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Wybór Agnieszki Maliszewskiej na  

wiceprzewodniczącą COGECA 

28 listopada w Brukseli odbyło się posiedzenie 

Prezydium Generalnego Komitetu Spółdzielni 

Rolniczych Unii Europejskiej COGECA, podczas 

którego został wybrany przewodniczący oraz sześciu 

wiceprzewodniczących organizacji. Jednym z nich 

została Dyrektor Polskiej Izby Mleka, Agnieszka 

Maliszewska.  

Na stanowiska wiceprzewodniczących startowało 

siedmioro kandydatów: z Polski, Francji, Słowacji, 

Finlandii, Niemiec, Danii i Włoch. Szanse polskiej 

kandydatki były od początku oceniane bardzo 

wysoko. Agnieszka Maliszewska otrzymała 

największą ilość głosów – 136, zostając tym samym 

pierwszą wiceprzewodniczącą. Maksymalnie można 

było zdobyć 139 głosów. Pozostali kandydaci 

osiągnęli następujące wyniki: Włochy – 115 głosów, 

Niemcy – 118, Francja – 114, Finlandia – 130, Dania 

– 110, Słowacja – 31. 

 

 

COGECA to największa i najbardziej wpływowa 

organizacja lobbingowa na rzecz mleczarstwa  

w Europie. Przewodniczący i sześciu 

wiceprzewodniczących wybieranych jest przez 

Prezydium na dwuletni mandat. Prezydencja 

Komitetu COPA, która odbywa posiedzenia raz  

w miesiącu oraz Prezydencja Komitetu COGECA 

tworzą wspólnie Komitet Koordynacyjny, który 

próbuje wypracować porozumienie w kwestiach 

dotyczących obu organizacji – COPA i COGECA.  

Więcej informacji dostępnych na stronie PIM: 

http://izbamleka.pl/dyrektor-polskiej-izby-mleka-

wiceprzewodniczaca-cogeca/  

PIM opublikował nową, drugą wersję 

Standardu PIM „bez GMO” 

W dniu 25 listopada, Polska Izba Mleka 

opublikowała nową, drugą wersję Standardu PIM 

„bez GMO”.  

 „Polska Izba Mleka w związku z licznymi pytaniami 

firm paszowych, jak również innych podmiotów 

związanych z branżą mleczarską poszerzyła 

Standard o dodatkowe moduły. Cieszę się, że 

Standard PIM „bez GMO” zyskuje coraz więcej 

zwolenników. Już teraz mogę śmiało powiedzieć, iż 

przyczynił się on do zwiększenia świadomości na 

temat bezpieczeństwa żywności. – mówi Agnieszka 

Maliszewska, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka.  
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Zmiany wprowadzone w nowej wersji Standardu 

uwzględniają wnioski z dotychczas 

przeprowadzonych audytów, oczekiwania rynku 

oraz sugestie napływające ze strony ekspertów 

branży mleczarskiej i paszowej. Mają one również 

na celu wsparcie podmiotów z branży mleczarskiej 

i paszowej w spełnieniu przez nie wymagań 

prawnych, wprowadzonych ustawą z dn. 13.06.2019 

o oznakowaniu produktów wytworzonych bez 

wykorzystania organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych jako wolnych od tych 

organizmów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1401), które 

wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. 

Wszystkie podmioty zainteresowane uzyskaniem 

treści Standardu, a także informacjami na temat 

przebiegu procesu certyfikacji oraz wyceny jego 

kosztów, proszone są o zgłoszenie się 

bezpośrednio do Polskiej Izby Mleka, wysyłając 

zapytanie na adres e-mail nongmo@izbamleka.pl 

 

 

Dyrektor PIM na spotkaniu z Ministrem 

w sprawie bez GMO  

W dniu 26.11.2019 r. Dyrektor Biura Polskiej Izby 

Mleka, Agnieszka Maliszewska spotkała się  

z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Janem 

Krzysztofem Ardanowskim w sprawie bez GMO. 
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Minister zapewnił, iż zostanie przygotowana 

interpretacja przepisów dotyczących oznakowania 

opakowań żywności i pasz, które nie spełniają 

warunków określonych w ustawie z dn. 13 czerwca 

2019 r. o znakowaniu produktów wytworzonych bez 

wykorzystania organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych jako wolnych od tych 

organizmów, a odnoszących się do okresu 

przejściowego, która zaspokoi potrzeby branży 

mleczarskiej.  

 

 

 

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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