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Dyrektor PIM na spotkaniach  

w Brukseli  

W czwartek (26 kwietnia) Agnieszka Maliszewska 

dyrektor biura Polskiej Izby Mleka uczestniczyła  

w Brukseli w rozmowach na temat przyszłej 

polityki rolnej, orzeczeniach Trybunału 

Sprawiedliwości ws. nazwy „mleko”, używanej  

na produktach pochodzenia roślinnego  

oraz kwestii związanych z unijnymi propozycjami 

dotyczącymi rozwiązań w zakresie nieuczciwych 

praktyk w łańcuchu żywnościowym. 

Dyrektor Maliszewska podkreśliła, że wspólne 

stanowisko europejskich organizacji działających 

 na rzecz sektora mleczarskiego powinno być jasne. 

- Branża mleczarska jest zdecydowanie przeciwna 

temu, by nazwa mleko używana była na produktach 

pochodzenie roślinnego  - mówiła na forum unijnym 

Agnieszka Maliszewska. – To wprowadza w błąd 

konsumenta. Ponadto jako organizacje branżowe 

krajowe i międzynarodowe musimy lobbować  

za tym, by takie produkty nie znajdowały miejsca na 

półkach z produktami mleczarskimi. To nasza ważna 

rola w edukacji konsumentów. 

W zakresie nieuczciwych praktyk dyrektor 

Maliszewska przedstawiła uczestnikom spotkania 

polskie doświadczenia. Mówiła, że polska branża 

mleczarska przez długi czas uczestniczyła  

w rozmowach na temat podpisania Kodeksu 

Dobrych Praktyk Handlowych w Polsce. Jednakże do 

takiego podpisania nie doszło, więc rozpoczęto 

prace nad ustawą. 

 

 

- W Polsce taka ustawa została wprowadzona  

w ubiegłym roku i w pierwszej kolejności UOKiK 

poddał kontroli umowy między dostawcami mleka  

a spółdzielniami. dodała Agnieszka Maliszewska- 

Kilka dni temu opublikowano raport z tej kontroli,  

z którego wynika, że w tym obszarze w Polsce nie 

ma problemu i poza bardzo drobnymi uwagami, 

UOKiK ocenia poprawnie te relacje. Mamy 

natomiast wiele problemów w zakresie sieci 

handlowe i przetwórców mleka. Ta sfera nadal 

wymaga nieustannych kontroli i obserwacji, 

ponieważ zdaniem branży, tu dochodzi do 

stosowania niedozwolonych praktyk handlowych. 

Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka: 

http://izbamleka.pl/2018/04/27/dyrektor-pim-na-

spotkaniach-w-brukseli/ 

         fot. fotolia 

MSZ DWE – zaproszenie na misję 

gospodarczą do Uzbekistanu  

i Turkmenistanu  

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przesłało do 

biura PIM zaproszenie na misję gospodarczą do 

Uzbekistanu i Turkmenistanu. Misja odbędzie się  

w dniach 4-8 czerwca 2018 roku.  
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KIG organizuje to przedsięwzięcie we współpracy  

z MSZ i w związku z wizytą wiceministra SZ w tych 

państwach. 

Uprzejmie zachęcamy do udziału i przesłanie 

zgłoszenia do KIG. Możliwy jest udział  

w przedsięwzięciu w jednym lub w obu krajach. 

Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka: 

http://izbamleka.pl/2018/04/30/msz-dwe-

zaproszenie-na-misje-gospodarcza-do-uzbekistanu-

i-turkmenistanu/ 

          fot. fotolia 

04.05. 

Konsultacje publiczne – PROGRAM DLA 

SZKÓŁ 

Do Biura Polskiej Izby Mleka wpłynęło pismo 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

konsultacji do projektu rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie wysokości środków 

finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy 

krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania 

programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy 

finansowej  z tytułu realizacji działań w ramach 

tego programu w roku szkolnym 2018/2019. 

 

# 16 
04.05.2018 

 

Biuro PIM zwraca się z prośbą o zapoznanie się  

z dokumentem dostępnym na stronie PIM  

i przesłanie ewentualnych uwag do Biura PIM do 

godz.12.00 dnia 10.05.2018 na adres: 

doradztwo@izbamleka.pl 

Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka: 

http://izbamleka.pl/2018/05/04/konsultacje-

publiczne-program-dla-szkol/ 

            fot. fotolia 

       

 

                                                           Wydawca: Polska Izba Mleka.08.0 

 

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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