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Targi Warsaw Food Expo 2018 

W terminie 24-26 maja 2018 r. w centrum targowo-

kongresowym Ptak Warsaw Expo odbędą się 2. 

Międzynarodowe Targi Żywności Warsaw Food 

Expo.  

Będzie to okazja do promocji produktów 

spożywczych, w tym również dotarcia do sieci 

handlowych, branży HoReCA, a także do odbiorców 

zagranicznych. Organizatorzy spodziewają się 

obecności partnerów biznesowych z Wielkiej 

Brytanii, Niemiec, Portugalii, Chin, Tajlandii, 

Kazachstanu oraz Ukrainy. 

Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka:  

http://izbamleka.pl/2018/01/03/targi-warsaw-

food-expo-2018/
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Konsultacje publiczne projektu ustawy 

o organizacji hodowli i rozrodu 

zwierząt 

Istnieje możliwość zgłoszenia ewentualnych uwag 

do projektu ustawy o organizacji hodowli  

i rozrodzie zwierząt gospodarskich.  

Przedmiotowy projekt został udostępniony  

w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces 

Legislacyjny (projekt ustawy został wpisany do 

wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów pod 

numerem UC105. 

Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag do 8 

stycznia 2018 r. na adres:doradztwo@izbamleka.pl 

Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka:  

http://izbamleka.pl/2018/01/03/konsultacje-

publiczne-projektu-ustawy-o-organizacji-hodowli-i-

rozrodu-zwierzat/ 
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Warsaw Gastro Show 2018 

W dniach 27 lutego-1 marca 2018 r. w największym 

w Europie Środkowej Centrum Targowo-

Konferencyjnym PTAK WARSAW EXPO  

w Nadarzynie odbędą się drugie Międzynarodowe 

Targi Gastronomiczne Warsaw Gastro Show. 

Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka:  

http://izbamleka.pl/2018/01/03/warsaw-gastro-

show-2018/ 
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Projekt rozporządzenia Rady Ministrów 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało 

projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu  

i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka:  

http://izbamleka.pl/2018/01/03/projekt-

rozporzadzenia-rady-ministrow/ 
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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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