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Agnieszka Maliszewska, dyrektor PIM 

uczestniczyła w kolejnej 

wideokonferencji przedstawicieli 

organizacji branżowych z Ministrem 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Biura Polskiej Izby 

Mleka uczestniczyła w kolejnej wideokonferencji 

online przedstawicieli organizacji branżowych  

z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Janem 

Krzysztofem Ardanowskim. Rozmowa dotyczyła 

obecnej sytuacji w polskim rolnictwie. 

OBEJRZYJ WIDEOKONFERENCJĘ 

W rozmowie brali udział: Jan Krzysztof Ardanowski – 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agnieszka 

Maliszewska – Polska Izba Mleka, Jerzy Wierzbicki – 

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, 

Jacek Zarzecki – Polski Związek Hodowców  

i Producentów Bydła Mięsnego, Dariusz Goszczyński 

– Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, 

Szczepan Wójcik – Związek Polski Przemysł 

Futrzarski, Witold Choiński – Związek Polskie Mięso, 

Wiesław Różański – Unia Producentów  

i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Wiktor 

Szmulewicz – Krajowa Rada Izb Rolniczych, Marian 

Sikora – Federacja Branżowych Związków 

Producentów Rolnych. 

 

Ustawa o zmianie ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw 

Zachęcamy do zapoznania się z ustawą o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw oraz z tarczą antykryzysową. 

Ustawa COVID z 31.02.2020 

Tarcza antykryzysowa 

 
 

 

Nowa wersja wytycznych dla zakładów 

w związku z pojawieniem się 

koronowirusa  

Polska Izba Mleka opracowała nową wersję 

wytycznych (z dnia 02.04.2020) postępowania dla 

zakładów w związku z pojawieniem się koronowirusa 

(SARS-CoV-2). 

 

ZOBACZ NOWĄ WERSJĘ WYTYCZNYCH 
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Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi na pismo dot. 

zakwalifikowania zakładów 

przetwórstwa mleka do infrastruktury 

krytycznej 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało 

na pismo dot. zakwalifikowania zakładów 

przetwórstwa mleka do infrastruktury krytycznej (IK), 

informując, że skierowało prośbę do Rządowego 

Centrum Bezpieczeństwa (RCB)  

o rozważenie możliwości zmiany kryteriów,  

w oparciu o które wyłaniane są elementy 

infrastruktury krytycznej, tak aby zakłady mleczarskie 

mogłyby zostać zakwalifikowane do IK,  

a co z tym się wiąże (w opinii organizacji branży 

mleczarskiej), zagwarantowana byłaby możliwość ich 

nieprzerwanej pracy, w sytuacji dalszego rozwoju 

pandemii koronawirusa. 

ZOBACZ SKAN PISMA 

 

18 edycja Międzynarodowego Forum 

Spółdzielczości Mleczarskiej 

przełożona na 08-10.09.2021 

Wiem, że część osób od lat uczestniczy  

w Międzynarodowym Forum Spółdzielczości 

Mleczarskiej, które organizuję od 18 lat. Tegoroczne 

Forum zaplanowane na połowę września  

w Białymstoku NIE ODBĘDZIE SIĘ. To dla mnie bardzo 

trudna i ciężka decyzja, bo prace są już poważnie 

zaawansowane, a koszty poniesione. 
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Teraz cały swój czas muszę poświecić na pomoc 

Państwu i ratowaniu sektora mleczarskiego, bo czeka 

nas załamanie rynku. Od naszych postaw będzie 

zależało, czy i jak przetrwamy ten kryzys. Ja  

i pracownicy mojej firmy pracujemy teraz tylko na 

rzecz mleczarstwa i jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

Jestem przekonana, że zrozumiecie Państwo moją 

decyzję i w przyszłym roku spotkamy się na Forum, 

także w Białymstoku w Pałacu Branickich, silniejsi  

i spokojniejsi o przyszłość rynku mleka. – informuje 

Agnieszka Maliszewska, Organizator 

Międzynarodowego Forum Spółdzielczości 

Mleczarskiej. 

Więcej informacji o FSM dostępnych na stronie: 
https://2020.forum-mleczarskie.org/ 

 

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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