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„Program dla szkół” – ważne 

informacje – aktualizacja!  

Na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa (KOWR) zostały opublikowane warunki 

udziału w „Programie dla szkół” wraz  

z załącznikami.  

Zapraszamy do zapoznania się z ostatecznymi 

warunkami udziału w Programie dla szkół 

(zatwierdzonymi przez Prezesa ARiMR) 

obowiązującymi od dnia 11 września 2017 r. 

Zostały one opracowane na podstawie 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 4 września 2017 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu zadań realizowanych przez Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych  

z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej programu dla szkół oraz do przystąpienia 

do programu. 

W roku szkolnym 2017/2018 ARIMR zachęca 

wszystkie zainteresowane szkoły podstawowe oraz 

dostawców do wzięcia udziału w nowym 

Programie, który zastępuje dotychczasowe 

programy Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w 

szkole. 

Więcej informacji stronie Polskiej Izby Mleka:  

http://izbamleka.pl/2017/09/11/program-dla-

szkol-wazne-informacje/ 
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Zharmonizowane świadectwo zdrowia 

dla wysyłek mleka i jego produktów na 

Ukrainę  

Biuro Polskiej Izby Mleka otrzymało pismo od 

Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie 

ustalenia zharmonizowanego świadectwa 

weterynaryjnego dla mleka i produktów 

mleczarskich między Państwami Członkowskimi 

UE a Ukrainą.  

Strony uzgodniły, że wspólny wzór świadectwa 

zdrowia będzie obowiązywał od 15 września 2017 

r. Świadectwo zostało przetłumaczone na wszystkie 

języki urzędowe UE i od 15 września br. jest 

dostępne w systemie TRACES.   

Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka: 

http://izbamleka.pl/2017/09/13/ustalono-

zharmonizowane-swiadectwo-zdrowia-dla-mleka-i-

jego-produktow-przy-eksporcie-na-ukraine/ 
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Dodatkowa informacja GIW  

w odniesieniu do nowego wzoru 

świadectwa zdrowia dla mleka i jego 

produktów wysyłanych na Ukrainę ! 

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował, że  

w dniu wczorajszym (14.09.) po godzinach pracy 

urzędu do Głównego Inspektoratu Weterynarii 

wpłynęła informacja od Komisji Europejskiej  

w przedmiotowej sprawie.  

Unijny certyfikat na mleko i produkty mleczne 

przeznaczone na eksport do Ukrainy wchodzi  

w życie z dniem 15 września 2017r., jednakże 

strona ukraińska będzie akceptować wyłącznie 

wersję papierową certyfikatu wystawioną  

w dwóch językach. 

W przypadku Polski, certyfikat musi więc być 

sporządzony w języku ukraińskim i w języku 

polskim. Ponadto, nie przewidziano okresu 

przejściowego dla obowiązywania obu świadectw 

zdrowia tj. bilateralnego Polska-Ukraina oraz 

Ukraina-Komisja Europejska. Bilateralny certyfikat, 

który Polska stosowała dotychczas, traci ważność  

i nie będzie mógł być już wykorzystywany. 

Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka: 

http://izbamleka.pl/2017/09/15/dodatkowa-

informacja-giw-w-odniesieniu-do-nowego-wzoru-

swiadectwa-zdrowia-dla-mleka-i-jego-produktow-

wysylanych-na-ukraine/ 
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Pismo Ministra Rozwoju i Finansów  

w sprawie zwiększenia liczby porcji 

mleka i produktów mleczarskich 

dotyczące interwencji Polskiej Izby 

Mleka 
 

Do Biura Polskiej Izby Mleka wpłynęło pismo Ministra 

Rozwoju i Finansów dotyczące zwiększenia liczby porcji 

mleka i produktów mleczarskich udostępnianych 

dzieciom w ramach programu dla szkół oraz zwiększenia 

środków finansowych z budżetu krajowego 

przeznaczonych na realizację ww. projektu.  

 

Skan pisma dostępny na stronie PIM: 

http://izbamleka.pl/2017/09/12/pismo-ministra-

rozwoju-i-finansow-w-sprawie-zwiekszenia-liczby-

porcji-mleka-i-produktow-mleczarskich-dotyczace-

interwencji-polskiej-izby-mleka/ 
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Władze kolumbijskie opublikowały 

listę polskich zakładów mleczarskich 

zatwierdzonych do eksportu 

 
W piątek (15.09.2017 r.) do biura PIM wpłynął 

skan pisma Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 

14 września 2017r., w sprawie zatwierdzenia na 

rynek kolumbijski polskich zakładów mleczarskich.  

Zatwierdzonych zostało 59 polskich zakładów 

mleczarskich. Wykaz ten obejmuje polskie zakłady, 

które zostały zgłoszone w ramach pre-listingu,  

w ślad za zgłoszeniami przekazanymi przez Państwa  

w czerwcu 2017 r. 

Zgodnie z treścią załączonego pisma, publikacja 

listy zakładów przez INVIMA (władze kolumbijskie) 

jest równoznaczna z możliwością prowadzenia 

eksportu produktów przez te zakłady, zgodnie  

z zakresem zatwierdzenia. 

W przypadku zakładów zatwierdzonych wg 

poprzednich, nieaktualnych już procedur, 

uprawnienia obowiązują do czasu ich wygaśnięcia. 

Jeżeli zakłady te chcą utrzymać uprawnienia 

eksportowe na Kolumbię, powinny zostać 

zgłoszone do eksportu wg nowych zasad. 

Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka: 

http://izbamleka.pl/2017/09/15/wladze-

kolumbijskie-opublikowaly-liste-polskich-zakladow-

mleczarskich-zatwierdzonych-do-eksportu/  
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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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