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Szkolenie online pt. „Przegląd 

wymagań dotyczących wdrożenia 

HACCP (BRC Food Safety ver.8, IFS 

Food ver.7, FSSC 22000 ver.5.1” 
 

Polska Izba Mleka wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom w dniu 24.03.2021 r. realizowała 

szkolenie online pt. „Przegląd wymagań 

dotyczących wdrożenia HACCP (BRC Food Safety 

ver.8, IFS Food ver.7, FSSC 22000 ver.5.1”, które 

sfinansowane było z Funduszu Promocji Mleka. 

 

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

 

Ogół warunków, które muszą być spełniane, 

dotyczących w szczególności stosowanych 

substancji dodatkowych i aromatów, poziomów 

substancji zanieczyszczających, pozostałości 

pestycydów, warunków napromieniania żywności, 

cech organoleptycznych i działań, które muszą być 

podejmowane na wszystkich etapach produkcji 

lub obrotu żywnością w celu zapewnienia zdrowia 

i życia człowieka. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIW: zmiany terminu wdrażania 

brytyjskich wymagań importowych 
 

Poniżej zamieszczamy pismo Głównego Lekarza 

Weterynarii dotyczące zmiany terminu wdrażania 

brytyjskich wymagań importowych. Zachęcamy do 

zapoznania się z jego treścią. 

 

Jednocześnie informujemy, iż w informacjach 

końcowych znalazł się błąd numeryczny dotyczący 

daty wejścia w życie wymagań kontroli żywych 

zwierząt w brytyjskich BCP. Zdanie powinno 

brzmieć jak poniżej: 

 

W przypadku żywych zwierząt obowiązek 

wprowadzenia na terytorium Wielkiej Brytanii 

wyłącznie przez wyznaczone do tego celu punkty 

kontroli granicznej wejdzie w życie w dniu 1 marca 

2022 r. 

ZOBACZ SKAN PISMA 

 

Pełna informacja dostępna na stronie PIM: 

http://izbamleka.pl/giw-zmiany-terminu-wdrazania-

brytyjskich-wymagan-importowych/ 

 

 

 

 

 

http://izbamleka.pl/wp-content/uploads/2021/03/2021.03.22_BUEIWZ.071.205_zmiana-harmonogramu-kontroli-UK_info-WIW.pdf
http://izbamleka.pl/giw-zmiany-terminu-wdrazania-brytyjskich-wymagan-importowych/
http://izbamleka.pl/giw-zmiany-terminu-wdrazania-brytyjskich-wymagan-importowych/
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Ceny zbytu artykułów mleczarskich 

 

Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach 

Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji 

Rynkowej MRiRW w dniach 01-07.03.2021 r. 

masło w blokach zbywały przeciętnie po 16,95 

zł/kg, o 5,3% drożej niż tydzień wcześniej oraz  

o 11,2% drożej niż przed miesiącem. Masło 

konfekcjonowane sprzedawano po 17,47 zł/kg 

(3,49 zł za 200 gramową kostkę), o 0,6% drożej niż 

w poprzednim tygodniu i o 5,7% drożej niż miesiąc 

wcześniej. Masło w blokach było o 17,5% droższe 

niż przed rokiem, a masło konfekcjonowane było o 

5,3% droższe niż przed rokiem. Od stycznia br. 

masło w blokach podrożało o 15,3%,  

a konfekcjonowane o 7,5%. 

 

Cena zbytu OMP wyniosła 10,18 zł/kg i była o 0,3% 

niższa niż tydzień wcześniej i o 2,9% wyższa niż 

przed miesiącem. Za pełne mleko w proszku 

płacono 12,71 zł/kg, o 1,8% mniej niż  

w poprzednim notowaniu i o 2,8% więcej niż 

miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed 

roku OMP było o 8,8% tańsze, a PMP o 0,3% 

tańsze. Od początku 2021 r. OMP podrożało  

o 3,6%, a PMP o 6,9%. 

 

Ser Gouda zbywano przeciętnie po 14,58 zł/kg,  

o 1,0% drożej niż przed tygodniem oraz 2,0% 

drożej niż przed miesiącem. Cena sera Edamskiego 

wyniosła 14,03 zł/kg i była o 0,4% wyższa od 

notowanej w poprzednim tygodniu oraz o 6,1% 

wyższa niż miesiąc wcześniej. Ser Gouda był o 3,8% 

droższy niż przed rokiem, a ser Edamski o 2,6% 

droższy niż rok wcześniej. 
 Źródło: KOWR 

 

 

 

 

 

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. 

 
 


