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Jubileuszowe Walne Zgromadzenie
Polskiej Izby Mleka
6 czerwca 2018 r. w Hotelu Żubrówka w Białowieży
odbyło się jubileuszowe, dziesiąte Walne
Zgromadzenie Polskiej Izby Mleka, w którym
uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw,
będących członkami PIM.
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze
głosowania przyjęli sprawozdanie finansowe za rok
2017. Udzielono również absolutorium Zarządowi
Polskiej Izby Mleka oraz przyjęto plan działania
i plan finansowy na bieżący rok. Omówiono również
kwestie znakowania produktów jako wolne bez
GMO, wejścia na chiński rynek mleczarski
oraz wszelkich wyzwań stojących przed polską
branżą mleczarską.
Walne Zgromadzenie Członków PIM było okazją do
uczczenia jubileuszu. W 2018 roku mija bowiem
10 lat od powołania Polskiej Izby Mleka. Działalność
Izby oraz sytuację w branży mleczarskiej
podsumowali prezes zarządu – Edmund Borawski
oraz dyrektor Biura PIM – Agnieszka Maliszewska.
Dzięki prowadzonym od wielu lat przez Polską Izbę
Mleka kampaniom promującym spożycie mleka
wśród dzieci, dziś widzimy zauważalny wzrost
konsumpcji na osobę. Nadal realizujemy dwie duże
kampanie skierowane do dzieci przedszkolnych –
„Dzieciaki Mleczaki” oraz do uczniów szkół
podstawowych – „Mamy kota na punkcie mleka”.
W 2017 roku uruchomiliśmy mobilną aplikację na
smartfony „Zdrowy Nabiał”, prowadziliśmy
kampanię „Bądź świadomy – kupuj polskie” oraz
kontynuowaliśmy „Cykl konferencji: „Fakty i mity
o mleku”.

Polska Izba Mleka nieustannie pracuje na rzecz
swoich Członków oraz umocnienia polskiej branży
mleczarskiej. Uczestniczymy w konsultacjach aktów
prawnych dotyczących mleczarstwa i sektora rolnospożywczego na poziomie krajowym, unijnym
i światowym.
Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka:
http://izbamleka.pl/2018/06/07/jubileuszowewalne-zgromadzenie-polskiej-izby-mleka/#more18403

Zaproszenie na seminarium „Nowa
Wspólna
Polityka
Rolna
Unii
Europejskiej”
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
zaprasza na seminarium „Nowa Wspólna Polityka
Rolna Unii Europejskiej” z udziałem Dyrektora
Generalnego Jerzego Plewy. Seminarium odbędzie
się 12 czerwca 2018 r. o godz. 11:30 w Hotelu
Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska
94/98. Seminarium odbędzie się w języku polskim.
Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka:
http://izbamleka.pl/2018/06/04/zaproszenie-naseminarium-nowa-wspolna-polityka-rolna-uniieuropejskiej/

Twitter PIM: https://twitter.com/PolskaIzbaMleka
Facebook PIM: https://www.facebook.com/PolskaIzbaMleka/
Strona Polskiej Izby Mleka: http://www.izbamleka.pl
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Akt powołania Dyrektor Agnieszki
Maliszewskiej na Przewodniczącego
Rady
Dialogu
Społecznego
w Rolnictwie
11 maja 2018 r. Agnieszka Maliszewska – Dyrektor
Biura Polskiej Izby Mleka została wybrana
na Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego
w Rolnictwie.
fot. fotolia

Wydawca: Polska Izba Mleka.08.0

Organ ten zajmuje się m.in. prowadzeniem dialogu
społecznego w rolnictwie, przedstawianiem
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi propozycji
rozwiązań problemów dotyczących rolnictwa,
obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego
oraz opiniowanie i konsultowanie propozycji
rozwiązań systemowych dotyczących rolnictwa
i sektora rolno-spożywczego. W poprzedniej
kadencji Rady, Dyrektor Maliszewska pełniła funkcję
zastępcy Przewodniczącego.
Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka:
http://izbamleka.pl/2018/06/05/akt-powolaniadyrektor-agnieszki-maliszewskiej-naprzewodniczacego-rady-dialogu-spolecznego-wrolnictwie/

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.

Twitter PIM: https://twitter.com/PolskaIzbaMleka
Facebook PIM: https://www.facebook.com/PolskaIzbaMleka/
Strona Polskiej Izby Mleka: http://www.izbamleka.pl

