
Dzisiejsza kondycja polskiego mleczarstwa
jest wynikiem 130 lat przemian uzale˝-

nionych od meandrów historii XIX i XX wieku,
od entuzjazmu i codziennego trudu ludzi, od
przeobra˝eƒ ekonomii Polski, Europy i Êwiata. 

Pierwsze dekady XXI wieku sà czasem prze∏o-
mu dla polskiej gospodarki, a tym samym dla
polskiego mleczarstwa. Zjednoczenie Europy
stwarza dla naszego mleczarstwa wielkà
szans´ rozwoju, ale niesie równie˝ istotne za-
gro˝enia. Praca wielu pokoleƒ zobowiàzuje
i jest motywem do intensywnych dzia∏aƒ na
rzecz pomyÊlnoÊci polskiego mleczarstwa
w tych trudnych, prze∏omowych czasach. 

Przemiany ostatnich lat pokaza∏y, ˝e Êrodowi-
sko mleczarskie jest zdolne do ogromnego
twórczego wysi∏ku, aby sprostaç wyzwaniom
Europy i Êwiata XXI wieku. 
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Polskie mleczarstwo, od powstania 130 lat temu do chwili obecnej, by∏o
i jest w przewadze spó∏dzielcze. Stworzenie podstaw mleczarstwa na

ziemiach polskich by∏o nierozerwalnie zwiàzane z popularyzacjà wÊród
ch∏opów oraz innych warstw spo∏eczeƒstwa idei spó∏dzielczoÊci. Idee te

- zrodzone dwa wieki temu w Europie Zachodniej, jako przeciwwaga
drapie˝nego kapitalizmu - reprezentujà najwy˝sze wartoÊci spo∏eczne

i z tego wzgl´du zawsze by∏y i sà aktualne, bez wzgl´du na czas 
i szerokoÊç geograficznà. Po przesz∏o 200 latach okazuje si´, ˝e 

szczególnie dzisiaj ich przes∏anie jest bardzo potrzebne. 

Deklaracja Spó∏dzielczej To˝samoÊci i Zasad Spó∏dzielczych uchwalona przez XXX

Jubileuszowy Kongres Mi´dzynarodowego Zwiàzku Spó∏dzielczego w 1999 roku

w Manchester stanowi: "Spó∏dzielnie opierajà swojà dzia∏alnoÊç na wartoÊciach 

samopomocy, samoodpowiedzialnoÊci, demokracji, sprawiedliwoÊci i solidarnoÊci.

Zgodnie z tradycjami za∏o˝ycieli ruchu spó∏dzielczego, cz∏onkowie spó∏dzielni 

wyznajà wartoÊci etyczne uczciwoÊci, otwartoÊci, odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej

i troski o innych". Te wartoÊci i sama idea ruchu spó∏dzielczego zosta∏y na poczàtku

XIX wieku spopularyzowane w Polsce przez Stanis∏awa Staszica. Za∏o˝y∏ on 

w 1816 roku w Hrubieszowie pierwszà w Europie organizacj´ spó∏dzielczà pod 

nazwà "Towarzystwo Rolnicze dla Ratowania si´ Wspólnie w Nieszcz´Êciach". 
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Mleko krowie i wytworzone z niego wyroby nie od ra-
zu znalaz∏y w∏aÊciwe miejsce w diecie i powszechnym
˝ywieniu cz∏owieka. Znaczenie mleka w ˝ywieniu spo∏e-
czeƒstw doceniono stosunkowo póêno. Poczàtkowo
w mi´dzynarodowym handlu dominowa∏o zbo˝e, a na-
st´pnie mi´so, natomiast mleko produkowano g∏ównie
na w∏asne potrzeby rodzin wiejskich i inwentarza. 

Dopiero rozwój miast w wyniku rewolucji przemys∏o-
wej i wzrost zapotrzebowania ludnoÊci miejskiej na
˝ywnoÊç, a w tym na mleko i przetwory mleczne, nasu-
n´∏y przedsi´biorczym osobom myÊl o zorganizowaniu
produkcji towarowej - we w∏asnych gospodarstwach lub
przez gromadzenie i przerób mleka z kilku gospodarstw.
Rozwój przetwórstwa na wi´kszà skal´ sta∏ si´ mo˝liwy
dopiero po latach, dzi´ki rozwojowi technologii, post´-
powi technicznemu w przemyÊle maszyn mleczarskich,
chemii, ch∏odnictwie, mikrobiologii itp. 

Trwa∏e podstawy stworzy∏a jednak mleczarstwu do-
piero nauka o prawid∏owym ˝ywieniu cz∏owieka, która
uwypukli∏a rol´ bia∏ka mlecznego - najtaƒszego i wyso-
kowartoÊciowego bia∏ka zwierz´cego - oraz t∏uszczu
mlecznego w prawid∏owym funkcjonowaniu organizmu
ludzkiego, zw∏aszcza dzieci i m∏odzie˝y.

Doceniajàc ten fakt, rzàdy wielu paƒstw po II wojnie
Êwiatowej udzieli∏y wszechstronnego wsparcia produ-
centom mleka oraz przedsi´biorstwom przetwarzajà-
cym je na wyroby mleczarskie, co przyczyni∏o si´ do
szybkiego rozwoju gospodarki mlecznej i liczàcego si´
przemys∏u. 

Rozwój mleczarstwa nie ominà∏ tak˝e Polski, przy
czym od poczàtków rozwoju mleczarstwa w kraju domi-
nowa∏a forma spó∏dzielczoÊci, która sta∏a si´ fundamen-
tem nowoczesnego przemys∏u mleczarskiego. Polska
spó∏dzielczoÊç mleczarska wyros∏a z inicjatyw ch∏opów,
mia∏a s∏u˝yç ich interesom, by∏a spó∏dzielczoÊcià wy-
∏àcznie rolniczà. Póêniejsza jej dzia∏alnoÊç przeros∏a za-
kreÊlone poczàtkowo ramy, spó∏dzielnie mleczarskie
w∏àczy∏y si´ do ogólnego nurtu spo∏ecznego przesiàk-

ni´tego ideà rozwoju gospodarczego i kulturalnego wsi
polskiej oraz umocnienia ÊwiadomoÊci narodowej. 

W Polsce Ludowej spó∏dzielczoÊç mleczarska, wierna
idea∏om pierwszych spó∏dzielców, stara∏a si´ reprezen-
towaç interesy cz∏onków  producentów mleka i godziç je
z interesami konsumentów. 

Po wojnie nastàpi∏ okres dynamicznego rozwoju prze-
mys∏u mleczarskiego. Na ten pozytywny okres silnego
rozwoju mleczarstwa w Polsce nak∏ada∏ si´ jednak cieƒ
znacznej ingerencji Paƒstwa i rzàdzàcych partii politycz-
nych, w odniesieniu do prowadzonej przez spó∏dzielnie
mleczarskie i ich zwiàzki polityki spo∏eczno-gospodarczej
i samorzàdowej. Dzia∏alnoÊç spó∏dzielczoÊci mleczarskiej
- jak i innych ga∏´zi produkcji - by∏a w tym czasie ÊciÊle
kontrolowana i ukierunkowywana, mimo wielu zabiegów
ze strony jej oddanych dzia∏aczy o niezale˝noÊç i samo-
rzàdnoÊç poczynaƒ. Formy spó∏dzielcze, zaproponowane
mleczarstwu przez Êwiat∏ych dzia∏aczy, okaza∏y si´ trwa-
∏e. Spó∏dzielnie mleczarskie sta∏y si´ dla kolejnych poko-
leƒ rolników szko∏à zespo∏owego dzia∏ania, umo˝liwia∏y
im podnoszenie kwalifikacji, korzystanie z doÊwiadczeƒ
wzorowych gospodarstw, zapewnia∏y pomoc materialnà
w wypadkach losowych i pomoc instruktorskà. Wielkie
znaczenie w spó∏dzielczoÊci mia∏a dzia∏alnoÊç spo∏eczno -
wychowawcza, oÊwiatowa i kulturalna spó∏dzielni. Jej za-
sady, sformu∏owane w pierwszym, wzorcowym statucie
spó∏dzielni mleczarskiej przetrwa∏y do dziÊ, stajàc si´ do-
datkowym czynnikiem wi´zi spó∏dzielni z cz∏onkami.
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POCZÑTKI 

SPÓ¸DZIELCZOÂCI MLECZARSKIEJ

W POLSCE 

Idee spó∏dzielcze przenikn´∏y do Polski ju˝ na prze∏o-
mie XVIII i XIX wieku. Prekursorem spó∏dzielczoÊci
w tym okresie by∏ mieszczanin z pochodzenia, a du-
chowny, filozof i przyrodnik z wykszta∏cenia Stanis∏aw
Staszic (1755-1826). W czasie studiów na wy˝szych
uczelniach zachodniej Europy zainteresowa∏ si´ ideami
spo∏ecznymi, które rodzi∏y si´ na tle ˝ywio∏owego roz-
woju pierwotnego kapitalizmu niosàcego robotnikom
wyzysk i n´dz´. Idee te próbowa∏ Staszic zaszczepiç po
powrocie do kraju przenoszàc je na grunt wiejski i na
stosunki paƒszczyêniane, uwa˝ajàc warstw´ ch∏opskà,
pozbawionà w tym czasie wszelkich praw, za najbar-
dziej potrzebujàcà pomocy. 

W 1801 r. z zebranych w∏asnych oszcz´dnoÊci zakupi∏
du˝e dobra ziemskie, oddajàc je we wspólne w∏adanie
ch∏opom, których uprzednio uwolni∏ od paƒszczyzny.
W 1816 r., na 28 lat przed za∏o˝eniem przez angielskich
tkaczy s∏ynnej pionierskiej spó∏dzielni spo˝ywców
w Rochdale, Staszic za∏o˝y∏ pierwszà samopomocowà
organizacj´ ch∏opskà na ziemiach polskich: Hrubieszow-
skie Towarzystwo Rolnicze dla Ratowania si´ Wspólnie
w Nieszcz´Êciach. Wyprzedzi∏a ona o oko∏o 50 lat w∏a-
Êciwy ruch spó∏dzielczy, który narodzi∏ si´ na ziemiach
polskich po 1860 roku. 

W spó∏dzielczoÊci polskiej od poczàtku idee podno-
szenia dobrobytu cz∏onków, krzewienia oÊwiaty i kultu-
ry ∏àczono z rozbudzeniem i umacnianiem ÊwiadomoÊci
narodowej. Przeciwdzia∏ania paƒstw zaborczych tym

bardziej mobilizowa∏y ludnoÊç polskà do poszukiwania
form organizacyjnych, które zapewnia∏yby wzajemne
wsparcie i samopomoc w ka˝dej sferze dzia∏alnoÊci. Wa-
runki rozwoju spó∏dzielczoÊci by∏y trudne, zw∏aszcza na
wsi i zró˝nicowane w zale˝noÊci od stosunku do niej ad-
ministracji paƒstw zaborczych, od struktury gospo-
darstw rolnych, poziomu oÊwiaty itp. Ale te trudnoÊci
nie odstrasza∏y entuzjastów spó∏dzielczoÊci, tworzàcych
zr´by przysz∏ych pot´˝nych organizacji spó∏dzielczych. 

Spó∏dzielnie mleczarskie, powstawa∏y w wi´kszoÊci
z inicjatywy rolników, bez zach´ty z zewnàtrz. Boryka-
jàc si´ z niedoborem funduszów i brakiem fachowców
z trudem torowa∏y sobie drog´ na rynki zbytu. Wiele
z nich, zw∏aszcza na poczàtku, uleg∏o likwidacji, jednak
te, które przetrwa∏y, uodporni∏y si´ na wszelkie przeciw-
noÊci i radzi∏y sobie nawet w skrajnie trudnych warun-
kach wojennych. Zach´tà do tworzenia nowych spó∏-
dzielni by∏ fakt, ˝e umo˝liwia∏y one drobnym rolnikom
uzyskanie sta∏ego dochodu ze sprzeda˝y mleka. Zap∏ata
za litr mleka uzale˝niona by∏a wprawdzie od poziomu
spieni´˝enia wyrobów, ale w warunkach gdy prywatni
poÊrednicy p∏acili ch∏opom 25-30% ceny otrzymywanej
za mleko w miastach, zysk za mleko dostarczane do
spó∏dzielni by∏ znacznie wy˝szy. 

PIERWSZE POLSKIE SPÓ¸DZIELNIE 

MLECZARSKIE

Spó∏dzielnie mleczarskie najwczeÊniej powsta∏y
w Wielkopolsce i na Pomorzu. W rejestrze Zwiàzku Spó∏-
dzielni Rolniczych i Zarobkowo - Gospodarczych z 1936
roku figurujà spó∏dzielnie, które mia∏y ju˝ wówczas za
sobà oko∏o pó∏ wieku dzia∏alnoÊci. Nale˝à do nich spó∏-
dzielnie zorganizowane w latach 

- 1882, w Paw∏ówku („Mleczarnia Bukowska“) 

- 1884, w KoÊcianie. 

WczeÊniejsza wzmianka mówi o spó∏dzielni w Che∏m-
˝y (1875 r.). 

W koƒcu lat 80-tych XIX wieku powsta∏y tak˝e spó∏-
dzielnie w ˚ninie, Szamotu∏ach, Gostyniu, Ostrowie
Wielkopolskim, Damas∏awiu. 

Spó∏dzielnie mleczarskie powstawa∏y z inicjatywy
producentów mleka. Rejestrowane by∏y na podstawie
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obowiàzujàcej od 1867 r. ustawy o spó∏dzielniach, która
zosta∏a znowelizowana w 1889 roku. Spó∏dzielnie mle-
czarskie wspierane by∏y przez Centralne Towarzystwo
Gospodarcze, które ju˝ w 1883 r. zaleci∏o zak∏adanie pa-
rowych mleczarni spó∏dzielczych wsz´dzie tam, gdzie
istnia∏y warunki zebrania minimum 4000 litrów mleka
dziennie. 

