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

Kobiety Agrobiznesu - Agnieszka
Maliszewska
Agnieszka Maliszewska – znana wszystkim
w sektorze mleczarskim m.in. jako dyrektor
Polskiej Izby Mleka, daje poznać się od prywatnej
strony. Jakie są jej pasje? Jak rozgrywa swoją
karierę? Obejrzyj koniecznie.

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.

Nie usiedzi na miejscu przez chwilę. Zawodowo
krąży
między
Białymstokiem,
Warszawą
a Brukselą. Prywatnie zagląda często do Gdańska,
gdzie studiuje córka. W czasie wolnym biega trasy
ekstremalne. Oto Agnieszka Maliszewska –
dyrektor Polskiej Izby Mleka, wiceprzewodnicząca
COGECA. W sierpniu oficjalne zostanie Kawalerem
Orderu
Rządu
Francuskiego
za
wkład
w umacnianie współpracy polsko-francuskiej.
Mówi, że to jeden z jej największych osobistych
sukcesów, choć za numer jeden uważa dobre
relacje z dorosłą już córką.
O pracy, pasjach i planach na przyszłość. O tym jak
pokonać frustrację i przebić się w męskim świecie.
O życiu prywatnym i zawodowym w wywiadzie
przeprowadzonym
przez
Paulinę
JanuszTwardowską mówi Agnieszka Maliszewska.
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Ceny zbytu artykułów mleczarskich
Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach
Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji
Rynkowej MRiRW w dniach 12–18.07.2021 r.
masło w blokach zbywały przeciętnie po 17,61
zł/kg, o 1% drożej niż tydzień wcześniej, ale
nieznacznie (o 2 gr/kg) taniej niż przed miesiącem.
Masło konfekcjonowane sprzedawano po
18,52 zł/kg (3,70 zł za 200 gramową kostkę), o 2%
taniej niż w poprzednim tygodniu i o 0,5% taniej
niż miesiąc wcześniej. Cena masła w blokach była
wyższa niż przed rokiem o 33%, a masła
konfekcjonowanego – o 13%.
Cena zbytu odtłuszczonego mleka w proszku
wyniosła 11,39 zł/kg i była o około 2% niższa niż
tydzień i miesiąc wcześniej. Za pełne mleko
w proszku uzyskiwano 14,17 zł/kg, o 1% mniej niż
w poprzednim tygodniu, ale o 0,5% więcej niż
w trzecim tygodniu czerwca 2021 r. W odniesieniu
do cen sprzed roku OMP było droższe o 32%,
a PMP – o 23%.
Krajowi producenci ser Edamski zbywali
przeciętnie po 14,53 zł/kg, o około 1% taniej niż
tydzień wcześniej i przed miesiącem. Cena sera
Gouda wyniosła 14,64 zł/kg i była nieznacznie
(o 0,4%) niższa niż w poprzednim tygodniu, ale
nieco (o 0,3%) wyższa niż miesiąc wcześniej. Ser
Edamski był droższy niż przed rokiem o 12%, a ser
Gouda – o 9%.
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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.

