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Zaproszenie na szkolenie online
pt. Aktualny stan prawny dla eksportu
mleka i produktów mleczarskich
z Polski do Chin

Szkolenie online pt. KULTURA JAKOŚCI
I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI –
praktyczna interpretacja wymagania
prawnego i standardów

Polska Izba Mleka wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom społeczeństwa zaprasza na
bezpłatne szkolenie online pt. Aktualny stan
prawny dla eksportu mleka i produktów
mleczarskich z Polski do Chin, organizowane
w ramach zadania “Konferencje szkoleniowe
i szkolenia cz. II”, sfinansowanego z Funduszu
Promocji Mleka.

Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu,
pojęcie kultury żywności oraz ocena/pomiar jej
poziomu nie są niczym nowym, ponieważ od
kilkudziesięciu lat zagadnienia te funkcjonują
w nieco innych obszarach działalności człowieka
związanych z bezpieczeństwem w przemyśle
nuklearnym, budowlanym i chemicznym. Tam też
jest problem z ukształtowaniem nawyków
ukierunkowanych
na
zaangażowanie
pracowników
w
skuteczne
utrzymanie,
przestrzeganie procedur i doskonalenie działań.

Szkolenie odbędzie się 10 sierpnia 2021 r.
w formie online.
Poniżej przekazujemy zaproszenie zawierające
szczegółowe informacje o szkoleniu oraz kartę
zgłoszenia.
SZKOLENIE ONLINE – ZAPROSZENIE
karta zgłoszeniowa
Chętnych prosimy o wypełnienie karty
zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres mailowy
szkolenia@izbamleka.pl do 06 sierpnia 2021 r.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polska Izba
Mleka w dniu 20.07.2021 r. rozpoczęła realizację
bezpłatnego szkolenia online pt. “KULTURA
JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI –
praktyczna interpretacja wymagania prawnego
i standardów”, które sfinansowane jest z Funduszu
Promocji Mleka w ramach zadania „Konferencje
szkoleniowe i szkolenia”.
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Ceny zbytu artykułów mleczarskich
Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach
Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji
Rynkowej MRiRW w dniach 5–11.07.2021 r. masło
w blokach zbywały przeciętnie po 17,37 zł/kg, o 1%
taniej niż tydzień wcześniej i o 2% taniej niż przed
miesiącem.
Masło konfekcjonowane sprzedawano po
18,91 zł/kg (3,78 zł za 200 gramową kostkę), o 2%
drożej niż w poprzednim tygodniu i o 1% drożej niż
miesiąc wcześniej. Cena masła w blokach była
wyższa niż przed rokiem o 29,5%, a masła
konfekcjonowanego – o 16%.
Cena zbytu odtłuszczonego mleka w proszku
wyniosła 11,61 zł/kg i była o około 2% wyższa niż
tydzień i miesiąc wcześniej. Za pełne mleko
w proszku uzyskiwano 14,29 zł/kg, o 1% więcej niż
w poprzednim tygodniu i o 1,5% więcej niż
w porównywalnym okresie czerwca br.
W odniesieniu do cen sprzed roku OMP było
droższe o 33%, a PMP – o 21%.
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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.

