła w magazynie “Tym żyje wieś” 

emitowanym na antenie TVP Białystok. Podczas 

rozmowy poruszone zostaną tematy takie jak 

koronawirus oraz programy realizowane przez Polską 

Izbę Mleka promujące spożycie mleka wśród 

najmłodszych. 

Zachęcamy do obejrzenia! – OBEJRZYJ 

 

 

 
 

Ceny zbytu artykułów mleczarskich 

Na rynku krajowym w czwartym tygodniu lutego 

2020 r. obniżeniu uległy ceny masła. W zakładach 

mleczarskich monitorowanych w ramach 

Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji 

Rynkowej MRiRW w dniach 24.02–01.03.2020 r. 

masło w blokach zbywano po 14,81 zł/kg, o 0,6% 

taniej niż tydzień wcześniej i o 1,4% mniej niż przed 

miesiącem.  
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Za masło konfekcjonowane uzyskiwano 16,45 zł/kg 

(3,29 zł za 200 gramową kostkę), o 2,8% mniej niż 

przed tygodniem i o 2,6% mniej niż miesiąc 

wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku 

masło w blokach było tańsze o 14,7%, a masło 

konfekcjonowane – o 13,5%. 

W czwartym tygodniu lutego 2020 r. krajowa cena 

zbytu OMP wyniosła 10,92 zł/kg i była o 0,3% wyższa 

niż w poprzednim tygodniu, ale o 0,4% niższa przed 

miesiącem. Jednocześnie za pełne mleko w proszku 

uzyskiwano 12,69 zł/kg, nieznacznie (o 0,3%) mniej 

niż w poprzednim notowaniu, ale o 0,4% więcej niż 

miesiąc wcześniej. OMP było droższe niż przed 

rokiem o 47,1%, a PMP – o 8,6%.  

W dniach 24.02–1.03.2020 r. producenci za ser 

Edamski uzyskiwali 14,00 zł/kg, o 0,5% mniej niż 

tydzień i o 0,9% mniej niż miesiąc wcześniej. Ser 

Gouda, w odniesieniu do notowań sprzed tygodnia 

podrożał o 0,8%, ale potaniał o 0,9% w porównaniu 

miesięcznym, do 14,40 zł/kg. Ser Edamski był droższy 

niż przed rokiem o 8%, a ser Gouda – o 11%. 

Źródło: ZSRIR MRiRW 

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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