W Wielkopolsce i na Pomorzu sytuacja ludnoÊci pol-
skiej by∏a bardzo trudna. W∏adze paƒstwowe popiera∏y
powstawanie spó∏dzielni mleczarskich ze wzgl´du na
wysoki popyt w miastach na ˝ywnoÊç. Poparcie to by∏o
jednak tylko wówczas, gdy zrzesza∏y one rolników nie-
mieckich. Rolnicy polscy, którzy zwykle stanowili mniej-
szoÊç, przyjmowani byli niekiedy z ograniczeniem praw
cz∏onkowskich, a najcz´Êciej byli jedynie dostawcami
mleka. Spó∏dzielnie powstajàce w tym rejonie grupowa-
∏y przede wszystkim w∏aÊcicieli du˝ych majàtków ziem-
skich i bogatych ch∏opów, których staç by∏o na op∏ace-
nie wysokiego wpisowego i udzia∏ów. Spó∏dzielnie te za-
sobne w fundusze budowa∏y du˝e zak∏ady, wzorujàc si´
na mleczarniach holenderskich lub duƒskich. Wyposa˝o-
ne by∏y one w nowoczesne parowe maszyny i urzàdze-
nia, a kierowali nimi zatrudnieni fachowcy o odpowied-
nim przygotowaniu i praktyce. 

Na po∏udniu kraju - w Galicji i Ma∏opolsce - spó∏dziel-
nie mleczarskie zacz´∏y powstawaç w ostatnim dziesi´-
cioleciu XIX wieku (pierwsza w 1896 r. w Królówce k.
Bochni). Organizowane ˝ywio∏owo wymaga∏y fachowej
opieki, pomocy prawnej i finansowej. Wkrótce opiek´ t´

otrzyma∏y ze strony Patronatu Spó∏dzielni Rolni-
czych Wydzia∏u Krajowego Sejmu Galicyjskiego,
którego referentem zosta∏ w 1899 r. dr Franci-
szek Stefczyk, goràcy zwolennik spó∏dzielczoÊci
rolniczej, wielce zas∏u˝ony dla jej rozwoju. Pod
kierunkiem dra Stefczyka i przy wspó∏pracy or-
ganizatora spó∏dzielczoÊci mleczarskiej
w dwóch zaborach in˝. Zygmunta Chmielew-
skiego opracowano - opierajàc si´ na doÊwiad-
czeniach duƒskich i holenderskich - wzorcowy
statut dla spó∏dzielni mleczarskich. Znalaz∏a si´
w nim wi´kszoÊç zasad stanowiàcych g∏ównà
treÊç wspó∏czesnych statutów, w tym mi´dzy
innymi obowiàzek prowadzenia przez spó∏dziel-
nie  dzia∏alnoÊci spo∏eczno-wychowawczej. 

W rejonach centralnym i wschodnim Polski -
znajdujàcych si´ pod zaborem rosyjskim - w∏a-
dze carskie by∏y generalnie wrogo nastawione
do spó∏dzielczoÊci, s∏usznie obawiajàc si´, ˝e
pod jej szyldem szerzone b´dzie uÊwiadomie-
nie narodowe. Mimo tych trudnoÊci idee spó∏-
dzielcze zakorzeni∏y si´ tu szybko, g∏ównie
dzi´ki grupie wybitnych dzia∏aczy, jak Edward
Abramowski (1868-1918), Romuald Mielczarski
(1871-1926), Stanis∏aw Wojciechowski (1869-
1953) i inni. Obdarzeni wybitnymi zdolnoÊciami
organizacyjnymi, wszechstronnie wykszta∏ceni,
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znajàcy doskonale praktyk´ spó∏dzielczà w krajach Euro-
py zachodniej - potrafili zwalczyç wszelkie przeszkody.
Organizowali g∏ównie spó∏dzielczoÊç spo˝ywców, ale za-
∏o˝one przez nich Towarzystwo Kooperatystów udziela∏o
pomocy organizacyjnej, wzorców statutów i instrukcji
równie˝ innym spó∏dzielniom, w tym mleczarskim. 

Pierwsze mleczarnie na tych ziemiach powsta∏y jako
spó∏ki ziemiaƒskie - np. mleczarnia za∏o˝ona w 1901 r.
w Wilczycach, w pow. sandomierskim. W nast´pnych pa-
ru latach spó∏ek takich za∏o˝ono oko∏o 30, lecz pozba-
wione fachowego kierownictwa szybko upada∏y. Pierw-
szà, która utrzyma∏a si´, by∏a ch∏opska spó∏dzielnia mle-
czarska za∏o˝ona w 1909 r. w Woli Skromowskiej, w pow.
lubartowskim. OkreÊlenie dok∏adnej liczby spó∏dzielni
mleczarskich istniejàcych przed I wojnà Êwiatowà na te-
renie ca∏ego kraju jest trudne ze wzgl´du na ˝ywio∏owe
ich powstawanie i niejednokrotnie krótki ˝ywot. Z istnie-
jàcych dokumentów wynika, ˝e by∏o ich oko∏o 600, i mia-
∏y one oko∏o 770 zak∏adów przerabiajàcych mleko. 

Mleko przetwarzano w ponad 90% na mas∏o, w oko∏o
2% - na mleko spo˝ywcze, niewielkà iloÊç na sery dojrze-
wajàce i twarogowe, reszt´ na Êmietank´, którà mi´dzy
innymi eksportowano do Prus. Starajàc si´ przyjÊç z po-
mocà rolnikom, którzy mieli du˝e trudnoÊci z zagospoda-
rowaniem mleka chudego, spó∏dzielnie podj´∏y te˝
w pierwszych latach XX wieku produkcj´ kazeiny. 

SPÓ¸DZIELCZOÂå MLECZARSKA 

W ODRODZONYM PA¡STWIE 

POLSKIM

I wojna Êwiatowa zniszczy∏a dorobek materialny wie-
lu spó∏dzielni i odebra∏a podstawy egzystencji wielu rol-
nikom. Z oko∏o 600 spó∏dzielni mleczarskich dzia∏ajàcych
w 1914 r. pozosta∏o do 1918 r. zaledwie 120 i to znacznie
os∏abionych, pozbawionych cz´sto najaktywniejszych
dzia∏aczy (wcielonych do zaborczych armii). Przerabia∏y
one niewielkie iloÊci mleka, przewa˝nie w zrujnowanych
budynkach. Zmniejszone dostawy mleka do mleczarni
spowodowane by∏y zmniejszeniem pog∏owia byd∏a,
w tym krów o prawie 30%, niedoborem pasz i zwi´kszo-
nym spo˝yciem mleka w gospodarstwach. 

Z chwilà odzyskania niepodleg∏oÊci rozpoczà∏ si´
w ˝yciu naszego kraju nowy okres, bardzo trudny ze
wzgl´du na zró˝nicowanà sytuacj´ gospodarczà poszcze-
gólnych regionów (dawnych zaborów), brak jednolitych
norm prawnych, zniszczenia wojenne itp. Spó∏dzielnie
mleczarskie znalaz∏y si´ po wojnie w szczególnie trud-
nym po∏o˝eniu. G∏´boka inflacja uniemo˝liwia∏a prowa-
dzenie normalnej gospodarki, a wp∏ywy pieni´˝ne nie
wystarcza∏y na pokrycie nale˝noÊci za dostarczone przez

SPÓ¸DZIELNIE MLECZARSKIE I DOSTAWY MLEKA W LATACH 1913-1938

Lata Liczba Dostawy mleka Przeci´tna iloÊç mleka przypadajàca 

spó∏dzielni w mln kg na 1 spó∏dzielni´ rocznie w tys. kg 

1913 oko∏o 600 311 518 

1919 oko∏o 120 - -

1925 524 276 527 

1929 1362 574 421 

1934 1167 758 650 

1935 1216 810 666 

1937 1408 1047 744 

1938 1475 1100 746 

Franciszek Stefczyk Zygmunt Chmielewski Edward Abramowski Romuald Mielczarski Stanis∏aw Wojciechowski
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rolników mleko. W efekcie liczba spó∏dzielni mleczar-
skich do 1924 r. wzrasta∏a powoli, a dostawy mleka
w tym roku nie osiàgn´∏y jeszcze przedwojennego pozio-
mu. 

Wiele spó∏dzielni znalaz∏o si´ na progu bankructwa.
Mimo to rady nadzorcze i zarzàdy zahartowane w walce
o byt stara∏y si´ za wszelkà cen´ utrzymaç zak∏ady w ru-
chu wierzàc, ˝e sytuacja gospodarcza m∏odego paƒstwa
osiàgnie wkrótce niezb´dnà stabilizacj´. Korzystnie nato-
miast ukszta∏towa∏a si´ niemal bezpoÊrednio po I wojnie
pozycja prawna spó∏dzielczoÊci. Ju˝ I Zjazd Przewodni-
ków Polskiej Kooperacji, który odby∏ si´ w 1918 r. w Lu-
blinie, podkreÊli∏ koniecznoÊç stworzenia jednolitego
prawa spó∏dzielczego. 

W dniu 29 paêdziernika 1920 r. sejm uchwali∏ ustaw´
o spó∏dzielniach, która zunifikowa∏a ró˝norodne przepi-
sy regulujàce problemy spó∏dzielcze i stworzy∏a podsta-
w´ prawnà dla wszystkich typów spó∏dzielni. Zosta∏a
ona póêniej - w 1934 r. - znowelizowana w celu zwi´k-
szenia nadzoru administracji paƒstwowej nad spó∏dziel-
niami i ich zwiàzkami. Mimo wprowadzonych ograni-
czeƒ samorzàdnoÊci spó∏dzielczoÊç rozwija∏a si´ nadal
dynamicznie, a˝ do II wojny Êwiatowej. 

Sytuacja gospodarcza spó∏dzielni mleczarskich uleg∏a
poprawIe po reformie waluty. Poczynajàc od 1925 r. wy-
st´puje wyraêne o˝ywienie w ich pracy. Powstajà nowe
spó∏dzielnie, wzrasta liczba cz∏onków, iloÊç przerabiane-
go mleka, poprawiajà si´ finanse. Przed mleczarstwem
polskim zarysowuje si´ korzystna perspektywa. Nadal
jednak w poszczególnych rejonach kraju istnieje du˝e
zró˝nicowanie w liczbie spó∏dzielni, ich potencjale mate-
rialnym, poziomie organizacyjnym, ÊwiadomoÊci spo-
∏ecznej oraz pojmowaniu roli i obowiàzków wobec cz∏on-
ków spó∏dzielni i wsi. 

Kie∏kowa∏a ju˝ wówczas myÊl o koniecznoÊci plano-

wego zreorganizowania sieci spó∏dzielni i zak∏adów. Po-
dejmowano udane na ogó∏ próby organizowania spó∏-
dzielni okr´gowych. I tak, np. 6 z nich w powiecie rypiƒ-
skim utworzy∏o jednà spó∏dzielni´ pod nazwà Spó∏dziel-
nia Mleczarska „Rotr“ w Rypinie. Spó∏dzielnia ta by∏a
znanym i cenionym eksporterem mas∏a i z czasem przy-
∏àczy∏y si´ do niej inne spó∏dzielnie mleczarskie z tego
powiatu. 

Po cz´Êciowym opanowaniu kryzysu w 1935 r. liczba
spó∏dzielni mleczarskich stopniowo wzrasta∏a, osiàgajàc
poziom 1475 w 1938 roku, w tym polskich spó∏dzielni
by∏o 1241, które przerabia∏y 981 mln kg mleka. Ponadto
produkowano Êmietank´, kefir, twarogi, kazein´ oraz po-
dejmowano próby suszenia mleka i produkcji mleka za-
g´szczonego. 

Idee spó∏dzielczoÊci znalaz∏y uznanie i poparcie w Mi-
nisterstwie Rolnictwa i Reform Rolnych, które, godzàc si´
na udzielenie spó∏dzielczoÊci mleczarskiej tanich kredy-
tów inwestycyjnych, pragn´∏o jednoczeÊnie zagwaranto-
waç dla spo∏eczeƒstwa wysokiej jakoÊci wyroby, a wy-
tworzone nadwy˝ki przeznaczyç na rynki zagraniczne. 

W takich warunkach powsta∏a ustawa o mleczarstwie
z 1936 r., porzàdkujàca organizacj´ i dzia∏alnoÊç mle-
czarstwa w Polsce. Wydanie ustawy zbieg∏o si´ z ukoƒ-
czeniem w Zwiàzku Spó∏dzielni Rolniczych i Zarobkowo-
Gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej prac nad reor-
ganizacjà sieci zak∏adów mleczarskich, a cz´Êciowo rów-
nie˝ sieci spó∏dzielni. 

Wydzia∏ Mleczarsko-Jajczarski Zwiàzku Spó∏dzielni
Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych, realizujàc swoje
zamierzenia, opracowa∏  pierwszy w dziejach mleczar-
stwa projekt rozmieszczenia zak∏adów mleczarskich tak
zwanych g∏ównych, czyli prowadzàcych przerób mleka,
oraz pomocniczych, przez które rozumiano Êmietanczar-
nie wirujàce mleko od dostawców. 

Sklep MZM w KatowicachSklep MZM we Lwowie Sklep MZM w Bia∏ej

Park automobilowy MZMDyrekcja Ma∏opolskiego Zw. Mleczarskiego Oddzia∏ jajczarski
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SPÓ¸DZIELCZOÂå MLECZARSKA 

W POLSCE LUDOWEJ

Po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej Polska dosta∏a si´
w stref´ wp∏ywów wschodnich, co spowodowa∏o zmian´
ustroju oraz uwarunkowaƒ polityczno-spo∏ecznych i go-
spodarczych. Zmiany te nie omin´∏y równie˝ polskiej
spó∏dzielczoÊci mleczarskiej. Od pierwszych dni funkcjo-
nowania nowego Paƒstwa zosta∏a ona w∏àczona w proce-
sy polityczne i gospodarcze kraju. Ju˝ w listopadzie 1944
roku odby∏ si´ w Lublinie Kongres Spó∏dzielczy, w któ-
rym uczestniczy∏o tak˝e 75 delegatów spó∏dzielczoÊci
mleczarskiej. Na kongresie utworzony zosta∏ Zwiàzek Re-
wizyjny Spó∏dzielni RP „Spo∏em“ i Zwiàzek Gospodarczy
Spó∏dzielni RP, zrzeszajàcy spó∏dzielnie wszystkich ty-
pów. W ramach organizacji „Spo∏em“ utworzono Wydzia∏
Mleczarsko - Jajczarski. Centrala prowadzi∏a dzia∏alnoÊç
w terenie poprzez organizacje okr´gowe. 

