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Druga edycja szkolenia nt. „Standard 

PIM Bez GMO – cele, procedury, 

wymagania” 

Szkolenia Polskiej Izby Mleka dostosowane są do 

potrzeb naszych Członków, którzy na bieżąco 

informują nas, jakie tematy leżą w obszarze ich 

zainteresowań.  

Z uwagi na to Dział Szkoleń PIM zorganizował drugą 

edycję szkolenia nt. „Standard PIM Bez GMO – cele, 

procedury, wymagania”, które odbywa się 

01.10.2019 r. w Warszawie. Zainteresowanie 

zagadnieniem jest bardzo duże, co wskazuje na to, 

że świadomość na temat bezpieczeństwa żywności 

jest coraz większa, a producenci coraz więcej uwagi 

przywiązują do jakości swoich produktów. 

Zapraszamy do kontaktu z Działem Szkoleń PIM oraz 

śledzenia naszej oferty na stronie 

http://izbamleka.pl/oferta-szkoleniowa/. Szkolenia 

PIM są sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka. 

Więcej informacji dostępnych na stronie PIM: 

http://izbamleka.pl/druga-edycja-szkolenia-nt-

standard-pim-bez-gmo-cele-procedury-

wymagania/ 

 

MLEKO – CENNY NAPÓJ 

Skończyły się wakacje, znowu zaczęła się szkoła. 

Trzeba uczyć się tabliczki mnożenia i ortografii, 

które łatwiej przyswaja się w gronie kolegów  

i koleżanek. Nowy rok szkolny to również powrót 

do stałego rytmu dnia takiego jak: pobudka, szkoła, 

udział w zajęciach dodatkowych i powrót do domu. 

Wraca także rutyna spożywania posiłków.  

 

O dobry początek dnia i kondycję w szkole zadba 

porządne, pierwsze śniadanie, które powinno być 

spożyte w ciągu 30 minut po pobudce. Najlepiej  

z dodatkiem ciepłego mleka. Na pierwszy ogień idzie 

mleczna owsianka z dodatkiem jesiennych jabłek, 

która nie tylko dostarczy energii ale i szeregu 

witamin z grupy B, a także witaminę D, o której 

powinniśmy pamiętać szczególnie w okresie 

jesienno – zimowym.  Pamiętaj! Twój organizm  

potrzebuje bogactwa MLEKA przez całe życie. 

Mleko zawiera także białko, zbudowane  

z aminokwasów egzogennych i endogennych, które 

aż 97% jest dobrze przyswajane przez organizm. 

Zapotrzebowanie na białko u osób dorosłych, to  

ok. 0,8 - 1g na każdy kilogram wagi ciała. Białko to 

materiał budulcowy wszystkich narządów, 

wspomaga gojenie się ran i regeneruje organizm. 

Program „Mamy kota na punkcie mleka, 

finansowany jest z Funduszu Promocji Mleka  

i organizowany przez Polską Izbę Mleka i Polską 

Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. 

Wszystkie szczegóły o mlecznej kampanii 

skierowanej do szkół podstawowych, klas I-III, 

nauczycieli, rodziców i opiekunów znajdują się na 

stronie internetowej www.kochammleko.pl 
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Ceny zbytu artykułów mleczarskich 

W trzecim tygodniu września 2019 r. wzrosły ceny 

zbytu masła i mleka odtłuszczonego w proszku.  

W zakładach mleczarskich monitorowanych  

w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej 

Informacji Rynkowej MRiRW w dn. 16-22.09.2019 r. 

masło w blokach zbywano po 16,42 zł/kg, a masło 

konfekcjonowane – po 18,14 zł/kg, w obu 

przypadkach o około 3% drożej niż tydzień wcześniej 

oraz odpowiednio o 13% i 9% drożej niż przed 

miesiącem. Jednak w odniesieniu do notowań 

sprzed roku wymienione rodzaje masła były tańsze 

o 26–29%.  

 

Utrzymujący się globalny popyt na odtłuszczone 

mleko w proszku wpływa stymulująco na wzrost 

cen, w tym cen krajowych. W konsekwencji od maja 

2018 r. ceny tego produktu wykazują tendencję 

wzrostową. Mniejsza dynamika wzrostu notowana 

jest w przypadku cen pełnego mleka w proszku.  

W trzecim tygodniu września 2019 r. krajowi 

producenci za OMP uzyskiwali 9,12 zł/kg, o 0,4% 

więcej niż w poprzednim tygodniu i o 4% więcej niż 

przed miesiącem. 
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Za PMP płacono 11,88 zł/kg, o około 1% mniej niż 

przed tygodniem i 1% niż miesiąc wcześniej. Cena 

PMP była zbliżona do notowanej przed rokiem,  

a cena OMP – o 47% wyższa. 

W trzecim tygodniu września 2019 r. krajowi 

producenci za ser Gouda uzyskiwali przeciętnie 

13,42 zł/kg, o 0,5% mniej niż tydzień wcześniej, ale 

o 4% więcej niż miesiąc wcześniej. Cena sera 

Edamskiego wyniosła 12,70 zł/kg i ukształtowała się 

na poziomie zbliżonym do poprzedniego tygodnia, 

ale była o 5,5% niższa niż przed miesiącem. Ser 

Edamski był tańszy niż przed rokiem o 4,4%, podczas 

gdy ser Gouda był o 1,4% droższy. 

Źródło: ZSRIR MRiRW 

 
 

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. 
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