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Zaproszenie na szkolenie online  

pt. Efektywne zarządzanie czasem 

 

Posiadanie umiejętności prawidłowego określania 

celów i skutecznego planowania oraz umiejętności 

radzenia sobie ze złymi nawykami i „złodziejami” 

czasu są niezwykle cenne. 

 

Polska Izba Mleka zaprasza na szkolenie z zakresu: 

„Efektywne zarządzanie czasem”, sfinansowane  

z Funduszu Promocji Mleka w ramach zadania 

„Konferencje szkoleniowe i szkolenia”. 

 

Szkolenie odbędzie się 20 października 2020 r.   

w formie ONLINE. 

 

Poniżej przekazujemy zaproszenie zawierające 

szczegółowe informacje o szkoleniu oraz kartę 

zgłoszenia. 

 

KARTA ZAŁOSZENIOWA 

 

SZKOLENIE ONLINE – PROGRAM 

 

Chętnych prosimy o wypełnienie karty 

zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres mailowy 

szkolenia@izbamleka.pl  do 9 października 2020 r. 

 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pismo GLW w sprawie obostrzeń 

wprowadzonych przez służby  

Administracji Celnej ChRL 

związanych z możliwością 

przenoszenia COVID–19 przez 

eksportowaną żywność chłodzoną  

i mrożoną 
 

Do Polskiej Izby Mleka wpłynęło pismo Zastępcy 

Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie 

obostrzeń wprowadzonych przez służby  

Administracji Celnej Chińskiej Republiki Ludowej 

związanych z możliwością przenoszenia COVID–19 

przez eksportowaną żywność chłodzoną  

i mrożoną. 

 

Jak wynika z informacji nt. wzmocnienia kontroli 

służb GACC w kraju pochodzenia produktów 

chłodzonych  i mrożonych, wynika, że:  do dnia  

7 września br. funkcjonariusze GACC 

przeprowadzili 121 wideo kontroli w zakładach 

produkujących żywność chłodzoną  i mrożoną  

w 30 krajach. W wyniku przeprowadzonej kontroli 

stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 

stosowania zaleceń WHO w kwestii środków 

bezpieczeństwa w związku z COVID 19 w wyniku 

których GACC zawiesił import żywności chłodzonej 

i mrożonej 56 producentów z 19 krajów. 41 

zakładów, w których pojawił się COVID-19 

zawiesiło eksport do Chin automatycznie. 

 

ZOBACZ SKAN PISMA 

 

 

 

 

http://izbamleka.pl/wp-content/uploads/2020/09/KARTA-ZA%C5%81OSZENIOWA.pdf
http://izbamleka.pl/wp-content/uploads/2020/09/SZKOLENIE-ONLINE-PROGRAM.pdf
mailto:szkolenia@izbamleka.pl
http://izbamleka.pl/pismo-zastepcy-glownego-lekarza-weterynarii-w-sprawie-obostrzen-wprowadzonych-przez-sluzby-administracji-celnej-chinskiej-republiki-ludowej-zwiazanych-z-mozliwoscia-przenoszenia-covid/
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Ceny zbytu artykułów mleczarskich 
 

W zakładach mleczarskich monitorowanych  

w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej 

Informacji Rynkowej MRiRW w dniach  

7–13.09.2020 r. za masło w blokach średnio 

uzyskiwano 14,72 zł/kg, o 2% więcej niż  

w poprzednim tygodniu i o 3% więcej niż miesiąc 

wcześniej. Cena zbytu masła konfekcjonowanego 

ukształtowała się na poziomie 17,43 zł/kg (3,49 zł 

za 200 gramową kostkę), o 1% wyższym niż tydzień 

wcześniej i o 5% wyższym niż przed miesiącem.  

W odniesieniu do notowań sprzed roku masło  

w blokach było tańsze o 7%, a masło 

konfekcjonowane – o 1%.  

 

W drugim tygodniu września 2020 r. krajowa cena 

zbytu OMP wyniosła 9,18 zł/kg i była o 2 gr/kg 

niższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 3,5% 

wyższa niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie za 

pełne mleko w proszku uzyskiwano 11,56 zł/kg,  

o 0,4% mniej niż w poprzednim tygodniu i o 1% 

mniej niż przed miesiącem. OMP było o 1% droższe 

niż przed rokiem, a PMP –o 3% tańsze. 
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Wydawca: Polska Izba Mleka 
 

 

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. 

 