Kongres okreÊli∏ zadania spó∏dzielczoÊci mleczarskiej,
g∏ównie odbudow´ bazy surowcowej w rolnictwie oraz
obowiàzek zapewnienia skupu nadwy˝ek towarowych
mleka ze wsi i dostaw do miast artyku∏ów mleczarskich.
Spó∏dzielnie za poÊrednictwem zwiàzków w∏àczone zo-
sta∏y w system gospodarki planowej centralnie sterowa-
nej. Zacz´to odbudowywaç pog∏owie byd∏a i krów, gdy˝
straty w bazie surowcowej by∏y ogromne ( z ponad 10
mln sztuk byd∏a przed wojnà do ok. 3 mln w 1945 roku).

W 1947 roku na II Kongresie Spó∏dzielczym powo∏ano
samodzielnà Central´ Spó∏dzielni Mleczarsko - Jajczar-
skich, zrzeszajàcà spó∏dzielnie i majàcà swoje okr´gowe
agendy w ka˝dym województwie. Centrala ta, nawiàzu-
jàc do koncepcji unowoczeÊniania mleczarstwa z koƒca
lat 30-stych, opracowa∏a plan rozwoju przemys∏u mle-
czarskiego na lata 1949 - 1955. Zwiàzki spó∏dzielni sta∏y
si´ ogniwami wià˝àcymi gospodark´ spó∏dzielni z plano-
wà gospodarkà paƒstwa. W scentralizowanym systemie
zarzàdzania, przy szerokim zastosowaniu w gospodarce

OSM ¸apy - biuro

OSM ¸apy - pracownicy

Pracownicy Spó∏dzielni w Górze

ogolna 2011  10/23/11  10:26 AM  Page 9

— 8 —

Realizacja planu unowoczeÊnienia
mleczarstwa w Polsce zak∏adana na
lata 1937 - 1940 zosta∏a zahamowa-
na w okresie II wojny Êwiatowej. Po
wojnie wiele spó∏dzielni, budujàc
nowe zak∏ady ju˝ w PRL, wykorzy-
sta∏o materia∏y i dokumentacj´ opra-
cowane w latach 1936-1937.

W okresie 20-lecia mi´dzywojen-
nego wyraêne o˝ywienie pracy spó∏-
dzielni nastàpi∏o od 1925 roku,
a okres koniunktury gospodarczej do 1929 r. by∏ okresem
najwi´kszego rozwoju spó∏dzielni mleczarskich i przyro-
stu ich liczby. 

Kryzys Êwiatowy w wyniku którego za∏ama∏a si´
w 1929 r. gospodarka wielu krajów, dotknà∏ równie˝
Polsk´. Cz´Êç spó∏dzielni zbankrutowa∏a wobec gwa∏-
townego spadku cen detalicznych, nabia∏u a np. ceny
jednego litra mleka w skupie spad∏y z 22,4 groszy
w 1928 r. do 8,2 groszy w 1934 roku. Po pewnym opano-
waniu kryzysu od 1935 r. liczba spó∏dzielni mleczarskich
w Polsce stopniowo wzrasta∏a, co uwidacznia zestawie-
nie na stronie 6.

Oko∏o 1930 r. wÊród zak∏adów mleczarskich przewa˝a-
∏y maÊlarnie. Mleczarnie zmechanizowane stanowi∏y
oko∏o 15 % ogólnej liczby, a w województwach wschod-
nich zaledwie oko∏o 1,5%. Produkty mleczarskie by∏y cz´-
sto niskiej jakoÊci i tylko niektóre mog∏y konkurowaç na
rynkach europejskich z wyrobami innych krajów. Asorty-
ment wyrobów w 1930 r. by∏ jeszcze wàski. Dopiero
w nast´pnych latach pojawi∏y si´ nowe wyroby.  

W okresie II Rzeczypospolitej zapoczàtkowano prace
nad doskonaleniem i unowoczeÊnianiem technologii
przetwórstwa, a zw∏aszcza mas∏a i serów dojrzewajà-
cych. W 1927 roku powo∏any zosta∏ Komitet Paƒstwo-

wych Ocen Mas∏a i Serów. Z inicjaty-
wy prof. W. Dàbrowskiego z SGGW,
przy wsparciu finansowym Minister-
stwa Rolnictwa, zorganizowano 3 se-
rowarskie stacje doÊwiadczalne
w Ba˝anowicach, Ostrowitem i Dzi-
kuszkach. 

Kontynuowano kursy mleczar-
skie w Liskowie, dzia∏a∏a szko∏a mle-
czarska w Rzeszowie i ˝eƒska szko∏a
mleczarsko-serowarska w Szafarni,

a w 1929 r. uruchomiono szko∏´ mleczarskà we WrzeÊni.
Na wy˝szych uczelniach (Uniwersytecie Jagielloƒskim,
SGGW, uniwersytetach w Poznaniu, Lwowie, Wilnie) pro-
wadzono prace badawcze, przygotowywano wykwalifi-
kowanà kadr´ technologów i organizatorów mleczar-
stwa. W Poznaniu w 1937 roku powsta∏a pierwsza orga-
nizacja zawodowa pracowników mleczarstwa w Polsce. 

Podczas II wojny Êwiatowej spó∏dzielczoÊç mleczarska
ponios∏a ogromne straty. Uleg∏ zniszczeniu prawie ca∏y
dorobek gospodarczo - techniczny okresu mi´dzywojen-
nego. Wiele spó∏dzielni popad∏o w ruin´ finansowà. Naj-
dotkliwsze jednak by∏y straty dzia∏aczy i pracowników. 

Spó∏dzielczoÊç mleczarska w okresie okupacji mog∏a
formalnie funkcjonowaç jedynie na terenie Generalnej
Guberni, w∏àczona przymusowo do monopolistycznej or-
ganizacjl Landwirtchaftliche Zentralstelle poddana by∏a
kontroli komisarzy niemieckich.

Spó∏dzielnie mleczarskie, mimo gro˝àcych represji,
wspiera∏y w tym okresie ruch oporu, zatrudnia∏y ludzi
b´dàcych w szczególnie trudnych warunkach, pomaga∏y
przetrwaç dzia∏aczom spo∏eczno-politycznym. Wielu
spó∏dzielców za takà postaw´ trafia∏o do wi´zieƒ lub
obozów koncentracyjnych. Niektórzy przyp∏acili to ˝y-
ciem.

Sklep MZM w Stanis∏awowie

Dojrzewalnia sera

PoÊwi´cenie Okr´gowej Mleczarni w ¸u˝nej

Ch∏odnieBiuro kierownika Oddzia∏u MZM

Mas∏ownia

Hala maszyn
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metod nakazowo - rozdzielczych, w tym równie˝ w rol-
nictwie, dla spó∏dzielczoÊci mleczarskiej nie by∏o miej-
sca. 

W 1951 roku spó∏dzielczoÊç mleczarska zosta∏a upaƒ-
stwowiona. Powo∏ano Centralny Zarzàd Przemys∏u Mle-
czarskiego, który dzia∏a∏ do 1957 roku. W tym okresie
nastàpi∏ rozwój bazy materialno - technicznej przemys∏u
mleczarskiego oraz odnotowano post´p w zakresie roz-
wiàzaƒ technicznych i technologicznych. Ostro nato-
miast wyst´powa∏y zahamowania rozwoju bazy surow-
cowej, spowodowane mi´dzy innymi wprowadzeniem
obowiàzkowych dostaw mleka.

Dekretem rzàdowym z 24.IV.1952 r. wprowadzono
obowiàzkowe dostawy mleka obliczane na podstawie
area∏u ziemi. Zniesiono je w 1957 r. Postanowienia te,
aczkolwiek podyktowane trudnymi warunkami tamtych
lat, odbi∏y si´ niekorzystnie na rozwoju chowu byd∏a
mlecznego i by∏y czynnikiem hamujàcym skup mleka. 

Przemiany polityczno - spo∏eczne w roku 1956 i reali-
zowana w ich wyniku nowa polityka rolna da∏y podsta-
wy i wsparcie dzia∏aniom spó∏dzielców na rzecz reakty-
wowania spó∏dzielczoÊci mleczarskiej. Proces ten, rozpo-
cz´ty w terenie, sfinalizowany zosta∏ utworzeniem - na
I Krajowym Zjeêdzie Delegatów Spó∏dzielni Mleczarskich

Za∏oga Spó∏dzielni w PrandociniePoÊwi´cenie zak∏adu mleczarskiego w
Lubliƒcu po II wojnie Êwiatowej - 1945 r.

Kurs kazeiniarzy w 1950 roku

Rampa zak∏adów w Tarnowie Stoisko OSM w Krakowie Kurs serowarów w Tymbarku

Delegacja Mi´dzynarodowego Zwiàzku
Spó∏dzielczego w Zakopanem

OSM ¸apy - zlewnia mleka

Pracownicy OSM ¸apyJubileusz 50-lecia OSM w Radziemicach
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w listopadzie 1957 r. - Zwiàzku Spó∏-
dzielni Mleczarskich, przekszta∏cone-
go wkrótce w Centralny Zwiàzek
Spó∏dzielni Mleczarskich. Dzia∏a∏ on
do 1975 roku, tj. do czasu wprowa-
dzenia zmian w administracji kraju
i powo∏ania 49 województw. Od
1975 do 1980 roku spó∏dzielczoÊç
mleczarska zosta∏a w∏àczona do Cen-
tralnego Zwiàzku Spó∏dzielni Rolni-
czych „Samopomoc Ch∏opska“. Cen-
tralny Zwiàzek Spó∏dzielni Mleczar-
skich przekszta∏cony zosta∏ w Centralny Zarzàd Przemy-
s∏u Mleczarskiego, a spó∏dzielnie mleczarskie po∏àczono,
tworzàc 49 Wojewódzkich Spó∏dzielni Mleczarskich. 

W roku 1980 powsta∏y spo∏eczno-polityczne warunki
reaktywowania spó∏dzielczoÊci mleczarskiej jako samo-
dzielnej organizacji. Krajowy Zjazd Delegatów Spó∏dziel-
czoÊci Mleczarskiej zwany te˝ za∏o˝ycielskim, zwo∏any 2
grudnia 1980 roku zakoƒczy∏ konsekwentne starania
dzia∏aczy i pracowników i reaktywowa∏ Centralny Zwià-
zek Spó∏dzielni Mleczarskich, zrzeszajàcy okr´gowe spó∏-
dzielnie mleczarskie i wojewódzkie zwiàzki. Tak wi´c od
1981 roku spó∏dzielczoÊç mleczarska wróci∏a do organi-
zacyjnej struktury jaka istnia∏a przed 1975 rokiem, tj.
przed w∏àczeniem do spó∏dzielczoÊci rolniczej. 

Nowym przedsi´wzi´ciom sprzyja∏
proces reformowania gospodarki. We
wrzeÊniu 1982 roku Sejm PRL uchwa-
li∏ Ustaw´ Prawo Spó∏dzielcze, zno-
welizowane ustawà z dnia 23 paê-
dziernika 1987 roku. W oparciu o t´
ustaw´ spó∏dzielnie prowadzi∏y dzia-
∏alnoÊç gospodarczà, wspomagajàcà
rozwój produkcji mleka w rolnictwie,
organizujàc jego skup i prowadzàc
przetwórstwo mleka oraz zaopatrze-
nie rynku w mleko i wyroby mleczar-

skie. Integralnà cz´Êcià dzia∏alnoÊci statutowej spó∏dziel-
czoÊci mleczarskiej by∏a praca spo∏eczno - wychowawcza
wÊród cz∏onków spó∏dzielni i ich rodzin, zmierzajàca do
podnoszenia ich kwalifikacji i ÊwiadomoÊci spo∏ecznej
oraz poziomu ˝ycia kulturalnego. 

Do roku 1960 liczba spó∏dzielni utrzymywa∏a si´ na
wysokim poziomie. Od tego czasu rozpocz´∏a si´ stop-
niowa koncentracja, spowodowana wymogami post´pu
technicznego i technologicznego, rozszerzeniem produk-
cji towarowej i wzrostem skupu mleka oraz potrzebami
dynamicznie rozwijajàcych si´ w du˝ych aglomeracjach
oÊrodków konsumpcji. 

IloÊç spó∏dzielni i ich cz∏onków przedstawia poni˝sze
zestawienie:

Spó∏dz ie ln ie  mleczarsk ie  w la tach  1946-1985 

Lata Liczba Liczba Przerób mleka Liczba zak∏adów 

spó∏dzielni cz∏onków w mln Iitrów na 1 spó∏dz. mleczarskich 

1946 769 - 0,3 736 

1950 785 - 1,8 876 

1958 650 373 000 5,3 946 

1960 661 692 000 5,6 944 

1965 543 874 000 7,7 848 

1970 426 1 108 000 12,5 811 

1975 341 1 238 000 23,7 778 

1981 321 1 207 637 34,3 729 

1985 323 1 202 314 43,7 721 

OSM w Jarocinie - 1986 r. Mas∏ownia OSM Jarocin - 1980 r.

