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USDA mówi o Polskiej Izbie Mleka 
 

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych 

(USDA) opublikował informację na temat 

organizowanej przez Polską Izbę Mleka w dniu 

22.02.2021 wideokonferencji dotyczącej strategii 

od pola do stołu. 

 

Cieszymy się bardzo, że USDA mówi o Polskiej Izbie 

Mleka i docenia jej działania, zwłaszcza na tak 

dużym rynku jak USA. 

 

Pełna informacja opublikowana przez USDA 

dostępna jest na stronie: 

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Repo

rt/DownloadReportByFileName?fileName=Polis

h%20Dairy%20Industry%20Notes%20Concerns

%20about%20Farm%20to%20Fork_Warsaw_Pol

and_02-21-2021 

 

PRZECZYTAJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny zbytu artykułów mleczarskich 
 

Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach 

Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji 

Rynkowej MRiRW w dniach 8–14.01.2021 r. masło 

w blokach zbywały przeciętnie po 15,24 zł/kg, o 

0,6% taniej niż tydzień wcześniej, ale o 3,1% drożej 

niż przed miesiącem.  

 

Masło konfekcjonowane sprzedawano po 16,53 

zł/kg (3,31 zł za 200 gramową kostkę), o 1,1% 

drożej niż w poprzednim tygodniu i o 0,5% drożej 

niż miesiąc wcześniej. Masło w blokach było o 

2,2% droższe niż przed rokiem, a masło 

konfekcjonowane – o 3,2% tańsze.  

 

Cena zbytu OMP wyniosła 9,90 zł/kg i była o 1,9% 

niższa niż tydzień wcześniej i o 0,1% wyższa niż 

przed miesiącem. Za pełne mleko w proszku 

płacono 12,37 zł/kg, o 3,6% mniej niż w 

poprzednim notowaniu i o 3,8% więcej niż miesiąc 

wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku 

OMP było o 10,1%, a PMP o 2,9% tańsze. 

 

Ser Gouda zbywano przeciętnie po 14,29 zł/kg, o 

1,2% taniej niż przed tygodniem i o 1,2% taniej niż 

przed miesiącem. Cena sera Edamskiego wyniosła 

13,23 zł/kg i była o 2,8% niższa od notowanej w 

poprzednim tygodniu i o 5,9% niższa niż miesiąc 

wcześniej. Ser Gouda był o 2,4%, a ser Edamski o 

5,8% tańszy niż przed rokiem. 
 

Źródło: KOWR 
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Kolejne spotkanie PIM dot. dyskusji 

nad dobrostanem krów 

 
26 lutego odbyło się kolejne spotkanie, powstałej 

z inicjatywy Agnieszki Maliszewskiej dyrektor 

Polskiej Izby Mleka, grupy roboczej zajmującej się 

zagadnieniem standardu  PIM ukierunkowanego 

na dobrostan zwierząt, ze szczególnym 

uwzględnieniem bydła mlecznego.  

 

Polska Izba Mleka podjęła inicjatywę 

wprowadzenia systemowych rozwiązań 

poprawienia bytu zwierząt, którego założeniem 

jest rozszerzenie istniejącego już Standardu 

Polskiej Izby Mleka „Bez GMO” o moduł systemu 

oceny dobrostanu zwierząt. Pozwoli to rolnikom 

nie tylko na zapewnienie wymaganego przepisami 

minimum, ale na podniesienie standardu hodowli 

zwierząt, co niewątpliwie uczyni te gospodarstwa 

konkurencyjnymi, a jednocześnie uczyni zadość 

założeniom strategii Europejskiego Zielonego Ładu 

związanymi ze zrównoważonym rolnictwem, 

zasadami ochrony środowiska czy zasadami 

postępowania ze zwierzętami. 

W spotkaniu uczestniczyli rolnicy, producenci 

mleka zrzeszeni w Stowarzyszeniu Polskie Mleko, 

przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego, 

zootechnicy, przedstawiciele zakładów 

przetwórczych oraz audytorzy z TUV SUV Polska, 

współpracujący z Polską Izbą Mleka. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Zagorzała i merytoryczna dyskusja podczas 

dzisiejszego spotkania udowodniła, że jest wiele 

zagadnień do omówienia. Członkowie grupy 

roboczej zapoznali się z katalogiem wymagań, do 

którego wnieśli wiele cennych uwag i sugestii oraz 

konkretnych propozycji rozwiązań, tak by moduł 

był jak najbardziej przejrzysty i spełniał swój cel. 

Podczas spotkania Agnieszka Maliszewska, 

Dyrektor Polskiej Izby Mleka przekazała informacje 

z wczorajszej (25.02.2021) wideokonferencji z 

Komisarzem Januszem Wojciechowskim 

dotyczące zagadnienia dobrostanu zwierząt, które 

były poruszane podczas spotkania. Przedstawiła 

planowane działania Komisji Europejskiej w tym 

zakresie i proponowane rozwiązania. 

 

Objęcie Standardem PIM tak istotnego 

zagadnienia, jakim jest dobrostan zwierząt to 

kolejne rozwiązanie pomagające branży 

mleczarskiej oraz rolnikom na zwiększenie 

konkurencyjności na rynku poprzez dobre 

skojarzenia nie tylko z wysokiej jakości, 

bezpiecznymi produktami, ale także 

standaryzowanym pozyskiwaniem surowca od 

dobrze traktowanych zwierząt hodowlanych. 

 

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. 

 
 


