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Lista
grup
zawodowych
uprawnionych do korzystania z hoteli
rozszerzona

Zaproszenie na szkolenie pt. Wymogi
chińskie dla eksporterów żywności
dotyczące COVID-19

W dniu 14.01.2021 późnym wieczorem
opublikowane zostało Rozporządzenie Rady
Ministrów przedłużające aktualne obostrzenia
epidemiczne do 31 stycznia. Po licznych
interwencjach Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka,
Agnieszki Maliszewskiej osoby świadczące usługi
przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i
urządzeń wykorzystywanych w zakładach
przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, w
związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego
zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności
gospodarczej związanej z tymi usługami mogą
korzystać z hoteli.

Chiny to dla polskiego sektora mleczarskiego jeden
z najważniejszych rynków zbytu. Mimo pandemii
COVID-19, w 2020 roku zwiększył się wolumen
eksportu mleka i jego produktów do Państwa
Środka. Władze chińskie, chcąc zabezpieczyć swój
kraj przed kolejną falą zachorowań na COVID-19
wprowadziły szereg regulacji, dotyczących m.in.
importowanej żywności. Aby móc utrzymać się na
tym wymagającym rynku warto dokładnie
zapoznać się z nowymi wymogami.

- Cieszę, się, iż nasz wniosek został przyjęty.
Włączenie serwisantów do grona osób mogących
korzystać z hoteli to bardzo ważna sprawa, gdyż
utrzymanie ciągłości pracy linii produkcyjnych w
mleczarstwie ma kluczowe znaczenie. – mówi
Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby
Mleka, pierwsza wiceprezydent COGECA.
Przypominamy, iż Agnieszka Maliszewska 28
grudnia 2020 r., skierowała pismo do Prezesa Rady
Ministrów zawierające wniosek o włączenie do
grona osób mogących korzystać ze służbowego
pobytu w hotelach, osób pracujących w serwisie
maszyn i urządzeń przetwórstwa rolnospożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem
sektora mleczarskiego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polska Izba
Mleka zaprasza na szkolnie pt. Wymogi chińskie
dla eksporterów żywności dotyczące COVID-19,
sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka.
Szkolenie odbędzie się 26 stycznia 2021 r.
w formie ONLINE.

SZKOLENIE ONLINE – ZAPROSZENIE
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Chętnych prosimy o wypełnienie karty
zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres mailowy
szkolenia@izbamleka.pl do 21 stycznia 2021 r.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń.
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Ceny zbytu artykułów mleczarskich
Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach
Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji
Rynkowej MRiRW w dniach 21.12.2020 –
03.01.2021 masło w blokach zbywały przeciętnie
po 14,71 zł/kg, o 2,0% taniej niż dwa tygodnie
wcześniej i o 5,4% taniej niż przed miesiącem.
Masło konfekcjonowane sprzedawano po 16,49
zł/kg (3,30 zł za 200 gramową kostkę), o 0,2%
taniej niż w poprzednim tygodniu i o 2,9% taniej
niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań
sprzed roku masło w blokach było o 8,2% tańsze,
a masło konfekcjonowane – o 11,1% tańsze.

Wydawca: Polska Izba Mleka

Cena zbytu OMP wyniosła 9,52 zł/kg i była o 0,5%
niższa niż dwa tygodnie wcześniej oraz o 1,7%
niższa niż miesiąc wcześniej. Za pełne mleko
w proszku uzyskiwano 12,19 zł/kg, o 2,9% więcej
niż w poprzednim notowaniu i o 4,9% więcej niż
przed miesiącem. OMP było o 10,9% tańsze niż
przed rokiem, a PMP – o 2,8% tańsze.
Krajowi producenci ser Edamski zbywali
przeciętnie po 13,67 zł/kg, o 1,2% taniej niż przed
tygodniem i o 2,2% taniej niż przed miesiącem.
Cena sera Gouda wyniosła 14,29 zł/kg i była o 1,7%
wyższa od notowanej w poprzednim tygodniu, ale
o 2,2% niższa niż miesiąc wcześniej. W porównaniu
z cenami sprzed roku ser Edamski był o 0,5%
tańszy, a ser Gouda o 1,1% droższy.
Źródło: ZSRIR MRIRW
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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.