Dzia∏aczki Spó∏dzielczoÊci Mleczarskiej 
w Woli Batorskiej

Butelkownia OSM Jarocin - 1980 r.
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PRODUKCJA 

WYRÓBÓW MLECZARSKICH

WielkoÊç produkcji wyrobów mleczarskich, wyprodu-
kowanych przez spó∏dzielnie mleczarskie w latach 1938-
1989 przedstawia si´ nast´pujàco: 

Zmiany w mleczarstwie 

po 1989 roku

Bariera popytu na produkty mleczarskie, która pojawi∏a
si´ w Polsce oko∏o 1990 roku, spowodowa∏a reorientacj´
rynku producenta na rynek konsumenta. O asortymencie
wyrobów mlecznych zaczà∏ decydowaç klient, który
z ogromnej oferty poda˝owej przemys∏u mleczarskiego
wybiera∏ produkty odpowiadajàce mu cenà, smakowito-
Êcià, standardowà jakoÊcià. W mleczarstwie pojawi∏y si´
mechanizmy rynkowe, które spowodowa∏y usamodziel-
nienie si´ poszczególnych spó∏dzielni mleczarskich.

Ustawa z 20 stycznia 1990 roku zlikwidowa∏a struktu-
ry organizacyjne spó∏dzielczego mleczarstwa – Central-

ny Zwiàzek Spó∏dzielni Mleczarskich i zwiàzki regionalne
– czyli administracyjne powiàzania pionowe. Likwidacja
trzypoziomowej organizacji spó∏dzielczoÊci mleczarskiej
- z jednej strony by∏a bardzo korzystna dla kreatywnoÊci
przedsi´biorstw i mo˝liwoÊci funkcjonowania praw ryn-
ku, ale z drugiej strony - spowodowa∏a za∏amanie infra-
struktury mleczarskiej. 

Spó∏dzielnie mleczarskie zosta∏y nagle pozbawione pa-
kietu us∏ug, z których korzysta∏y przez wiele lat. Wielu ma-
∏ych przedsi´biorstw spó∏dzielczych nie by∏o staç na zapew-
nienie realizacji celów ulokowanych wczeÊniej w struktu-
rach organizacyjnych socjalistycznego mleczarstwa (zak∏a-
dy remontowo – monta˝owe, ogniwa zaopatrzenia w Êrod-
ki do produkcji, zak∏ady transportowe, zak∏ady obrotu to-
warowego, struktury eksportu wyrobów itd.). 

Produkc ja  wyrobów mleczarsk ich  

Asortyment Jednostka 1938 1946 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1982 1989 

miary 

Mleko spo˝ywcze mln Itr. 170 66 455 718 965 1184 1484 2052 2680 2797 2590 

Âmietana spo˝. tys. ton - - 8 17 46 58 92 171 280 244 249 

Mas∏o tys. ton 64 5 32 61 96 106 127 193 252 224 289 

Sery dojrzewajàce tys. ton 5,5 b) 2 4 11 18 27 43 82 94 94 121 

Sery topione tys. ton - - 1 5 9 7 14 18 19 18 25 

Sery twarogowe tys. ton - - 4 3 26 39 69 129 204 183 293 

Mleko w proszku tys. ton - - 0,6 4 7 11 15 28 40 40 49 

pe∏ne 

Mleko w proszku a) tys. ton - - - - - 9 20 92 94 100 175 

odt∏uszczone 

Mleko zag´szczone tys. ton - - - - 1 c) 2 c) 5 14 21 12 b.d. 

Kazeina tys. ton - - 5 9 19 16 18 24 28 25 32 

a) z preparatami mlekozast´pczymi b) cz´Êciowo ∏àcznie z twarogowymi c) tylko s∏odzone
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JednoczeÊnie zaniechana zosta∏a realizacja strate-
gicznych celów polskiego mleczarstwa, polegajàca na:
kompleksowej optymalizacji przetwórstwa mleka, ra-
cjonalnym zagospodarowaniu odpadów produkcyjnych
(g∏ównie serwatki), oszcz´dnoÊci energii i Êrodowiska
naturalnego, dywersyfikacji produkcji w zwiàzku ze
zmianami popytu na rynkach Êwiatowych, przeciwdzia-
∏aniu narastajàcej konkurencji w skali Êwiata. 

W tym czasie nie by∏o wizji rozwoju polskiego mle-
czarstwa. Ze strony struktur paƒstwowych zosta∏a pra-
wie zaniechana pomoc i nie by∏o perspektyw na reakty-
wowanie tak wówczas potrzebnego interwencjonizmu
paƒstwowego. Producenci mleka i kadra zarzàdzajàca
spó∏dzielni mleczarskich zostali pozostawieni sami so-
bie. Na poczàtku lat 90. znacznie spad∏a op∏acalnoÊç pro-
dukcji mleka, co zaowocowa∏o drastycznym obni˝eniem
wielkoÊci tej produkcji, a szczególnie dostaw mleka do
skupu. W 1989 roku skup mleka wynosi∏ 11,4 miliarda li-
trów, a roku 1992 jedynie 6,8 mld l, w 1995 r. – 6,1 mld
l (najni˝sza wartoÊç w ciàgu ostatnich lat). 

Spadkowi produkcji mleka towarzyszy∏ masowy na-
p∏yw produktów mleczarskich z importu, cz´sto o znacz-
nie gorszej jakoÊci ni˝ produkty krajowe, ale sprzedawa-
nych po ni˝szych, dumpingowych cenach (z regu∏y pro-
dukty dotowane w ramach interwencjonizmu UE). Ta sy-
tuacja oraz obni˝ajàca si´ op∏acalnoÊç produkcji mleka,
a tak˝e oboj´tnoÊç ze strony gremiów rzàdowych, spo-
wodowa∏y fal´ strajków ch∏opskich i spektakularnych ak-
cji protestacyjnych (np. usypanie „góry mas∏a" pod gma-
chem ówczesnego Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki
˚ywnoÊciowej). 

Dzia∏ania w zakresie 

restrukturyzacji 

mleczarstwa

W 1994 roku w MRiG˚ opracowano Program Restruk-
turyzacji i Modernizacji Mleczarstwa, który polega∏ na
wsparciu systemowym i finansowym spó∏dzielczego sek-
tora mleczarskiego. Wsparcie finansowe by∏o realizowa-
ne poprzez dop∏aty do preferencyjnych kredytów inwe-
stycyjnych ze Êrodków bud˝etowych Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podzia∏ tych Êrodków
niewiele mia∏ wspólnego ze strategià rozwoju mleczar-
stwa. Nie wzi´to pod uwag´ priorytetu koncentracji pro-
dukcji mleczarskiej i prognozowanej efektywnoÊci pro-
dukcji. Z tego wzgl´du pomoc finansowà rozdzielono
prawie dla wszystkich ch´tnych, bez uwzgl´dnienia pod-
stawowych wskaêników ekonomicznych. Wed∏ug póê-
niejszych szacunków niezale˝nych ekspertów po∏ow´
tych Êrodków zmarnowano, udzielajàc pomocy ma∏ym
nierentownym mleczarniom, bez szans na europejskà
nowoczesnoÊç. Wiele z nich ju˝ od dawna nie istnieje. 

Na wsparciu z Programu Restrukturyzacji najbardziej
skorzystali rolnicy i du˝e pr´˝ne spó∏dzielnie mleczar-
skie, prowadzone na zasadzie mened˝erskiej. Dzi´ki
Êrodkom z Programu gospodarstwa producentów mleka
zosta∏y wyposa˝one w urzàdzenia do utrzymania higie-
ny chowu krów, sch∏adzalniki do mleka, dojarki mecha-
niczne. Kredyty z regu∏y przydzielano mleczarniom,
a rolnicy sp∏acali je dostawami mleka. 
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Du˝e, nowoczesne mleczarnie wykorzysta∏y przydzie-
lone Êrodki na inwestycje modernizujàce produkcj´, po-
praw´ standardów higienicznych pozyskiwania i prze-
twórstwa mleka, powi´kszenie asortymentu wyrobów
o produkty charakteryzujàce si´ du˝à i rosnàcà skalà po-
pytu, ochron´ Êrodowiska, energooszcz´dne technologie,
badania rynkowe i rozwój marketingu. Potencja∏ ekono-
miczny tych spó∏dzielni mleczarskich znacznie wzrós∏
w ostatnich latach, a pozosta∏e - albo zatrzyma∏y si´ na
etapie stagnacji gospodarczej, albo zosta∏y postawione
w stan likwidacji. 

Mleczarnie spó∏dzielcze o du˝ym potencjale podj´∏y pro-
cesy koncentracji produkcji poprzez przejmowanie - na za-
sadzie prawa spó∏dzielczego - upadajàcych spó∏dzielni. Dzi-
siaj jest w kraju ju˝ kilkanaÊcie wielozak∏adowych du˝ych
spó∏dzielczych przedsi´biorstw mleczarskich. 

Dywersyfikacja 

form w∏asnoÊci 

w polskim mleczarstwie

Baz´ surowcowà po upadajàcych spó∏dzielniach cz´-
sto przejmowa∏y spó∏ki z kapita∏em zagranicznym. Po-
chodzàce g∏ównie z Europy Zachodniej wyspecjalizo-
wane koncerny ˝ywnoÊciowe odkupi∏y od spó∏dziel-
czych w∏aÊcicieli kilkanaÊcie wyposa˝onych w nowe
technologie  zak∏adów mleczarskich. Niektóre z za-
chodnich firm wybudowa∏y w Polsce od podstaw no-
woczesne du˝e zak∏ady mleczarskie. Przedsi´biorstwa
przetwórstwa mleka, funkcjonujàce z udzia∏em kapita-
∏u obcego stopniowo powi´ksza∏y skal´ przetwórstwa,
a szczególnie udzia∏ w rynku. Powsta∏o równie˝ wiele
prywatnych zak∏adów mleczarskich – na bazie kapita∏u
krajowego – o bardzo ró˝nej zdolnoÊci produkcyjnej
i zró˝nicowanym asortymencie wyrobów.

W 1994 roku przetwórstwem mleka zajmowa∏o si´
oko∏o 700 zak∏adów mleczarskich nale˝àcych do oko∏o
320 spó∏dzielni oraz do oko∏o 120 przedsi´biorstw pry-
watnych. Prywatne firmy mleczarskie zajmowa∏y wów-
czas oko∏o 20 % rynku. W 2002 roku – przy podobnej
liczbie zak∏adów prywatnych – zawiadywa∏y one prawie
po∏owà rynku mleczarskiego.

Dywersyfikacja produkcji 

w mleczarstwie

W latach 80. globalna produkcja mleka w Polsce wyno-
si∏a oko∏o 16 miliardów litrów, a skup do przetwórstwa
10 – 12 mld l. Z poczàtkiem lat 90. nastàpi∏ gwa∏towny
spadek produkcji mleka, z 15,3 mld litrów w 1990 roku do
11,3 mld l w roku 1995. Udzia∏ skupu mleka w produkcji
globalnej spad∏ z 64% w 1990 roku do 54% w roku 1995.

W 1990 roku 11,3 mld litrów mleka przetworzono g∏ów-
nie na: mleko spo˝ywcze (oko∏o 2 mld l), mleko w proszku

(216 tys. ton), mas∏o (272 tys. ton), sery dojrzewajàce (126
tys. ton), sery twarogowe (186 tys. ton), Êmietan´ (220 mln
l), napoje mleczne (58 mln l), kazein´ (38 tys. ton). 

W latach 90. w Polsce – podobnie jak w rozwini´tych
krajach Êwiata – nastàpi∏ wzrost popytu na produkty
bia∏kowe (sery, napoje mleczne) oraz niskokaloryczne
i o obni˝onej zawartoÊci t∏uszczu. W efekcie tych tren-
dów oraz w wyniku zmasowanej akcji reklamowej firm
„margarynowych", a tak˝e zubo˝enia spo∏eczeƒstwa,
drastycznie spad∏o spo˝ycia mas∏a – z 8,5 kg/osob´ w la-
tach 80. do 3,6 kg/osob´ w roku 1994. Dzi´ki prowadzo-
nej w latach 1995 – 1996 przez spó∏dzielczoÊç mleczar-
skà „wojnie mas∏a  z margarynà" i promocji w mediach
mas∏a jako zdrowego i naturalnego produktu, spo˝ycie
mas∏a wzros∏o o 20 – 30%. 

JednoczeÊnie pojawi∏a si´ moda na fitness i mleczar-
skie produkty niskokaloryczne (light) oraz produkty pro-
zdrowotne. Z tego powodu rozwin´∏a si´ produkcja na-
pojów mlecznych fermentowanych, szczególnie zawiera-
jàcych probiotyczne szczepy bakterii Lactobacillus acido-
philus i Bifidobacterium. 

Âwiatowe trendy w konsumpcji produktów mlecznych
mia∏y wp∏yw na zmiany profilu produkcji mleczarstwa
polskiego. Do roku 2000 nastàpi∏ spadek produkcji mleka
spo˝ywczego (do 1,3 mld l), mleka w proszku (do 158 tys.
ton), mas∏a (do 139 tys. ton), Êmietany (do 198 mln l) i ka-
zeiny (do 5 tys. ton). Natomiast wzros∏a produkcja: napo-
jów mlecznych (do 350 mln l), serów dojrzewajàcych (do
148 tys. ton), serów twarogowych (do 262 tys. ton). 

W Polsce zacz´to wytwarzaç nowe rodzaje produktów
mlecznych: mleko spo˝ywcze UHT oraz inne produkty
UHT, delikatne serki twarogowe produkowane metodà
ultrafiltracji, sery twarogowe produkowane metodà sa-
moprasowania, serki termizowane, szeroki asortyment
deserów mlecznych, kefiry i maÊlanki smakowe, mleko
acidofilne, napoje probiotyczne, mixy maÊlane (mas∏o
z dodatkiem olejów roÊlinnych). 

