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Posiedzenie Zarządu Polskiej Izby 

Mleka w Niepruszewie 
 

W dniu dzisiejszym (7 sierpnia 2020 r.) obradował 

Zarząd Polskiej Izby Mleka. Spotkanie odbyło  się w 

siedzibie jednego z Członków Polskiej Izby Mleka - 

Kersia Polska Sp. z o.o. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Polskiej Izby 

Mleka – Edward Bajko. Podjęto m.in. uchwałę 

dotyczącą przyjęcia w poczet Członków Polskiej 

Izby Mleka nowego podmiotu,  propozycji do 

planu finansowego Funduszu Promocji Mleka na 

rok 2021. Omówiono także aktualną sytuację 

sektora mleczarskiego, efektywność obecnych 

sposobów promowania przez PIM i inne 

organizacje branżowe konsumpcji mleka i 

produktów mleczarskich w Polsce. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Produkty genetycznie modyfikowane 
 

Obecnie coraz częściej spotykamy się z 

oznaczeniami „bez GMO” lub „wolne od GMO” 

przez co coraz więcej osób zwraca na to uwagę. 

Coraz częściej konsumenci robiąc zakupy zwracają 

uwagę na jakość żywności, która ma trafić do 

koszyka, a potem na nasze stoły. Społeczeństwo, 

staje się coraz bardziej świadome tego, że jedzenie 

warunkuje zdrowie i życie człowieka. Dlatego też 

tak istotna jest możliwość wyboru pomiędzy 

produktami genetycznie modyfikowanymi, a 

naturalnymi, które powinny być dobrze 

oznakowane. 

Aby firmy mogły używać oznaczeń „Bez GMO” na 

produktach mleczarskich, muszą zostać spełnione 

określone wymagania na wielu poziomach – 

również gospodarstw, mleczarni i producentów 

pasz. 

Mleczarnie powinny być w stanie udowodnić, że 

ich produkt jest bezpieczny i spełnia oczekiwania 

konsumentów, gdyż ich dostawcy używają pasz 

wyprodukowanych przez firmy, które nie stosują w 

swojej produkcji środków z organizmami 

genetycznie modyfikowanymi. 

– Dziś rynek wymaga od producentów 

certyfikatów potwierdzających, że ich pasze są 

wolne od GMO – mówi Piotr Kosiński, technolog w 

firmie Farmpasz Sp. z o.o. – Trzeba się dostosować 

do wymagań naszych klientów, producentów 

mleka. 

Kampania „Wolne od GMO” sfinansowana jest z 

Funduszu Promocji Mleka. 
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Zaproszenie na szkolenie online  

pt. „Nowa matryca stawek VAT 2020 – 

wybrane zagadnienia” sfinansowane 

z Funduszu Promocji Mleka 
 

Polska Izba Mleka zaprasza na szkolenie z zakresu: 

„Nowa matryca stawek VAT 2020 – wybrane 

zagadnienia”, sfinansowane z Funduszu Promocji 

Mleka w ramach zadania „Konferencje szkoleniowe 

i szkolenia”. 

 

Szkolenie odbędzie się 20 sierpnia 2020 r.   

w formie ONLINE w godzinach: 9:00 – 14:30. 

 

Szkolenie jest skierowane do handlowców z działu 

sprzedaży i księgowych. 

 

Poniżej przekazujemy zaproszenie zawierające 

szczegółowe informacje o szkoleniu oraz kartę 

zgłoszenia. 

 

KARTA ZAŁOSZENIOWA 

 

SZKOLENIE ONLINE – PROGRAM 

 

Chętnych prosimy o wypełnienie karty 

zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres mailowy 

szkolenia@izbamleka.pl do 13 sierpnia 2020 r. 

 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

http://izbamleka.pl/wp-content/uploads/2020/08/KARTA-ZA%C5%81OSZENIOWA-1.pdf
http://izbamleka.pl/wp-content/uploads/2020/08/SZKOLENIE-ONLINE-PROGRAM-1.pdf

