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BREXIT - WAŻNE INFORMACJE 
 

W dniu 1 stycznia 2021 r., po zakończeniu okresu 

przejściowego dotyczącego Brexit'u, Zjednoczone 

Królestwo będzie miało pełną granicę zewnętrzną. 

Oznacza to, że wprowadzone zostaną kontrole 

przepływu towarów między Wielką Brytanią a UE. 

W lipcu opublikowano pierwsze powtórzenie 

brytyjskiego modelu operacyjnego na granicy, 

określającego podstawowy model, który wszyscy 

importerzy i eksporterzy będą musieli stosować od 

stycznia 2021 r., a także dodatkowe wymogi 

dotyczące konkretnych produktów, takich jak 

żywe zwierzęta, rośliny, produkty pochodzenia 

zwierzęcego i żywność wysokiego ryzyka 

niepochodząca od zwierząt. 

 

Rząd Zjednoczonego Królestwa podjął decyzję  

o wprowadzeniu nowych kontroli granicznych  

w trzech etapach do dnia 1 lipca 2021 r. Proszę 

zwrócić uwagę, że model ten zostanie wdrożony  

1 stycznia bez względu na wynik bieżących 

negocjacji handlowych między UE a Wielką 

Brytanią. 

 

4 listopada 2020 roku Ambasada Brytyjska w Belgii 

zorganizowała Dzień Branży Portowej  

i Przemysłowej w Belgii, podczas którego brytyjski 

model operacyjny na granicy został szczegółowo 

przedstawiony przez różne administracje 

brytyjskie (w tym Revenue and Customs, 

Department for Environment, Food and Rural 

Affairs, Food Standards Agency). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej 

PIM, na której dostępne są szczegółowe 

informacje tj. przegląd etapów przejściowych, 

moduł działania na granicy oraz listę dokumentów 

i prezentacji z Dnia Branży Portowej i 

Przemysłowej w Belgii: 

http://izbamleka.pl/brexit-wazne-informacje/ 

 

 

Ceny zbytu artykułów mleczarskich 

 

W zakładach mleczarskich monitorowanych  

w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej 

Informacji Rynkowej MRiRW w dniach  

02-08.10.2020 r. cena zbytu masła w blokach 

ukształtowała się na poziomie 16,25 zł/kg i była  

o 0,5% niższa niż w poprzednim tygodniu i o 7,2% 

wyższa niż miesiąc wcześniej. Za masło 

konfekcjonowane średnio w kraju uzyskiwano 

17,56 zł/kg (3,51 zł za 200 gramową kostkę),  

o 0,8% więcej niż tydzień wcześniej oraz 0,5% 

mniej niż przed miesiącem. W odniesieniu do cen 

sprzed roku masło w blokach było o 0,8% droższe, 

a masło konfekcjonowane – o 3,5% tańsze. 

 

Za odtłuszczone mleko w proszku w 45 tygodniu 

2020 r. płacono 9,59 zł/kg, o 2,1% więcej niż  

w poprzednim notowaniu i o 4,9% więcej niż przed 

miesiącem. Cena pełnego mleka w proszku 

wyniosła 11,66 zł/kg i była o 2,1% wyższa niż przed 

tygodniem oraz o 1,0% niższa niż przed miesiącem. 

W porównaniu z cenami sprzed roku OMP było  

o 2,1%, a PMP – o 4,8% tańsze.  
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Krajowi producenci za ser Edamski uzyskiwali 

przeciętnie 13,50 zł/kg, o 1,2% mniej niż przed 

tygodniem i o 0,4% mniej niż przed miesiącem oraz 

o 2,3% więcej niż przed rokiem. Cena sera Gouda 

wyniosła 14,62 zł/kg i była o 2,1% wyższa niż przed 

tygodniem i o 3,9% wyższa niż przed miesiącem. 

Ser Gouda był droższy o 6,8% niż przed rokiem. 

 

Źródło: ZSRIR MRIRW 

 

 

Weź udział w konkursie „Mleczna 

magia świąt” i wygraj atrakcyjne 

nagrody 
 

Program „Mamy kota 

na punkcie mleka” 

sfinansowany z 

Funduszu Promocji 

Mleka zaprasza do 

udziału w konkursie „Mleczna magia świąt”, który 

trwa od 17 listopada do 3 grudnia 2020 roku.  

W mlecznej zabawie mogą wziąć udział placówki  

z całej Polski, które przystąpiły do programu. 

 

Udział w konkursie polega na przygotowaniu 

mlecznego napisu na świątecznej bombce 

choinkowej. Obecnie większość zajęć odbywa się 

zdalnie, a więc forma pracy jest dowolna, ważne 

jest by w tworzenie pracy zaangażowana była cała 

klasa oraz by praca nawiązywała do mleka  

i produktów mleczarskich oraz prezentowała 

dlaczego powinniśmy spożywać mleko i produkty 

mleczarskie w ciągu dnia i jaką rolę odgrywają  

w codziennej diecie ucznia.  

 

 

 

 

 

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne 

nagrody. Za I  miejsce przewidziane jest spotkanie 

zwycięskiej klasy z mlecznym bohaterem kampanii 

(istnieje możliwość zamiany nagrody na 

świąteczne bombki projektu „Mamy kota na 

punkcie mleka”). Za zajęcie II miejsca klasa 

otrzyma upominki projektu „Mamy kota na 

punkcie mleka” w postaci notesów projektowych, 

natomiast klasa, która zajmie III miejsce zostanie 

obdarowana upominkami projektu „Mamy kota na 

punkcie mleka” w postaci odblasków. 

 

Więcej informacji na temat konkursu oraz 

kampanii dostępnych na stronie: 

www.kochammleko.pl  

 
 

 

 

 

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. 

 

http://www.kochammleko.pl/

