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O interwencji Polskiej Izby Mleka  

w Rzeczpospolitej 

Biuro Polskiej Izby Mleka informuje, że w dniu 

01.09.2017 r. w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł 

na temat interwencji Polskiej Izby Mleka  

w sprawie pisma UOKIK’u.  

31 sierpnia br. w trybie natychmiastowym Polska 

Izba Mleka zwołała spotkanie dotyczące działań 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który 

wezwał 15 największych producentów nabiału do 

przedłożenia skanów umów oraz podania wartości 

obrotu ze wszystkimi swoimi dostawcami z lat 

2015-2017 w ciągu 14 dni. 

- Jeżeli firmy nie przedłożą tego w terminie, będą 

płaciły karę. Naszym zdaniem obszar kontroli jest 

niemożliwy do ogarnięcia. Podczas spotkania 

UOKIK zgodził się, z faktem, iż postępowanie 

faktycznie dotyczy zbyt dużego obszaru, a termin 

realizacji jest zbyt krótki. UOKIK obiecał przedłużyć 

termin dostarczenia danych do końca września oraz 

badać wszystkie wzory umów, a nie porozumień – 

komentowała na łamach Rzeczypospolitej Dyrektor 

Polskiej Izby Mleka, Agnieszka Maliszewska. 

W piątek UOKIK ma wysłać do tych 

przedsiębiorców pismo korygujące zakres kontroli 

– dodała dyrektor Maliszewska. 

Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka:  

http://izbamleka.pl/2017/09/01/o-interwencji-

polskiej-izby-mleka-w-rzeczpospolitej/ 
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Pismo Polskiej Izby Mleka do Prezesa 

UOKIK z prośbą o natychmiastowe 

wyjaśnienie podjętych działań 

W dniu 30.09.2017 r. Polska Izba Mleka 

sporządziła pismo do Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów nawiązując do 

wezwań skierowanych do zakładów i spółdzielni 

mleczarskich. 

Zdaniem Polskiej Izby Mleka akcja UOKIK’u 

związana z wezwaniem do dostarczenia 

dokumentów od największych polskich 

producentów mleka ma na celu odwrócenie uwagi 

od problemów z jakimi boryka się polski sektor 

mleczarski.  

Skan pisma dostępny jest na stronie PIM: 

http://izbamleka.pl/2017/09/01/pismo-polskiej-

izby-mleka-do-prezesa-uokik-z-prosba-o-

natychmiastowe-wyjasnienie-podjetych- 
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Negocjacje umowy o wolnym handlu 

pomiędzy UE a Nową Zelandią  

– interwencja u polskich 

europarlamentarzystów  

Polska Izba Mleka przekazała informację nt. 

ewentualnych skutków wdrożenia umowy  

o wolnym handlu między UE a Nową Zelandią  

w kontekście sektora mleczarskiego dla polskich 

Europarlamentarzystów, będących Członkami 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) oraz 

Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) 

Parlamentu Europejskiego.  

Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka: 

http://izbamleka.pl/2017/08/30/negocjacje-

umowy-o-wolnym-handlu-pomiedzy-ue-a-nowa-

zelandia-interwencja-u-polskich-

europarlamentarzystow/ 

 

W ramach kampanii „Mamy kota na 

punkcie mleka” został stworzony 

bardzo ciekawy artykuł, który został 

zamieszczony w dodatku 

informacyjnym Rzeczpospolitej 
 

Artykuł powstały w ramach współpracy Polskiej 

Izby Mleka z Rzeczpospolitą, ma na celu zachęcanie 

do spożywania nabiału oraz poszerzenie wiedzy na 

temat mleka i przetworów mlecznych. 

http://izbamleka.pl/2017/08/25/w-ramach-

kampanii-mamy-kota-na-punkcie-mleka-zostal-

stworzony-bardzo-ciekawy-artykul-zamieszczony-

w-dodatku-informacyjnych-rzeczpospolitej/  

# 28 

01.09.2017 
                                                                                              
 
 

 

fot. Fotolia 

       

 

Wydawca: Polska Izba Mleka.08.01 

 

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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