Baza surowcowa 

mleczarstwa

W 1970 roku by∏o w Polsce 6,1 mln krów mlecznych,
w 1980 roku – 5,8 mln, w 1990 roku – 4,9 mln, w 1994
roku – 3,8 mln, w 2002 r. – oko∏o 3 mln. WydajnoÊç
mleczna Êredniorocznie od 1 krowy wzros∏a z 2384
litrów w 1970 r., poprzez 3151 l w 1990 r. do 3700 l
w 2002 roku (w Unii Europejskiej Êrednio oko∏o 7 tys. l). 

W 1999 roku Êrednia liczba krów w 1 gospodarstwie
wynosi∏a 2,8 szt. (dla porównania, w krajach UE – 25
szt.). W 2000 roku w Polsce by∏o 1,1 mln gospodarstw
posiadajàcych krowy mleczne, ale produkcje towarowà
prowadzi∏o jedynie oko∏o 400 tys. gospodarstw. 

Od poczàtku lat 90. przedsi´biorstwa mleczarskie pod-
j´∏y dzia∏ania w zakresie poprawy jakoÊci surowca do
przetwórstwa, szczególnie odnoÊnie jakoÊci higienicznej.
W wyniku szerokiej akcji szkoleniowej oraz dzi´ki poniesio-
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nym nak∏adom finansowym znacznie poprawiono – w skali
kraju – warunki chowu krów i pozyskiwania mleka, wpro-
wadzono powszechne ch∏odzenie mleka po udoju, zrewolu-
cjonizowano systemy odbioru mleka i zacz´to powszechnie
stosowaç motywacyjne systemy zap∏aty za mleko. 

W 1998 roku nowa Polska Norma „Mleko surowe do
skupu" wprowadzi∏a klas´ mleka ekstra (o jakoÊci odpo-
wiadajàcej wymaganiom standardów UE) oraz obligato-
ryjny obowiàzek ch∏odzenia mleka. W 1999 roku mleka
klasy ekstra skupowano w Polsce zaledwie kilkanaÊcie
procent, a w 2002 r. udzia∏ surowca najlepszej jakoÊci
wynosi∏ ju˝ ponad 60%. 

Od kilku lat zachodzi proces koncentracji produkcji
mleka w regionach obfitujàcych w naturalne u˝ytki rol-
ne, co powoduje obni˝k´ kosztów produkcji mleka.
Szczególnie intensywnym obszarem chowu byd∏a sta∏ si´
w ostatnich latach rejon Podlasia. W niektórych gminach
tego regionu obsada byd∏a przekracza 100 sztuk na 100
ha u˝ytków rolnych, przy Êredniej krajowej 37,2 szt./100
ha UR. Na terenie ca∏ego kraju zmniejsza si´ liczba go-
spodarstw posiadajàcych 1 – 2 krowy, a szybko wzrasta
liczba producentów prowadzàcych gospodarstwa o obsa-
dzie kilkadziesiàt, a nawet kilkaset krów mlecznych.
Analizy ekonomiczne wskazujà, ˝e op∏acalnoÊç produkcji
mleka zaczyna si´ przy 10 krowach w stadzie. 

Procesy dostosowania 

polskiego mleczarstwa 

do wymagaƒ UE

W 1994 roku Polska zawar∏a uk∏ad stowarzyszeniowy
z Unià Europejskà, na mocy którego wszystkie dzia∏y go-
spodarki i rolnictwa, w tym mleczarstwo, powinny do
momentu akcesji dostosowaç warunki produkcji oraz
stosowne ustawodawstwo do norm i standardów obo-
wiàzujàcych w krajach UE. 

Pierwszym krokiem dostosowania w zakresie mleczar-
stwa by∏a restrukturyzacja i unowoczeÊnienie bazy su-
rowcowej. W aspekcie prawnym, a tak˝e praktycznym,
ogromne znaczenie mia∏o wprowadzenie obligatoryjnoÊci
zaostrzonych wymagaƒ dla mleka surowego w skupie. 

Cz´Êç zak∏adów mleczarskich zacz´∏a modernizowaç
swojà produkcj´, stopniowo wprowadzajàc standardy hi-
gieniczne i techniczne UE. Wiele z nich uruchomi∏o no-
woczesne, zautomatyzowane linie technologiczne, mycie
i dezynfekcj´ linii w obiegu zamkni´tym, higieniczne pa-
kowanie wyrobów gotowych, systemy nadciÊnienia czy-
stego powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych, eko-
logicznà produkcj´ noÊników energii, biologiczne oczysz-
czalnie Êcieków. 

Zak∏ady mleczarskie powszechnie stosujà prewencyjne
metody kontroli jakoÊci produkcji, np. HACCP (Hazard Ana-
lysis and Critical Control Points), czyli Analiz´ Zagro˝eƒ
i Krytycznych Punktów Kontroli w ca∏ym procesie produk-
cyjnym, „od krowy do sto∏u konsumenta". Wiele przedsi´-
biorstw przetwórstwa mleka posiada certyfikat systemu
zarzàdzania jakoÊcià wed∏ug norm z serii ISO 9002. 

W grudniu 2001 roku G∏ówny Inspektorat Weterynarii
przeprowadzi∏ tzw. kategoryzacj´ zak∏adów mleczarskich
pod kàtem dostosowania do standardów UE. Do kategorii
A zak∏adów spe∏niajàcych wymagania UE zaliczono 30
mleczarni (najwi´cej w woj. podlaskim), do kategorii B1 –
zak∏adów, które powinny spe∏niç te wymagania do mo-
mentu akcesji – zaliczono 186 mleczarni (najwi´cej
w woj. mazowieckim i wielkopolskim), do kategorii B2 –
zak∏adów, które b´dà ubiega∏y si´ o tzw. okres przejÊcio-
wy po akcesji w celu dostosowania do wymagaƒ UE – za-
liczono 139 mleczarni (najwi´cej w woj. wielkopolskim
i Êlàskim). W kategorii C -zak∏adów przeznaczonych po
akcesji do likwidacji – znalaz∏o si´ 46 mleczarni. 

„Europejskie" wymagania dla mleka i jego przetwór-
stwa – zgodne z dyrektywà Rady UE 92/46 – sà od wielu
lat opracowywane jako rozporzàdzenie ministra rolnic-
twa „w sprawie warunków pozyskiwania mleka i jego
przetwórstwa". Natomiast Ustawa „o regulacji rynku
mleka i przetworów mlecznych", dostosowujàca zasady
interwencji paƒstwa na rynku mleka do zasad stosowa-
nych w UE, wesz∏a w ˝ycie od 1 stycznia 2002 roku.
Ustawa wprowadzi∏a do praktyki program „Mleko
w szkole", ustanowi∏a Fundusz Promocji Mleczarstwa –
jako obligatoryjny odpis 0,2 grosza od ka˝dego litra sku-
pionego mleka, powo∏a∏a Komisj´ Porozumiewawczà ds.
Mleka i Przetworów Mlecznych oraz posiada∏a zapis do-
p∏aty z bud˝etu paƒstwa – od paêdziernika 2002 roku –
7 groszy do ka˝dego litra mleka klasy ekstra. 
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ZPPM jest zwiàzkiem pracodawców i zosta∏  powo∏any 28
maja 1999 roku w odpowiedzi na potrzeb´ zacieÊnienia
kontaktów i wspó∏pracy pomi´dzy podmiotami przemys∏u
mleczarskiego oraz utworzenia forum wymiany doÊwiad-
czeƒ bran˝y mleczarskiej. 

CZ¸ONKOWIE

Zwiàzek zrzesza prywatnych przetwórców mleka, spó∏dzielnie mleczarskie, pod-
mioty skupujàce mleko oraz firmy dzia∏ajàce w otoczeniu przemys∏u mleczar-
skiego. 

CELE STATUTOWE

Swojà dzia∏alnoÊç ZPPM realizuje w ramach nast´pujàcych celów zawartych
w Statucie Zwiàzku:

•ochrona praw i interesów zrzeszonych cz∏onków,

•dzia∏anie na rzecz rozwoju rynku produktów mleczarskich,

•podnoszenie jakoÊci i promocja produktów mleczarskich,

•poprawa wizerunku bran˝y mleczarskiej,

•opracowanie zasad i norm wspó∏pracy mi´dzy podmiotami dzia∏ajàcymi
w przemyÊle mleczarskim.

Zwiàzek reprezentuje swoich Cz∏onków wobec zwiàzków zawodowych, w∏adz
i organów administracji paƒstwowej oraz organizacji spo∏ecznych.

DZIA¸ALNOÂå 

ZPPM dzia∏a na rzecz rozwoju krajowego rynku mleka i przetworów mlecznych
oraz promocji spo˝ycia mleka i jego przetworów. Zwiàzek we wspó∏pracy z in-
nymi organizacjami bran˝owymi tworzy silnà reprezentacj´ interesów mleczar-
stwa polskiego w kraju i za granicà. Dzia∏a równie˝ w kierunku kszta∏towania
pozytywnego wizerunku polskiego mleczarstwa i podnoszenia presti˝u bran˝y
na rynku UE.

Zwiàzek upowszechnienia wiedz´ w zakresie wymagaƒ jakoÊciowych i praw-
nych odnoszàcych si´ do sektora mleczarskiego, pozyskuje oraz rozpowszech-
nia informacje dotyczàce rynku mleka i przetworów mlecznych w Polsce, UE
i na Êwiecie. Swoje dzia∏ania Zwiàzek realizuje równie˝ poprzez udzia∏ w opra-
cowaniu i opiniowaniu uregulowaƒ dotyczàcych funkcjonowania bran˝y, a tak˝e
poprzez dzia∏alnoÊç dzia∏alnoÊç wydawniczà i szkoleniowà. 

Dzia∏alnoÊç wydawnicza
W odpowiedzi na zapotrzebowanie na specjalistycznà wiedz´ zarówno z zakre-
su ekonomiki produkcji jak te˝ wymagaƒ jakoÊciowych i higienicznych zwiàza-
nych z mleczarstwem Zwiàzek we wspó∏pracy z uznanymi autorytetami niemal
co roku dodaje nowà pozycj´ do swojej oferty wydawniczej, która jest równie˝
dost´pna na stronie internetowej Zwiàzku www.zppm.pl

APDP was established on 28th May 1999. One of the major
reasons for founding APDP was that the dairy sector
companies other than cooperatives needed a forum for
sharing experience, establishing contacts and co-operation
as well as their own representation.

MEMBERS
APDP is a dairy organization uniting employers, milk purchasing businesses,
processors along with companies working for the Polish dairy sector.

STATUTORY AIMS OF APDP
• to protect members rights and interests;

• to enhance the development of milk and dairy products market;

•to upgrade products quality and promote quality dairy products;

• to improve the dairy sector image;

•to develop rules and standards to facilitate the co-operation amongst
business units in dairy sector.

APDP represents its members towards labour unions, authorities and bodies of
state administration and non-government organizations.

ACTIVITIES
APDP activities concern enhancement and development of Polish milk and milk
products market as well as promotion of milk and milk products consumption.
By developing co-operation with other dairy organizations, APDP aims at
creating strong representation of dairy industry interests in Poland and abroad.
It has also taken steps to shape positive image and enhance prestige of Polish
dairy industry on the Single Market of the EU. 

Right from the beginning, the APDP has taken measures to disseminate
exper tise on quality and legal requirements for the dairy sector and other
information vital for the sector.

APDP also par ticipates in the legislative process by providing opinions on
legislation affecting dairy industry at the national and EU levels. Our activities
include also publishing as well as organization of training courses and
seminars.

Publications
In response to growing demand for expertise on production economics and
quality and hygiene requirements for the dairy sector APDP in cooperation with
unquestioned experts almost each year adds new positions to its publications
list, which is also available on APDP website www.zppm.pl 

Training courses and conferences
One of the APDP routines is organization of training courses and conferences
for the dairy sector. Taking into account the need for constant improvement of
qualifications of dairy companies staff and milk producers the demand for
training courses and seminars organized by APDP never fades. 

The coverage of the training courses is adjusted accordingly to needs and
expectations of dairy companies. APDP has implemented a number of training
projects on the assessment of milk production cost, improvement of quality
systems, dairy products labelling as well as microbiological testing of dairy
products, new development possibilities and milk production cost items but also
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Organizacja szkoleƒ i konferencji
Jednym ze sta∏ych dzia∏aƒ Zwiàzku jest organizacja szkoleƒ i konferencji dla
przemys∏u mleczarskiego. Ze wzgl´du na potrzeb´ podnoszenia kwalifikacji per-
sonelu zak∏adów mleczarskich oraz producentów mleka, szkolenia ZPPM cieszà
si´ co roku niezmiennym zainteresowaniem.  

Tematyka szkoleƒ dostosowywana jest do potrzeb i oczekiwaƒ firm mleczar-
skich i obejmuje m.in. systemy zarzàdzania jakoÊcià i Êrodowiskiem, systemy
bezpieczeƒstwa, znakowanie produktów mlecznych, techniki negocjacyjne
i promocyjne produktów mlecznych, a tak˝e  ekonomiczne aspekty  produkcji
mleka oraz tendencje i kierunki w ˝ywieniu byd∏a mlecznego.

Co roku Zwiàzek organizuje ogólnokrajowe konferencje poÊwi´cone sprawom
rynkowym, ekonomicznym oraz zmieniajàcym si´ uwarunkowaniom prawnym
w obszarze ˝ywnoÊciowym sektora mleczarskiego. 

Promocja spo˝ycia mleka i przetworów mlecznych 
Zwiàzek przywiàzuje du˝e znaczenie do dzia∏aƒ ukierunkowanych na zwi´k-
szenie poziomu spo˝ycia mleka i jego przetworów w kraju. ZPPM jest wydaw-
cà pi´ciu broszur promujàcych spo˝ycie oraz walory zdrowotne mleka i prze-
tworów mlecznych wÊród m∏odzie˝y licealnej. Ponadto Zwiàzek we wspó∏pra-
cy z pozosta∏ymi krajowymi organizacjami mleczarskimi przygotowa∏ d∏ugofa-
lowà strategi´ promocji spo˝ycia mleka i przetworów mlecznych.

