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Szkolenie online pt. "IFS Food v.7" 
 

Polska Izba Mleka wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom w dniu 14.04.2021 r. realizowała 

szkolenie online pt. „IFS Food v.7”, które 

sfinansowane było z Funduszu Promocji Mleka. 

 

Standard IFS Food w wersji 7, obejmuje siedem 

głównych obszarów działalności i wszystkie są 

uważane za kluczowe dla ustanowienia 

efektywnych procesów gwarantujących 

bezpieczeństwo i jakość produktów: 

 

• Zarządzanie i zaangażowanie – przegląd 

zobowiązania wyższego kierownictwa do 

wspierania trwałości kultury 

bezpieczeństwa żywności i polityki 

zapewniania jakości. 

• System Zarządzania Jakością 

• System Zarządzania Bezpieczeństwem 

Żywności 

• Zarządzanie zasobami 

• Procesy operacyjne 

• Pomiary, analizy i poprawa (doskonalenie) 

• Plan Ochrony Żywności 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

#WspieramyPolskieMleczarstwo  

 

Polska Izba Mleka ruszyła z akcją 

#WspieramyPolskieMleczarstwo, która jest 

sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka. 

 

#WspieramyPolskieMleczarstwo to ważne 

przesłanie do konsumentów! Tysiące POLSKICH 

rodzinnych gospodarstw mleczarskich pracuje 

ciężko, żeby zapewnić surowiec do produkcji 

NAJLEPSZYCH POLSKICH  wyrobów, które 

spotykamy na sklepowych półkach. Kolejne tysiące 

pracowników zakładów i spółdzielni mleczarskich 

pracuje, by ten surowiec przetworzyć i dostarczyć 

do sklepów. 

 

Pamiętajmy, że polskie produkty mleczarskie to 

produkty najwyższej jakości, powstałe przy użyciu 

najnowocześniejszych technologii! 

 

Dokonując zakupów - BĄDŹ ŚWIADOMY – KUPUJ 

POLSKIE!! 

 

Zachęcamy do śledzenia akcji 

#WspieramyPolskieMleczarstwo 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/WspieramyPolskieMleczarstwo
https://www.facebook.com/WspieramyPolskieMleczarstwo
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Ceny zbytu artykułów mleczarskich 

 

Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach 

Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji 

Rynkowej MRiRW w dniach 29.03-04.04.2021 r. 

masło w blokach zbywały przeciętnie po 17,53 

zł/kg, o 1,2% drożej niż tydzień wcześniej oraz  

o 8,9% drożej niż przed miesiącem. Masło 

konfekcjonowane sprzedawano po 18,34 zł/kg 

(3,67 zł za 200 gramową kostkę), o 0,6% drożej niż 

w poprzednim tygodniu i o 5,6% drożej niż miesiąc 

wcześniej. Masło w blokach było o 21,1% droższe 

niż przed rokiem, a masło konfekcjonowane było  

o 11,5% droższe niż przed rokiem. Od stycznia br. 

masło w blokach podrożało o 19,2%,  

a konfekcjonowane o 12,9%. 

 

Cena zbytu OMP wyniosła 10,49 zł/kg i była o 1,0% 

wyższa niż tydzień wcześniej i o 2,7% wyższa niż 

przed miesiącem. Za pełne mleko w proszku 

płacono 13,05 zł/kg, o 0,5% więcej niż  

w poprzednim notowaniu i o 0,8% więcej niż 

miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed 

roku OMP było o 0,4% droższe, a PMP o 3,9% 

droższe. Od początku 2021 r. OMP podrożało  

o 6,7%, a PMP o 9,8%. 

 

Ser Gouda zbywano przeciętnie po 14,71 zł/kg,  

o 0,7% drożej niż przed tygodniem oraz 1,9% 

drożej niż przed miesiącem. Cena sera Edamskiego 

wyniosła 14,55 zł/kg i była o 0,9% wyższa od 

notowanej w poprzednim tygodniu oraz o 4,1% 

wyższa niż miesiąc wcześniej. Ser Gouda był o 1,7% 

droższy niż przed rokiem, a ser Edamski o 5,7% 

droższy niż rok wcześniej. 
 Źródło: KOWR 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 


