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Spotkanie dot. eksportu rolno-

spożywczego do krajów trzecich  
 

W dniu 09.02.2021 roku Ministerstwo Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi we współpracy z Ministerstwem 

Spraw Zagranicznych zorganizowało spotkanie pt. 

„Eksport rolno-spożywczy do krajów trzecich – 

wsparcie ze strony administracji i placówek 

zagranicznych RP”. 

 

W spotkaniu uczestniczył Minister Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi Pan Grzegorz Puda, Minister Spraw 

Zagranicznych Pan Paweł Jabłoński, 

przedstawiciele ambasad, radcowie rolni oraz 

ponad 20 przedstawicieli organizacji rolno-

spożywczych. 

 

Podczas spotkania przedstawiciele organizacji 

rolno-spożywczych spożywczych mówili  

o problemach z jakimi przedsiębiorcy borykają się 

podczas eksportu do krajów trzecich.  

 

Podczas spotkania głos zabrała m.in. Pani 

Agnieszka Maliszewska – Dyrektor Polskiej Izby 

Mleka, wiceprezydent COGECA mówiąc, iż dla 

branży mleczarskiej istotny jest każdy rynek trzeci. 

Wszystko jest istotne w zdobywaniu nowych 

rynków, świadectwa również. Organizacja misji 

gospodarczych z udziałem Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi oraz administracji rządowej wraz  

z przedstawicielami firm byłoby dobrym 

rozwiązaniem. (…) 

 

Pełna informacja dostępna będzie w najbliższym 

wydaniu Tygodniowego Insidera. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny zbytu artykułów mleczarskich 
 

Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach 

Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji 

Rynkowej MRiRW w dniach 25–31.01.2021r . 

masło w blokach zbywały przeciętnie po 15,14 

zł/kg, o 1% drożej niż tydzień wcześniej i o 3% 

drożej niż przed miesiącem.  

 

Masło konfekcjonowane sprzedawano po 16,30 

zł/kg (3,26 zł za 200 gramową kostkę), o 1% taniej 

niż w poprzednim tygodniu i miesiąc wcześniej. 

Masło w blokach było o 2% droższe niż przed 

rokiem, a masło konfekcjonowane – o 6,5% tańsze.  

Cena zbytu OMP wyniosła 9,91 zł/kg i była o 2% 

wyższa niż tydzień wcześniej i o 4% wyższa niż 

przed miesiącem. Za pełne mleko w proszku 

płacono 12,44 zł/kg, o 2% więcej niż w poprzednim 

notowaniu i miesiąc wcześniej. W porównaniu z 

cenami sprzed roku OMP było tańsze o 9%, a PMP 

– o 2%.  

 

Ser Gouda, tak jak w trzecim tygodniu stycznia br., 

zbywano przeciętnie po 14,65 zł/kg, o 3% drożej 

niż przed miesiącem. Cena sera Edamskiego 

wyniosła 13,83 zł/kg i była o 1% wyższa od 

notowanej w poprzednim tygodniu i miesiąc 

wcześniej. Ser Gouda był o 1% droższy niż przed 

rokiem, a ser Edamski – o 1% tańszy. 

Źródło: KOWR 
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PIM inicjatorem dyskusji nad 

dobrostanem krów 

10 lutego odbyło się pierwsze spotkanie, powstałej 

z inicjatywy Agnieszki Maliszewskiej dyrektor 

Polskiej Izby Mleka, grupy roboczej zajmującej się 

zagadnieniem standardu  PIM ukierunkowanego 

na dobrostan zwierząt, ze szczególnym 

uwzględnieniem bydła mlecznego. (…) 

 

Nowy moduł dotyczący dobrostanu zwierząt 

będzie obejmował takie elementy jak: organizacja 

gospodarstwa rolnego, budynki i urządzenia  

w gospodarstwie rolnym, pastwiska, kondycja  

i zdrowie zwierząt, żywienie zwierząt i opieka nad 

nimi.  

 

Elementów, które obejmuje nowy moduł jest 

sporo, a wiedząc, że zagadnienie to nie jest 

obojętne podmiotom zrzeszonym w Polskiej Izbie 

Mleka oraz z nią współpracującym, PIM do dyskusji 

nad tym kompleksowym rozwiązaniem zaprosiła 

osoby, których doświadczenie, znajomość tematu 

i rozległe kontakty z rolnikami pozwalają na jak 

najlepsze opracowanie standardu. W grupie 

znaleźli się przedstawiciele podmiotów 

przetwarzających mleko, stowarzyszeń 

mleczarskich, a także Ośrodków Doradztwa 

Rolniczego oraz jednostki certyfikującej.  

 

Zagorzała i merytoryczna dyskusja podczas 

spotkania udowodniła, że jest wiele zagadnień do 

omówienia. Uczestnicy już dziś mieli wiele cennych 

uwag i sugestii oraz pomysłów. Zdecydowano, że 

spotkania w formie online odbywać się będą 

regularnie co dwa tygodnie.  

 

 

 

 

Rozwijający się rynek spożywczy, w szczególności 

rynek przetwórstwa mleka, poszukuje nowych 

możliwości dostosowania się do zmieniających się 

potrzeb konsumentów i wymagań prawnych. 

Objęcie Standardem PIM tak istotnego 

zagadnienia, jakim jest dobrostan zwierząt to 

kolejne rozwiązanie pomagające branży 

mleczarskiej oraz rolnikom na zwiększenie 

konkurencyjności na rynku poprzez dobre 

skojarzenia nie tylko z wysokiej jakości, 

bezpiecznymi produktami, ale także 

standaryzowanym pozyskiwaniem surowca od 

dobrze traktowanych zwierząt hodowlanych. 

 

W spotkaniu uczestniczyli rolnicy, producenci 

mleka zrzeszeni w Stowarzyszeniu Polskie Mleko, 

przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego, 

zootechnicy, przedstawiciele zakładów 

przetwórczych oraz audytorzy z TUV SUV Polska, 

współpracujący z Polską Izbą Mleka. 

 

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. 

 