ZPPM jako ogólnokrajowa organizacja bran˝owa ma równie˝ dost´p do Êrod-
ków Funduszu Promocji Mleka realizujàc dzi´ki nim dzia∏ania odpowiadajàce
potrzebom zarówno poszczególnych cz∏onków, jak te˝ ca∏ego mleczarstwa.

on cattle feeding, environment
management system (ISO
14001), improvement of ISO
and HACCP quality assurance
systems and negotiation
techniques. 

Each year APDP organizes conferences concerning for example economic
situation in dairy industry or new legal requirements of the EU for the dairy
sector. 

Promotion of dairy products consumption
APDP sets much store by increase of dairy products consumption in Poland.
APDP published five brochures promoting milk and milk products consumption
among young people. Facing the downward trends in the level of dairy products
consumption in Poland, APDP in cooperation with other Polish dairy organizations
has developed long-term dairy products consumption promotion strategy.

APDP as a representative of the dairy sector has also access to the Milk
Promotion Fund resources allowing APDP to take actions reflecting the needs
of particular member companies and whole diary sector as well. 

Cooperation with other organizations
APDP is a member of Polish and international organizations - among others the
European Dairy Association and ASSIFONTE – Association of Processed
Cheese Industry in the EU and our representatives participate in meetings of the
committees and working groups of these organizations on regular basis
creating strong lobby of Polish dairy sector.

Membership in European dairy organizations makes it possible for APDP to be
involved in the EU legislative process at a very early stage and represent Polish
food industry. Moreover, thanks to membership and cooperation with European
and world organizations APDP obtains the most recent information on
European and world dairy markets situation. APDP takes part in all events vital
for the dairy sector, meetings with representatives of European dairy
organizations, dairy companies and EU administration. 

APDP also works closely with state administration, especially Ministry of
Agriculture and Rural Development, General Veterinary Inspectorate and Agency
for Agricultural Markets, playing active role in legislative and consultation
process.

Wspó∏praca z innymi organizacjami 
ZPPM jest cz∏onkiem organizacji krajowych oraz mi´dzynarodowych. Zwiàzek
nale˝y m.in. do Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarskiego (EDA) oraz do
ASSIFONTE – Stowarzyszenia Przemys∏u Serów Topionych UE, a przedstawi-
ciele ZPPM regularnie uczestniczà w obradach komitetów oraz grup roboczych
EDA oraz ASSIFONTE wspó∏tworzàc reprezentacj´ krajowego sektora mleczar-
skiego. 

Dzi´ki cz∏onkostwu oraz wspó∏pracy z europejskimi i Êwiatowymi organizacja-
mi mleczarskimi, ZPPM ma dost´p do informacji rynkowych oraz prawnych
zwiàzanych z europejskim i Êwiatowym mleczarstwem. Przedstawiciele Zwiàz-
ku uczestniczà w istotnych dla bran˝y mleczarskiej wydarzeniach, w spotka-
niach z przedstawicielami europejskich organizacji mleczarskich, koncernów
mleczarskich oraz administracjà UE. 

ZPPM wspó∏pracuje tak˝e z administracjà paƒstwowà, w szczególnoÊci z Mini-
sterstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencjà Rynku Rolnego i G∏ównà Inspek-
cjà Weterynaryjnà m.in. jako aktywny uczestnik procesu legislacyjnego i kon-
sultacyjnego. 

— 17 —
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Najważniejszymi celami KSM są: 

• dbałość o dobry image całego sektora mleka,

• wspieranie wzrostu spożycia mleka oraz przetworów
mlecznych w kraju,

• promocja mleka i przetworów mlecznych w kraju 
jako składnika zdrowej i zbilansowanej diety,

• integracja wielopokoleniowa fachowców pracujących
w mleczarstwie i ich rodzin, nie tylko w skali krajo-
wej, ale i na arenie międzynarodowej,

• wykorzystanie posiadanego w naszym Stowarzyszeniu
najwyższego potencjału intelektualistów i menedże-
rów oraz konsultantów, dla rozwoju całej branży 
mleczarskiej,

• wykształcenie przyszłych kadr mleczarskich.

Aby to wszystko osiągnąć, Stowarzyszenie stara się o za-
pewnienie środków finansowych i uznanie środowiska
dla naszych wysiłków.

W skład Zarządu KSM, wybranego w dniu 
1 lipca 2009 roku podczas Walnego Zebrania
Sprawozdawczo-Wyborczego w Słubicach,
na kadencję 2009-2013, wchodzą:

• Ciesielski Klemens - Prezes

• Derengiewicz Wojciech    - Wiceprezes

• Skomra Szczepan - Wiceprezes 

Członkowie:

• Bogdańska –Zaręba Hanna

• Chrzanowska Józefa    

• Lenart Andrzej 

• Pikul Jan

• Stelmaszyński Antoni

• Szczech Zdzisław 

• Szczepański Andrzej

• Ziajka Stefan

Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne związane
z mleczarstwem i jego otoczeniem. Jesteśmy również
otwarci na producentów mleka, szczególnie tych, którzy są
zainteresowani wymianą doświadczeń z użytkownikami
„robotów udojowych”, czyniących ten kierunek produkcji
bardzo atrakcyjnym, zwłaszcza dla młodych rolników. 

Hanna Bogdańska-Zaręba - członek  Zarządu  / member of the Executive Board 

ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa
tel./fax 22 372 03 52
e-mail: biuro@mlekoland.com, 
strona internetowa / website: www.mlekoland.com

The chief aims of the Association are: 

• protecting the good image of the whole dairy sector; 

• encouraging the increase of milk and dairy products
consumption in the country; 

• promoting milk and dairy products in the country as
elements of a healthy and balanced diet;

• bringing together many generations of specialists
employed in the dairy industry and their families,
not only on the national level but worldwide as well;

• utilizing the highest potential of intellectuals,
managers and advisors at our disposal, for the
development of the whole dairy industry;

• educating future dairy specialists.

In order to achieve all this, the Association  undertakes
to ensure necessary financial means and gain approval
of the sector for its activities 

Elected on 1st of July, 2009, for the term of
of f i ce  2009-2013,  dur ing  the  Genera l
Report and Election Meeting in Słubice, the
Executive Board of the Dairy Technology
Diploma-Holders Association includes: 

• Ciesielski Klemens - Chairman 

• Derengiewicz Wojciech    - Vice-Chairman 

• Skomra Szczepan - Vice-Chairman 

Members:

• Bogdańska –Zaręba Hanna

• Chrzanowska Józefa    

• Lenart Andrzej 

• Pikul Jan

• Stelmaszyński Antoni

• Szczech Zdzisław 

• Szczepański Andrzej

• Ziajka Stefan

Among members of the Association are physical persons
involved in dairy industry and its surroundings. We are
also open to dairy producers, especially those who are
interested in sharing experiences with users of “milking
robots” that are making this line of production very
attractive, especially for young farmers. Because of its

Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy
Dairy Technology Diploma-Holders Association in Poland

— 18 —
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Z racji wszechstronnego składu osobowego członków re-
prezentujących wszystkie opcje polityczne, Stowarzyszenie
jest miejscem wymiany poglądów w kluczowych dla branży
zagadnieniach.

Stowarzyszenie chce w swojej pracy ciągle przypominać i po-
pularyzować, nie tylko w kręgach zawodowych, że sprawne
i szybkie przestawienie się na światowy poziom zawdzięczają
w znacznej mierze ludziom, którzy - mając odpowiednie przy-
gotowanie zawodowe, długoletnią praktykę i takie cechy oso-
bowe jak ambicja, pracowitość i poczucie zawodowej godno-
ści - potrafią działać w każdych warunkach. Poprzednicy poło-
żyli ogromne zasługi w budowaniu podwalin mleczarstwa,
które na przełomie XX i XXI wieku, dzięki wielkiemu wysiłko-
wi dostawców i przetwórców, wykorzystało szansę szybkiego
dostosowania się do wymagań Unii Europejskiej w poprawie
jakości i bezpieczeństwa produktów mleczarskich.

Dlatego też w kształtowaniu pozytywnego wizerunku bran-
ży mleczarskiej, które jest głównym celem Stowarzyszenia,
należy zwracać szczególną uwagę na integrację środowiska
zawodowego wszystkich pokoleń, pracowników i emerytów,
którym leżało i leży na sercu dobro polskiego mleczarstwa
i los rolnika - producenta mleka.

Stowarzyszenie współpracuje z partnerami lobbującymi na
rzecz krajowego mleczarstwa, z posłami na Sejm RP, którzy
są równocześnie członkami organizacji. W całym sektorze
mleka jest to organizacja, która dzięki swoim członkom po-
siada największy potencjał intelektualno-menedżerski i fa-
chowo wypowiada się na wszystkie tematy związane z pol-
skim, europejskim i światowym mleczarstwem. Tylko Krajo-
we Stowarzyszenie Mleczarzy zrzesza profesorów, nauczy-
cieli akademickich i szkół średnich, którzy kształcą kadry dla
polskiego mleczarstwa i w ten sposób oddziaływują na przy-
szłe oblicze polskiego sektora mleka, który w coraz więk-
szym stopniu musi przyjmować europejskie standardy jako-
ści i bezpieczeństwa żywności.

Razem z Krajowym Związkiem Spółdzielni Mleczarskich, Pol-
ską Izbą Mleka i Związkiem Polskich Przetwórców Mleka są
członkami Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarstwa Euro-
pean Dairy Association (EDA), która jest silnie lobbującą
w Komisji Europejskiej organizacją broniącą interesów pod-
miotów przetwórczych. 

Stowarzyszenie jest współorganizatorem wielu konferencji,
szkoleń i seminariów oraz krajowych ocen, których głów-
nym celem jest dostosowanie polskiego mleczarstwa do wa-
runków, w jakich znalazło się ono po wejściu Polski do Unii
Europejskiej. Stowarzyszenie każdą krajową ocenę kończy
rozdaniem nagród i medali, na awersie których zawsze jest
umieszczona podobizna zasłużonych profesorów wyższych
uczelni, którzy mieli wkład w rozwój nauki o mleczarstwie.

Polska - jako jedyny spośród 17 nowych krajów wchodzą-
cych do UE - jest założycielem i członkiem Europejskiego
Stowarzyszenia Mleczarzy AEDIL. Przedstawiciel KSM był
przez jedną kadencję wiceprezydentem tej organizacji, która
jako pierwsza wprowadziła wielojęzyczny europaszport za-
wodowy technika i inżyniera przetwórstwa mleka (w wersji
polskiej wzór europaszportu można odtworzyć ze strony in-
ternetowej Stowarzyszenia). Dokumentem tym posługują
się zawodowi koledzy w krajach UE oraz Norwegii i Szwaj-
carii, idąc za ich przykładem Krajowe Stowarzyszenie Mle-
czarzy w pierwszych dniach przystąpienia Polski do UE roz-
począł akcję uroczystego wręczania trójjęzycznych europasz-
portów, honorowanych przez organizacje unijne - Europej-
skie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego CEDEFOP
osobom o ugruntowanym autorytecie zawodowym.

comprehensive composition, comprising members
representative of every political inclination, the Association
acts as a platform for exchanging opinions on matters vital to
the sector. 

The Association in its activities wishes to constantly remind
the public, not only the professional circles, that the credit for
the fast and efficient upgrading to the world’s standards
largely goes to those who having been professionally qualified
and trained, and possessing such personal traits as ambition,
industriousness and the sense of pride in their work can
manage in any circumstances. 

Our predecessors had contributed greatly to laying
foundations for the Polish dairy industry, which at the turn of
20th and 21st century, owing to the great conjoined efforts of
dairy producers and processors, rose to the occasion and
quickly adjusted itself to the UE requirements with respect to
the improvement of quality and safety of dairy products.  

For this reason, while developing the positive image of the
dairy sector, which is the main objective of the Association, it
is essential to take special care of the integration of the many
generations of professionals, active and retired, who have
always had in their hearts the interests of the Polish dairy
industry and the well-being of a farmer - dairy producer.  

The Association works with many partners lobbying for the
Polish dairy industry, also with members of the Parliament
who often themselves belong to the Association. In the whole
dairy sector, there is no other organization that could possibly
match the Association, which thanks to its members has the
greatest intellectual and managerial potential, and makes
authoritative pronouncements on all issues connected with
dairy industry in Poland, Europe and the world at large. Only
the Dairy Technology Diploma-Holders Association has in its
ranks professors, academic lecturers and secondary-school
teachers, who train the workforce of the dairy industry in
Poland and in this way shape the future standing of the Polish
dairy sector, which to an increasing degree has to follow the
European standards of quality and safety of foodstuffs.    

The Association, along with the National Union of Dairy
Cooperatives, the Polish Chamber of Milk, and the Association
of Polish Dairy Processors, belongs to European Dairy
Association (EDA), which is an organization powerfully
lobbying in the European Commission to protect the interests
of dairy processors.  

