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Agnieszka Maliszewska, dyrektor PIM, 

uczestniczyła w kolejnej konferencji  

z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

Agnieszka Maliszewska, dyrektor Biura Polskiej Izby 

Mleka uczestniczyła w kolejnej konferencji 

przedstawicieli organizacji branżowych z Ministrem 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Janem Krzysztofem 

Ardanowskim. 

Nowy Zielony Ład będzie początkiem końca 

europejskiego rolnictwa? Między innymi o tym 

mówili uczestnicy wideokonferencji z cyklu 

“Rolnictwo w czasie kryzysu”. 

“Ponowimy nasze żądania i oczekiwania wobec 

Komisji Europejskiej, żebyśmy mogli wspierać 

rynkowe problemy wielu gospodarstw, wielu 

sektorów. Koronawirus w swoich kolejnych 

odsłonach powoduje, że obszary, które wcześniej nie 

wykazywały tak dużych strat, okazują się wymagać 

wsparcia” – mówił minister Ardanowski. 

“W zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie grupy 

wysokiego szczebla – ministrów i komisarzy, także 

Janusza Wojciechowskiego, które uwidoczniło 

rozbieżności między poszczególnymi krajami. Ci, 

którzy mają już wyczerpany PROW nie chcą zgodzić 

się na to, żeby ci, którzy jeszcze tych środków nie 

wykorzystali, mogli teraz poprawić swoją pozycję 

konkurencyjną” – dodawał. 

W spotkaniu wzięli udział: Jan Krzysztof Ardanowski 

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ryszard 

Kamiński – wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Bogdan Konopka – Główny Lekarz Weterynarii, 

Wiktor Szmulewicz – Krajowa Rada Izb Rolniczych,  

 
 

Marian Sikora – Federacja Branżowych Związków 

Producentów Rolnych, Juliusz Młodecki – Krajowe 

Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin 

Białkowych, Jacek Zarzecki – Polski Związek 

Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Jerzy 

Wierzbicki – Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła 

Mięsnego, Witold Choiński – Związek Polskie Mięso, 

Dariusz Goszczyński – Krajowa Rada Drobiarstwa – 

Izba Gospodarcza, Janusz Rodziewicz- 

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, Wiesław 

Różański – Unia Producentów i Pracodawców 

Przemysłu Mięsnego, Agnieszka Maliszewska – 

Polska Izba Mleka, Waldemar Broś- Krajowy Związek 

Spółdzielni Mleczarskich, Andrzej Gantner – Polska 

Federacja Producentów Żywności. 

Zachęcamy do obejrzenia kolejnej wideokonferencji 

z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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Komisja Europejska przedstawiła dwie 

bardzo ważne strategie 

20 maja Komisja Europejska przedstawiła dwie bardzo 

ważne strategie, które będą miały bezpośredni wpływ 

na sektor mleczarski. Strategia od pola do stołu oraz 

różnorodności biologicznej to dwa kluczowe 

dokumenty, które zdaniem wielu unijnych rolników i 

spółdzielni są najpoważniejszych dokumentem na 

przestrzeni dziesięcioleci. Jakie będzie miała skutki dla 

polskiego i unijnego rolnictwa? Ogromne! W 

konsekwencji może doprowadzić do masowego 

odchodzenia ludzi z rolnictwa, zagrozić 

bezpieczeństwu żywnościowemu Europy, ale nade 

wszystko doprowadzić do gigantycznych wzrostów 

cen żywności. 

W przeddzień ogłoszenia przez Komisję w sprawie 

proponowanych strategii na wideokonferencji 

rozmawiali członkowie Prezydium Copa i Cogeca.  

W spotkaniu uczestniczyła Agnieszka Maliszewska 

wiceprezydent COGECA. 

 

 

Ceny zbytu artykułów mleczarskich 

Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu maja 2020 

r. odnotowano wzrost cen większości produktów 

mlecznych. Zakłady mleczarskie monitorowane w 

ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji 

Rynkowej MRiRW w dniach 4–10 maja 2020 r. masło 

w blokach zbywały po 12,42 zł/kg, nieznacznie (o 

0,5%) drożej niż tydzień wcześniej, ale o 11% taniej niż 

przed miesiącem.  

Za masło konfekcjonowane płacono 14,87 zł/kg  

(2,97 zł za 200 gramową kostkę), nieco (o 0,2%)  
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więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o 9% mniej niż 

miesiąc wcześniej.  

W odniesieniu do notowań sprzed roku masło  

w blokach było tańsze o 29%, a masło 

konfekcjonowane – o 20%. W dniach 4–10 maja 

2020 r. za OMP płacono 8,33 zł/kg, o 2% więcej niż 

tydzień wcześniej, ale o 7% mniej niż przed 

miesiącem. Cena zbytu pełnego mleka w proszku 

wyniosła 11,84 zł/kg i była o 1% wyższa niż  

w poprzednim notowaniu, ale o 4% niższa niż  

w drugim tygodniu kwietnia br. OMP było droższe niż 

przed rokiem o 5%, a PMP – o 1%. Krajowi 

producenci za ser Edamski uzyskiwali przeciętnie 

13,85 zł/kg, o 1,5% więcej niż tydzień wcześniej, ale 

o 1% mniej niż przed miesiącem. Cena sera Gouda 

wyniosła 13,88 zł/kg i była o 1% niższa niż  

w poprzednim tygodniu i o 3% niższa niż miesiąc 

wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku 

ser Edamski był droższy o 8%, a ser Gouda – o 6%. 

 

 

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. 
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