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Walne Zgromadzenie Członków 

Polskiej Izby Mleka 

W dniu 30 czerwca br. w Warszawie odbyło się Walne 

Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Mleka, którzy 

licznie przybyli na spotkanie. 

Wydarzenie to było również okazją do spotkania 

przedstawicieli branży mleczarskiej zrzeszonych  

w Polskiej Izbie Mleka, wymiany poglądów oraz 

zapoznania się z działaniami realizowanymi przez 

PIM na rzecz sektora mleczarskiego. 

Oprócz Członków PIM zaproszenie na to wydarzenie 

przyjął Pan Krzysztof Jurgiel Poseł do 

Europarlamentu oraz Pani dr Katarzyna Piskorz – 

zastępca Głównego Lekarza Weterynarii. Goście 

podkreślali dobrą współpracę z Polską Izbą Mleka 

oraz gotowość do wspólnych działań i wsparcia 

merytorycznego. 

Swoją prezentację na temat aktualnej sytuacji  

w sektorze mleczarskim, ze szczególnym 

uwzględnieniem okresu COVID-19 przedstawił Pan 

dr Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa  

i Gospodarki Żywnościowej. Tematyka obejmowała 

także tendencje w handlu zagranicznym i krajowym  

oraz dane dotyczące spożycia mleka i produktów 

mleczarskich. 

 

 

 

Posiedzenie było także okazją do uroczystego 

wręczenia certyfikatów PIM „Bez GMO” kolejnym 

firmom –  Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita,  

w której imieniu certyfikat odebrał – Pan Dariusz 

Sapiński – Prezes Spółdzielni oraz firmie KAMIZ Sp. J. 

– certyfikat przekazano na ręce Pani Katarzyny 

Chaberek. 

Przed tegorocznym Walnym Zgromadzeniem 

Członków PIM stało też wyjątkowe wyzwanie, 

ponieważ uczestnicy wybierali członków Zarządu 

Polskiej Izby Mleka IV kadencji. 

W skład nowego Zarządu weszli: 

 Agnieszka Maliszewska 

 Dariusz Sapiński 

 Zbigniew Ryszard Kalinowski 

 Grzegorz Gańko 

 Peter Knauer 

 Edward Bajko 

 Paweł Jan Pasternak 
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Agnieszka Maliszewska, dyrektor PIM 

podczas wideokonferencji mówi o tym, 

czy sektor mleczarski podoła 

wyzwaniom? 

Polska Izba Mleka wychodzi naprzeciw Zielony Ład, 

Brexit, F2F i pytanie, które nurtuje dziś wielu: czy 

sektor mleczarski podoła wyzwaniom? O tym będą 

rozmawiać podczas dzisiejszej wideokonferencji jedni 

z najważniejszych przedstawicieli sektora mlecznego 

w Polsce. 

W rozmowie biorą udział: Agnieszka Maliszewska 

(Polska Izba Mleka), Marcin Hydzik (Związek Polskich 

Przetwórców Mleka), Peter Knauer (Hochland Polska 

Sp. z o.o.), Marcin Witulski (Polmlek Sp. z o.o.), 

Andrzej Szczepański (Robico) oraz Edward Bajko 

(Spółdzielnia Mleczarska Spomlek). 

Jak sektor mleczarski radzi sobie z sytuacją wokół 

koronawirusa? Czy polski sektor mleczarski wyjdzie  

z kryzysu obronną ręką? Co czeka producentów? 

Jaka przyszłość czeka sektor mleczarski? Czy 

europejski Zielony Ład, Brexit i strategia “Od pola do 

stołu” zaburzą rozwój polskiego mleczarstwa? 

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA! 
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Kolejne firmy ze Standardem PIM „Bez 

GMO” 

Cieszymy się iż coraz więcej firm jest 

zainteresowanych posiadaniem Standardu PIM "Bez 

GMO". 

Standard PIM „Bez GMO” to pierwszy tak 

kompleksowy, zbiór  zasad określającym wymagania 

w obszarze znakowania produktów wolnych od 

GMO, definiujący wymagania dla zakładu 

mleczarskiego, firmy z branży paszowej czy 

gospodarstwa. Standard uwzględnia cały zakres 

wymagań dla wielu poziomów łańcucha 

żywnościowego i paszowego. 

W  ostatnim czasie kolejne firmy tj. STW S.A., Olga 

Milewska, Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o. dołączyły 

do grona posiadaczy Certyfikatu PIM „Bez GMO”.  

Firmy posiadające Certyfikat PIM „Bez GMO” są  

w stanie udowodnić swoim konsumentom, że 

produkt jest zgodny oraz spełnia ich oczekiwania. 

 

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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