The Association has participated in organizing many
conferences, training courses and seminars, as well as
national evaluations, whose chief  aim is to adjust Polish dairy
industry to the conditions in which it found itself after
Poland’s accession to the European Union.  Each national
evaluation ends with granting awards and medals, whose
obverse always features an effigy of a distinguished scientist
who has contributed to the development of dairy sciences in
Poland. Poland alone among 17 new UE member-states is a
founder of Association of European Dairy Industry Learning.
A representative of the Polish Dairy Technology Diploma-
Holders Association held the post of a vice-president of this
organization, for one term of office, which was the first to
introduce the multilingual professional europassport of a
dairy processing engineer and technologist (a sample of the
Polish version of the europassport is available on the website
of the Polish Dairy Technology Diploma-Holders Association).
This document is used by dairy professionals in the EU,
Norway and Switzerland. Following the example, the Polish
Dairy Technology Diploma-Holders Association, right after
Poland’s accession, began issuing three-lingual europassports
recognized by the European Centre for the Development of
Vocational Training, CEDEFOP, to professionals renowned in
the dairy sector.
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Zwiàzek Pracodawców Eksporterów i Importerów Produktów Mleczarskich

ul. Sobieszyƒska 9, 00-764 Warszawa, tel. 48 – 22 433 10 00, fax 48 – 22 433 10 02
www.zpeipm.pl

Maciej St´pieƒ - Prezes Zarzàdu

Od lewej: Witold Jurkowski - Wiceprezes Zarzàdu, 

Maciej St´pieƒ - Prezes Zarzàdu

Zwiàzek Pracodawców Eksporterów i Importerów Pro-
duktów Mleczarskich dzia∏a na podstawie ustawy
z dnia 23 maja 1992 roku o Organizacjach Pracodaw-
ców. Zwiàzek posiada osobowoÊç prawnà. Siedzibà
zwiàzku jest Warszawa, a obszarem dzia∏ania teryto-
rium Rzeczpospolitej Polskiej. Zwiàzek ma prawo two-
rzenia federacji i konfederacji, jak i ma prawo do przy-
st´powania do nich. Ma równie˝ prawo do przyst´po-
wania do organizacji mi´dzynarodowych. Zwiàzek jest
cz∏onkiem EUCOLAIT czyli Europejskiego Zwiàzku Han-
dlu Artyku∏ami Mleczarskimi. Jest to najwi´ksza orga-
nizacja skupiajàca handlowców i producentów mle-
czarskich (kilkaset podmiotów gospodarczych) w Unii
Europejskiej.

Zwiàzek jest samorzàdny i niezale˝ny w swej dzia∏alno-
Êci statutowej od organów administracji paƒstwowej,
samorzàdu terytorialnego oraz innych organizacji.

Podstawowym zadaniem Zwiàzku jest ochrona praw
oraz reprezentowanie interesów zrzeszonych cz∏on-
ków wobec innych podmiotów tj. zwiàzków zawodo-
wych, organów w∏adzy i administracji paƒstwowej
oraz organów samorzàdu terytorialnego w zakresie
dzia∏alnoÊci gospodarczej zwiàzanej z eksportem i im-
portem produktów mleczarskich. Zwiàzek prowadzi
pozytywny lobbing w celu zapewnienia jak najlepsze-
go rozwoju bran˝y mleczarskiej. Zwiàzek prowadzi
szerokà kampani´ informacyjnà dotyczàcà cen oraz
tendencji rynkowych zarówno w stosunku do produ-
centów jak i zwiàzków rolniczych, organów w∏adzy
oraz administracji paƒstwowej. Realizujàc te zadania
Zwiàzek wspó∏pracuje z przedstawicielami Minister-
stwa Rolnictwa, wyspecjalizowanymi agendami rzàdo-
wymi takimi jak Agencja Rynku Rolnego, Inspekcja We-

terynaryjna, inspektoraty jakoÊci handlowej jak te˝
z producentami i ich zwiàzkami (Krajowy Zwiàzek
Spó∏dzielni Mleczarskich, Krajowe Zrzeszenie Mleczar-
skie) oraz zwiàzkami rolników (KZK i OR).

W∏adzami Zwiàzku sà:

• Walne Zgromadzenie Zwiàzku

• Zarzàd Zwiàzku

• Komisja Rewizyjna

Cz∏onkiem Zwiàzku mo˝e zostaç osoba fizyczna, osoba
prawna i inne jednostki organizacyjne zatrudniajàce
pracowników, prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà
w bran˝y mleczarskiej, które uzyskajà rekomendacj´ 3
cz∏onków za∏o˝ycieli i akceptacj´ zgromadzenia w for-
mie uchwa∏y.

Employers Union of Exporters and Importers of the
Dairy Products is a dairy organization uniting private
trading and/or production companies active in dairy
trade, export and import. The main aim of the Union is
to create a strong representation and communication
lines between our members and other subjects like
central and local administration including ministries,
agricultural agencies, quality and veterinary
inspections, agricultural trade unions. ZPEiIPM is giving
opinions and preparing expertises for a/m
organizations. 

ZPEiIPM is a member of Eucolait – European Unions of
Dairy Trade.

Our members are often invited as experts to
participate in sessions of the Milk Advisory  Group of
DG Agri of EU.
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Krajowy Zwiàzek Spó∏dzielni Mleczarskich Zwiàzek Rewizyjny
jest dobrowolnà i samorzàdnà organizacjà zrzeszajàcà spó∏dzielnie mleczarskie 

oraz inne spó∏dzielnie, których przedmiot dzia∏ania wià˝e si´ bezpoÊrednio lub poÊrednio 
z produkcjà, przetwórstwem i obrotem mlekiem i jego przetworami.

Podstawowym celem KZSM Zw. Rew. jest reprezentowanie zrzeszonych spó∏dzielni 
oraz ich cz∏onków – producentów mleka i zapewnienie im pomocy w dzia∏alnoÊci statutowej,

obrona ich interesów oraz rozwijanie spó∏dzielczoÊci mleczarskiej.

KZSM Zw. Rew. jest najwi´kszà organizacjà dzia∏ajàcà na rzecz 
sektora mleczarskiego w Polsce.

Fronton gmachu Krajowego Zwiàzku Spó∏dzielni Mleczarskich Zw. Rew. 
w Warszawie przy ul. Ho˝ej 66/68

KRAJOWY ZWIÑZEK 
SPÓ¸DZIELNI MLECZARSKICH 
ZWIÑZEK REWIZYJNY
00-682 Warszawa, ul. Ho˝a 66/68

tel. sekretariat (22) 372 03 14, fax (22) 372 03 25

kzsm@kzsm.org.pl, www.mleczarstwopolskie.kzsm.pl
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Krajowy Zwiàzek 

Spó∏dzielni Mleczarskich 

Zwiàzek Rewizyjny

Kiedy 20 stycznia 1990 roku wesz∏a w ˝ycie ustawa
o zmianach w organizacji dzia∏alnoÊci spó∏dzielczoÊci,
rozwiàzujàca Centralny Zwiàzek Spó∏dzielni Mleczar-
skich jak równie˝ zwiàzki regionalne, spó∏dzielczoÊç
mleczarska pozbawiona zosta∏a koordynatora dzia∏aƒ
w trudnym momencie transformacji ustrojowej. Wi´k-
szoÊç spó∏dzielni mleczarskich, po pierwszym okresie
euforii wywo∏anej samodzielnoÊcià i brakiem jakiejkol-
wiek zale˝noÊci od w∏adzy centralnej, zacz´∏a dostrze-
gaç niebezpieczeƒstwa jakie stwarza∏a ustawa. W tak
trudnej sytuacji transformacji gospodarki zabrak∏o insty-
tucji koordynujàcej procesy dostosowawcze, broniàcej
interesów sektora, stanowiàcej swoiste „lobby mleczar-
skie” w kontaktach z w∏adzami. Doprowadzi∏o to do dez-
organizacji i rozerwania tradycyjnych wi´zi techniczno-
ekonomicznych oraz os∏abiania pojedynczych spó∏dzielni
nieprzygotowanych do samodzielnego funkcjonowania.
Pociàgn´∏o to za sobà utrat´ wspólnej infrastruktury
handlowej, remontowej, transportowej, oÊwiatowej, wy-
poczynkowej, badawczej, informacyjnej, dystrybucyjnej.

Destrukcyjne skutki ustawy dotkn´∏y spó∏dzielczoÊç
nie tylko mleczarskà. Spó∏dzielnie nie mia∏y czasu przy-
stosowaç si´ do nowych warunków jako samodzielne
przedsi´biorstwa. Niech´ç ze strony w∏adz paƒstwa do
tej formy gospodarowania grozi∏a jej wyeliminowaniem
z polskiej gospodarki.

Jednak ponad sto lat trudnych doÊwiadczeƒ spó∏-
dzielczoÊci mleczarskiej pozwoli∏o odpowiednio zareago-
waç na nowà sytuacj´. Spó∏dzielnie próbujàc si´ przysto-
sowaç do nowego prawa rozpocz´∏y reorganizacj´ zak∏a-
dów: techniczno-technologicznà, w dziedzinie handlu
i dystrybucji. Rozpocz´∏y równie˝ przemiany w∏asno-
Êciowe: zwi´ksza∏y fundusze zasobowe i udzia∏owe, aby
spó∏dzielnie sta∏y si´ faktycznà w∏asnoÊcià cz∏onków,
grupowà w∏asnoÊcià prywatnà, aby ta w∏asnoÊç nie by∏a
tylko formalnym zapisem w prawie spó∏dzielczym.

Podejmujàc takie dzia∏ania spó∏dzielnie potrzebowa∏y
nowych, wykszta∏conych kadr. W wi´kszoÊci spó∏dzielni
mleczarskich wybrano nowe Rady Nadzorcze, te z kolei
powo∏a∏y nowe Zarzàdy spó∏dzielni.

Spó∏dzielczoÊç mleczarska szybko rozpocz´∏a równie˝
proces przemian ca∏ego sektora. Z inicjatywy oddolnej
spó∏dzielni zwo∏ano Zjazd Za∏o˝ycielski w Turku, w któ-
rym uczestniczyli delegaci ze 172 spó∏dzielni mleczar-
skich i w dniu 26 maja 1991 roku uchwa∏à Zjazdu powo-
∏ano Krajowe Porozumienie Spó∏dzielni Mleczarskich -
zwiàzek rewizyjny jednoramienny, jako reprezentacj´
i obron´ interesów polskiego mleczarstwa oraz do po-
mocy zrzeszonym spó∏dzielniom w ich dzia∏alnoÊci sta-
tutowej. 

Zjazd uchwali∏ statut KPSM, wybra∏ Rad´ z∏o˝onà
z 84 cz∏onków, Przewodniczàcego Rady, którym zosta∏

Andrzej Furmanek ze spó∏dzielni w Sannikach oraz 
17-osobowe Prezydium Rady.

Krajowe Porozumienie Spó∏dzielni Mleczarskich zo-
sta∏o zarejestrowane 4 listopada 1991 roku w Krajowym
Rejestrze Sàdowym w Warszawie.

W nast´pnym roku w dniach 5-6 czerwca zwo∏ano
Krajowy Zjazd Delegatów Spó∏dzielni Mleczarskich, na
którym Przewodniczàcym 96-osobowej Rady zosta∏ Cze-
s∏aw CieÊlak – obecnie Prezes Zarzàdu OSM w Kole.

19 czerwca 1992 r. Rada wybra∏a Zarzàd Krajowego
Porozumienia Spó∏dzielni Mleczarskich. Prezesem zosta∏
Marcin Strzelecki – Przewodniczàcy Rady OSM w ¸owi-
czu, wiceprezesami: Teresa Dzius – Przewodniczàca Rady
Spó∏dzielni Mleczarskiej w Che∏mie i Piotr Garczyƒski –
Prezes Zarzàdu OSM w Turku.

KPSM zosta∏o powo∏ane do realizacji celów 
sformu∏owanych ogólnie, ale okreÊlonych precyzyjnie:

• zapewnienia zrzeszonym spó∏dzielniom pomocy 
w ich dzia∏alnoÊci statutowej,

• obrony ich interesów

• oraz rozwijania spó∏dzielczoÊci mleczarskiej.

Zgodnie z pierwszym statutem Krajowe Porozumienie
,,dla realizacji tych celów:

1) wyst´puje w imieniu zrzeszonych w nim organizacji
spó∏dzielczych wobec organów w∏adzy i administra-
cji paƒstwowej oraz agencji rzàdowych, przedstawia-
jàc postulaty i wnioski organizacji polskiego mleczar-
stwa oraz informuje spó∏dzielnie o podj´tych w tych
sprawach decyzjach,

2) opiniuje projekty aktów prawnych odnoszàcych si´
do zrzeszonych spó∏dzielni oraz przedstawia opinie
spó∏dzielni w tych sprawach,

3) inicjuje i wspiera wspó∏prac´ mi´dzy zrzeszonymi
spó∏dzielniami,

Dwóch cz∏onków (ju˝ nie˝yjàcych)
pierwszego Zarzàdu KPSM:
Piotr Garczyƒski - Zast´pca
Prezesa Zarzàdu (pierwszy 
z prawej), Marcin Strzelecki 
- Prezes Zarzàdu (w Êrodku).

Zast´pca Prezesa Zarzàdu KPSM
(ju˝ nie˝yjàca) Teresa Dzius 

na uroczystoÊci 79-lecia
dzia∏alnoÊci SM „Biomlek” 

w Che∏mie w 1999 r.
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4) u∏atwia spó∏dzielniom dost´p do informacji marke-
tingowych, ekonomiczno-finansowych, technicznych
i prawnych oraz zapewnia doradztwo w tym zakre-
sie,

5) prowadzi analizy zjawisk gospodarczych i inspiruje
zachowania spó∏dzielni w warunkach gospodarki
rynkowej,

6) u∏atwia tworzenie powiàzaƒ gospodarczych z part-
nerami krajowymi i zagranicznymi,

7) inicjuje, propaguje i wspiera post´p techniczny, eko-
nomiczny i organizacyjny oraz prowadzi dzia∏alnoÊç
promocyjnà dla potrzeb zrzeszonych spó∏dzielni,

8) prowadzi dzia∏alnoÊç o charakterze szkoleniowym
i socjalnym, stwarza mo˝liwoÊci szkolenia kadr me-
nad˝erów, dzia∏aczy spó∏dzielczych oraz s∏u˝b spe-
cjalistycznych,

9) reprezentuje spó∏dzielczoÊç mleczarskà na arenie
mi´dzynarodowej, wspó∏dzia∏a z organizacjami mi´-
dzynarodowymi zajmujàcymi si´ problematykà mle-
czarskà, wspiera wspó∏prac´ gospodarczà i nauko-
wo-technicznà z zagranicà,

10) udziela pomocy spó∏dzielniom nowo powstajàcym,

11) administruje funduszami tworzonymi w Krajowym
Porozumieniu,

12) przeprowadza lustracj´ dzia∏alnoÊci zrzeszonych or-
ganizacji spó∏dzielczych i udziela im instrukta˝u.”

