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Zaproszenie na szkolenie online
pt. “Praca zdalna”
Wdrożenie pracy zdalnej nie jest pozbawione
wyzwań; zaliczyć do nich trzeba kwestię
domowego bhp, wypadków przy pracy, czy zwrotu
przez pracodawcę kosztów pracy w domu. W tym
zakresie brak regulacji jest realnie odczuwalny.
Kwestie te jednak, o ile żywo interesowały kadry
i prawników, to nie prowadzą do większych
sporów
na
linii
pracownik-pracodawca.
Przedsiębiorcy
ostatecznie,
wspólnie
z pracownikami, przy braku uregulowań
prawnych, wypracowywali pożądany modus
operandi.
Polska Izba Mleka zaprasza na szkolenie online pt.
“Praca zdalna” sfinansowane z Funduszu Promocji
Mleka w ramach zadania „SZKOLENIA ONLINE”.
Szkolenie odbędzie się 24 listopada 2020 r.
w formie ONLINE.
Poniżej przekazujemy zaproszenie zawierające
szczegółowe informacje o szkoleniu oraz kartę
zgłoszeniową.
SZKOLENIE ONLINE – ZAPROSZENIE
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Chętnych prosimy o wypełnienie karty
zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres mailowy
szkolenia@izbamleka.pl do 18 listopada 2020 r.

Porozumienie w sprawie budżetu UE
Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły
porozumienie w sprawie budżetu UE na lata 2021
–2027, przybliżając blok o krok do realizacji jego
historycznego
pakietu
budżetowego
i naprawczego o wartości 1,8 bln euro.
Porozumienie – które nadal wymaga ostatecznej
zgody zarówno Parlamentu, jak i Rady – otwiera
drogę dla siedmioletniego budżetu, który ma
wejść w życie w styczniu i wyznacza polityczny etap
dla państw członkowskich do rozpoczęcia procesu
ratyfikacji wymaganego do wprowadzenia nowego
bloku.
W lipcu przywódcy UE zgodzili się na
długoterminowy budżet w wysokości 1,074 bln
euro wraz z funduszem naprawczym. Posłowie do
Parlamentu Europejskiego argumentowali jednak,
że na programy z takich dziedzin jak zdrowie i
badania naukowe przeznaczono niewystarczające
środki budżetowe oraz, iż powinny istnieć wyraźne
gwarancje, że UE planuje stworzyć nowe źródła
dochodów dla swojego budżetu w nadchodzących
latach. Zgodnie z oświadczeniem Rady
w 10.11.2020 porozumienie pozwoliłoby na
przekazanie dodatkowych 15 miliardów euro na
programy budżetowe, w tym program badawczy
Horizon Europe, program wymiany studentów
Erasmus i program zdrowotny. Z 15 miliardów
euro 12,5 miliarda to nowe finansowanie, głównie
z kar za konkurencję nałożonych przez blok. Reszta
pieniędzy pochodziłaby głównie z “przetasowanej”
gotówki.
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Ceny zbytu artykułów mleczarskich
Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach
Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji
Rynkowej MRiRW w dniach 26.10 – 1.11.2020 r.
masło w blokach zbywały przeciętnie po 16,34
zł/kg, o 2,5% drożej niż tydzień wcześniej i o 4%
drożej
niż
przed
miesiącem.
Masło
konfekcjonowane sprzedawano po 17,42 zł/kg
(3,48 zł za 200 gramową kostkę), o 1% taniej niż w
poprzednim notowaniu, ale o 1% drożej niż
miesiąc wcześniej. Masło w blokach było o 1%
droższe
niż
przed
rokiem,
a
masło
konfekcjonowane – o 6% tańsze.

Wydawca: Polska Izba Mleka

Cena zbytu OMP wyniosła 9,39 zł/kg wobec
9,37 zł/kg tydzień wcześniej i 9,35 zł/kg przed
miesiącem. Był to poziom cen o 5% niższy niż
w porównywalnym okresie 2019 r. Za pełne mleko
w proszku uzyskiwano 11,42 zł/kg, o 1,5% mniej
niż w poprzednim notowaniu, o 2% mniej niż
miesiąc wcześniej i o 5,5% mniej niż przed rokiem.
Krajowi producenci ser Edamski zbywali
przeciętnie po 13,66 zł/kg, o 2% taniej niż przed
tygodniem, ale o 1% drożej niż przed miesiącem.
Cena sera Gouda wyniosła 14,32 zł/kg i była o 4%
wyższa od notowanej w poprzednim tygodniu
i o 5,5% wyższa niż miesiąc wcześniej.
W porównaniu z cenami sprzed roku ser Edamski
był droższy o 4%, a ser Gouda – o 7%.
Źródło: ZSRIR MRIRW

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.

