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Produkcja mleka w Polsce u progu 

2021 roku 
 

Produkcja mleka jest jednym z najważniejszych 

rodzimych działów produkcji rolno-spożywczej. 

Dlatego nieustannie trzeba o niej rozmawiać, 

szczególnie w takich sytuacjach jak pandemia 

koronawirusa, która zmieniła oblicze niemalże 

każdego sektora rolnego funkcjonującego  

w Polsce.  

 

W wideokonferencji zorganizowanej w ramach 

kampanii “Wolne od GMO”, sfinansowanej  

z Funduszu Promocji Mleka, na temat rynku mleka 

wzięli w udział Marcin Wroński, zastępca 

dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa, Agnieszka Maliszewska  

z Polskiej Izby Mleka oraz dr Robert Mroczek, 

reprezentujący Instytut Ekonomiki Rolnictwa  

i Gospodarki Żywnościowej. (..) 

 

Zachęcamy do obejrzenia. 

 

OBEJRZYJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie na szkolenie  

pt. „Aktualnie obowiązujące wytyczne 

międzynarodowe i krajowe dla 

producentów żywności dotyczące 

COVID-19” 
 

Pandemia COVID-19 to nadal największe 

wyzwanie 2021 roku. Czy istnieją skuteczne 

metody zabezpieczenia zakładu tak, by uniknąć 

ognisk zakażeń wśród pracowników? Jakie są 

najnowsze wytyczne krajowe i międzynarodowe? 

Czy szczepienia są jedyną możliwością 

zapanowania nad pandemią i przywrócenia 

gospodarki na właściwe tory? O tym wszystkim 

dowiedzą się Państwo w trakcie szkolenia 

sfinansowanego z Funduszu Promocji Mleka. 

 

Szkolenie odbędzie się 04 lutego 2021 r. w formie 

ONLINE. 

 

Poniżej przekazujemy zaproszenie zawierające 

szczegółowe informacje o szkoleniu oraz kartę 

zgłoszenia. 

 

SZKOLENIE ONLINE – ZAPROSZENIE 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

Chętnych prosimy o wypełnienie karty 

zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres mailowy 

szkolenia@izbamleka.pl do 29 stycznia 2021 r. 

 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iFENoWUxuPA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=iFENoWUxuPA&feature=emb_logo
http://izbamleka.pl/wp-content/uploads/2021/01/SZKOLENIE-ONLINE-ZAPROSZENIE-1.pdf
http://izbamleka.pl/wp-content/uploads/2021/01/karta-zg%C5%82oszeniowa-1.pdf/
mailto:szkolenia@izbamleka.pl
https://www.youtube.com/watch?v=iFENoWUxuPA&feature=emb_logo
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Ceny zbytu artykułów mleczarskich 
 

Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach 

Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji 

Rynkowej MRiRW w dniach 11–17.01.2021 r. 

masło w blokach zbywały przeciętnie po  

14,78 zł/kg, o 1% drożej niż tydzień wcześniej, ale 

o 1% taniej niż przed miesiącem.  

 

Masło konfekcjonowane sprzedawano po  

16,45 zł/kg (3,29 zł za 200 gramową kostkę), o 1% 

drożej niż w poprzednim notowaniu, ale 

nieznacznie (o 0,5%) taniej niż miesiąc wcześniej. 

Masło w blokach było tańsze niż przed rokiem  

o 3%, a masło konfekcjonowane – o 5%. 

  

Cena zbytu OMP wyniosła 9,89 zł/kg wobec  

9,83 zł/kg tydzień wcześniej. Był to poziom cen  

o 3% wyższy niż przed miesiącem, ale o 7% niższy 

niż w porównywalnym okresie 2020 r. Za pełne 

mleko w proszku uzyskiwano 11,91 zł/kg, o 2 gr/kg 

więcej niż w poprzednim notowaniu i o 6 gr/kg 

więcej niż w trzecim tygodniu grudnia 2020 r.  

W odniesieniu do cen sprzed roku PMP było o 6% 

tańsze. 

  

Krajowi producenci ser Edamski zbywali 

przeciętnie po 14,06 zł/kg, o około 2% drożej niż 

tydzień i miesiąc wcześniej. Cena sera Gouda 

wyniosła 14,46 zł/kg i była nieznacznie (o 0,3%) 

niższa od notowanej w poprzednim tygodniu, ale  

o 3% wyższa niż miesiąc wcześniej. Ser Edamski był 

droższy niż przed rokiem o 0,2%, a ser Gouda –  

o 1%. 

Źródło: KOWR 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Wydawca: Polska Izba Mleka 

 

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. 

 