Wed∏ug aktualnego statutu do zadaƒ Krajowego 
Zwiàzku Spó∏dzielni Mleczarskich Zw. Rew. nale˝y:

1. przeprowadzenie lustracji spó∏dzielni,

2. przeprowadzenie na rzecz zrzeszonych spó∏dzielni
dzia∏alnoÊci instrukta˝owej, doradczej, kulturalno-
oÊwiatowej, szkoleniowej i wydawniczej,

3. reprezentowanie interesów zrzeszonych spó∏dzielni
wobec organów administracji rzàdowej i organów
samorzàdu terytorialnego,

4. reprezentowanie zrzeszonych  spó∏dzielni za granicà,
wspó∏dzia∏anie z organizacjami mi´dzynarodowymi
zajmujàcymi si´ problematykà mleczarskà a tak˝e
wspieranie wspó∏pracy gospodarczej i naukowo-
technicznej z zagranicà,

5. inicjowanie, utrzymywanie i rozwijanie wspó∏pracy
z krajowymi organizacjami i jednostkami zajmujàcy-
mi si´ bezpoÊrednio lub poÊrednio produkcjà, prze-
twórstwem, obrotem mlekiem i jego przetworami
lub Êrodkami do produkcji, przetwarzania i obrotem
mlekiem we wszelkich formach prawno-organizacyj-
nych prawem przewidzianych,

6. inicjowanie i rozwijanie wspó∏pracy mi´dzy spó∏-
dzielniami oraz wspó∏dzia∏anie z placówkami nauko-
wo-badawczymi,

7. u∏atwianie spó∏dzielniom dost´pu do informacji mar-
ketingowych, ekonomiczno-finansowych, technicz-
nych i prawnych oraz zapewnienie doradztwa w tym
zakresie,

8. prowadzenie i koordynacja dzia∏alnoÊci marketingo-
wej dla potrzeb zrzeszonych spó∏dzielni,

9. badanie sprawozdaƒ finansowych,

10. zarzàdzanie nieruchomoÊciami b´dàcymi w∏asnoÊcià
KZSM Zw. Rew. – w celu realizacji zadaƒ statuto-
wych,

11. wykonywanie innych zadaƒ przewidzianych w usta-
wie.

Dzia∏alnoÊç organizacji od momentu powstania jest
determinowana koniecznoÊcià realizacji zadaƒ statuto-
wych, aby zawarte tam cele zosta∏y osiàgni´te.

Spó∏dzielczoÊç mleczarska stara∏a si´ podo∏aç trud-
noÊciom, jakie wyst´powa∏y w procesie zmian ustrojo-
wych i przejÊcia od gospodarki centralnie sterowanej do
systemu gospodarki rynkowej. Musia∏a nastàpiç defini-
tywna przemiana w sposobie myÊlenia o zarzàdzaniu
spó∏dzielnià mleczarskà, o zaopatrzeniu, o produkcji,
o dystrybucji, o rynku, o klientach. Pojawi∏y si´ w j´zy-
ku biznesu nowe poj´cia, m.in. marketing, logistyka,
konkurencja; trzeba by∏o je poznaç i rozpoczàç wprowa-
dzanie w ˝ycie za∏o˝eƒ kryjàcych si´ pod owymi poj´cia-
mi. Dotychczasowà orientacj´ produkcyjnà zacz´∏a za-
st´powaç orientacja rynkowa i marketingowe podejÊcie
do rynku. Rozpocz´∏a si´ walka o klienta, konkurencja
z artyku∏ami importowanymi, nastàpi∏a koniecznoÊç
uatrakcyjnienia oferty. Dla konsumentów by∏o to pozy-
tywnà stronà trudnej dla spó∏dzielni sytuacji. 

JednoczeÊnie spó∏dzielnie rozpocz´∏y walk´ konku-
rencyjnà mi´dzy sobà o mleko, dostawców, rynki zbytu
i mo˝liwoÊci uzyskania kredytów.

Walczy∏y równie˝ z w∏asnà s∏aboÊcià ekonomicznà,
przestarza∏ymi technologiami, brakiem funduszy na mo-
dernizacje i inwestycje, brakiem mleka dobrej jakoÊci.
Wiele spó∏dzielni nie potrafi∏o samotnie poradziç sobie
z nowà sytuacjà, musia∏y og∏osiç rozpocz´cie procesu li-
kwidacji lub stan upad∏oÊci. Wed∏ug Monitorów Spó∏-
dzielczych w latach 1990-1994 by∏o tylko 15 przypad-
ków otwarcia likwidacji spó∏dzielni mleczarskich, nato-
miast wed∏ug KPSM do poczàtku II kwarta∏u 1995 roku
w stan likwidacji postawiono oko∏o 50 spó∏dzielni. Ró˝-
nica ta wynika∏a z chaosu statystycznego, niech´ci spó∏-
dzielni do przekazywania informacji, ale tak˝e z ró˝nej
interpretacji przemian w spó∏dzielniach.

Rozpoczà∏ si´ nap∏yw kapita∏u zagranicznego do sek-
tora mleczarskiego i przejmowanie przez ten kapita∏
cz´Êci lub ca∏oÊci majàtku spó∏dzielczego, bazy surowco-
wej po upadajàcych spó∏dzielniach, a w nast´pnych la-
tach budowa nowoczesnych zak∏adów mleczarskich
przez firmy zagraniczne.

W 1991 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodar-
ki ˚ywnoÊciowej utworzono Biuro Pe∏nomocnika Mini-
stra do spraw Restrukturyzacji Mleczarstwa. W tym sa-
mym roku przeznaczono na restrukturyzacj´ sektora
860 miliardów z∏ (starych z∏) z bud˝etu paƒstwa. Wg
szacunków Krajowego Porozumienia Spó∏dzielni Mle-
czarskich pieniàdze te uratowa∏y przed likwidacjà ok.
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ogromnymi sieciami hurtowymi i detalicznymi, mi´dzy
innymi ze wzgl´du na niemo˝noÊç utrzymania wielkoÊci
i ciàg∏oÊci dostaw. Zbyt trudny by∏ dost´p do kredytów
preferencyjnych, zbyt drogie kredyty komercyjne. Spó∏-
dzielnie, oczywiÊcie z wyjàtkami, nie mia∏y wystarczajà-
cych Êrodków na modernizacje zak∏adów i nowe inwe-
stycje.

Interwencja Agencji Rynku Rolnego – instytucji po-
wo∏anej do stabilizacji rynku rolnego w sytuacjach trud-
nych – na rynku mleka (i nie tylko) w 1993 roku okaza∏a
si´ mocno spóêniona, nieskuteczna i zakwestionowana
przez samà Rad´ ARR.

W∏adze nie by∏y w stanie wykreowaç polityki doty-
czàcej sektora mleczarskiego, nie by∏o ˝adnej strategii
rozwoju mleczarstwa, a restrukturyzacja przebiega∏a
powoli i nieefektywnie. W Ministerstwie Rolnictwa i Go-
spodarki ˚ywnoÊciowej przesta∏o dzia∏aç w poczàtkach
1993 r. Biuro Pe∏nomocnika Ministra ds. Restrukturyzacji
Mleczarstwa.

W takiej sytuacji Krajowe Porozumienie Spó∏dzielni
Mleczarskich sta∏o si´ jedynà organizacjà ogólnokrajowà
wyst´pujàcà w interesie i obronie ca∏ego sektora mle-
czarskiego wobec w∏adz. Organizacja ta zrzesza∏a na ko-
niec 1993 roku 280 spó∏dzielni mleczarskich (na oko∏o
310 istniejàcych w Polsce). Dzia∏a∏y tak˝e regionalne or-
ganizacje mleczarskie, mia∏y jednak ograniczony zasi´g
terytorialny. 

Krajowe Porozumienie Spó∏dzielni Mleczarskich
opracowa∏o na poczàtku 1994 roku dokument „Strate-
gia rozwoju polskiego mleczarstwa. Synteza za∏o˝eƒ
i dzia∏aƒ”. By∏ on wyrazem poglàdów tej organizacji na
temat aktualnego stanu polskiego sektora mleczarskie-
go oraz prognoz dotyczàcych rozwoju mleczarstwa, po-
pytu i spo˝ycia produktów mleczarskich w Polsce i na
Êwiecie. Najwa˝niejszà cz´Êcià dokumentu by∏o opraco-
wanie d∏ugofalowej (do 2010 roku) strategii rozwoju
polskiego mleczarstwa, programu restrukturyzacji sek-
tora i wskazanie êróde∏ finansowania tych dzia∏aƒ. Do-
kument ten sta∏ si´ podstawà „Programu restrukturyza-
cji mleczarstwa” przyj´tego do realizacji przez Ministra
Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej. Znaczàce Êrodki
na dzia∏ania restrukturyzacyjne przeznaczy∏a Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci do-
p∏at do kredytów preferencyjnych dla mleczarstwa.
Z dop∏at tych, oprócz spó∏dzielni, skorzysta∏y równie˝
inne przedsi´biorstwa mleczarskie oraz niektórzy do-
stawcy mleka.

Do koƒca 1996 roku z kredytów preferencyjnych 
sfinansowano realizacj´ inwestycji dotyczàcych:

1995 1996

bazy surowcowej 36% 58%

przetwórstwa mleka 64% 42%

= 100%                  = 100%

wykorzystanych kredytów

220 spó∏dzielni mleczarskich, przyczyni∏y si´ do zmniej-
szenia napi´ç spo∏ecznych na wsi i w samorzàdach spó∏-
dzielni.

Mimo tej pomocy, w latach 1990-1993 obni˝y∏a si´
znacznie op∏acalnoÊç rolniczej produkcji mleka (g∏ównie
z powodu niskich cen skupu) oraz przetwórstwa mleka
(koszty procesów dostosowawczych). Wed∏ug danych
GUS i badaƒ Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodar-
ki ˚ywnoÊciowej stan pog∏owia krów z 4919 tys. sztuk
w 1990 roku spad∏ w 1993 roku do 3983 tys. sztuk (czyli
o 20%). Wp∏yn´∏o na to zmniejszanie stada w gospodar-
stwach ch∏opskich, ale przede wszystkim likwidacja
stad w paƒstwowych gospodarstwach rolnych, stano-
wiàcych swego czasu znaczne êród∏o dostaw mleka do
spó∏dzielni mleczarskich. Produkcja mleka w gospodar-
stwach (wg GUS) spad∏a od 1990 do 1993 roku o 24,25%,
a skup mleka o 32%.

Badania w formie ankiet z informacjami z podmio-
tów mleczarskich prowadzone przez KPSM od 1994 roku
wykaza∏y, ˝e w spó∏dzielniach mleczarskich wykorzysty-
wano od 50 do 60% mocy produkcyjnych, nastàpi∏ spa-
dek produkcji prawie wszystkich grup asortymento-
wych.

W 1993 roku wyraênie pogorszy∏a si´ sytuacja ekono-
miczno-finansowa spó∏dzielni mleczarskich. 213 zak∏a-
dów zamkn´∏o ten rok ujemnym wynikiem finansowym.
KPSM obliczy∏o, na podstawie bilansów spó∏dzielni obli-
gatoryjnie publikowanych w Monitorach Polskich B, ˝e
wysokoÊç straty dla ca∏ego sektora wynios∏a w 1993 ro-
ku oko∏o 450 miliardów z∏otych (starych z∏).

Pomimo, i˝ polskie produkty mleczarskie skutecznie
konkurowa∏y z produktami z importu, w 1993 roku nasi-
li∏ si´ niekontrolowany, cz´sto nielegalny, tani import
z krajów Unii Europejskiej. Raport Instytutu Rynku We-
wn´trznego (opracowanie zamówione w IRW przez
KPSM w 1994 roku) szacowa∏ przewag´ importu nad
eksportem artyku∏ów mleczarskich w 1993 roku na 500
milionów litrów (w przeliczeniu na mleko). W drugiej
po∏owie 1993 roku dosz∏o do nieprzewidzianego spadku
cen mleka w proszku na rynkach Êwiatowych.

Na rynku krajowym nastàpi∏o te˝ znaczne ogranicze-
nie popytu na produkty mleczarskie. Przyczynà by∏o po-
gorszenie warunków materialnych spo∏eczeƒstwa pol-
skiego, a tak˝e pewien wzrost (urealnienie) cen na arty-
ku∏y mleczarskie. Mimo wzrostu cen rynkowych produk-
cja mleka w gospodarstwach rolników by∏a nadal nie-
op∏acalna. Wed∏ug badaƒ ankietowych KPSM Êrednia ce-
na skupu mleka w 1993 roku wynosi∏a 1/3 kosztu pro-
dukcji. Informacje zbierane przez KPSM wykaza∏y, ˝e
spó∏dzielnie majà przestarza∏à baz´ technicznà, wysokie
koszty sta∏e dzia∏alnoÊci, przerost zatrudnienia, k∏opoty
z p∏ynnoÊcià finansowà – wyst´powa∏y  nawet kilkumie-
si´czne zaleg∏oÊci w zap∏acie dostawcom za mleko. Spó∏-
dzielnie by∏y zad∏u˝one w bankach, nastàpi∏  spadek ilo-
Êci skupowanego mleka i zmniejszy∏o si´ wykorzystanie
mocy produkcyjnych zak∏adów. BezpoÊrednim nast´p-
stwem tej sytuacji by∏ brak mo˝liwoÊci nawiàzywania
sta∏ej wspó∏pracy z wchodzàcymi na polski rynek
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Spó∏dzielni Mleczarskich we Wroc∏awiu. Sk∏ad Zarzàdu po-
wi´kszy∏ si´ o trzeciego wiceprezesa. Zosta∏ nim W∏ady-
s∏aw Janikowski odpowiedzialny mi´dzy innymi za zagad-
nienia wspó∏pracy i integracji z Unià Europejskà.

W czerwcu 1997 roku Rada KPSM powo∏a∏a nowy Za-
rzàd. Prezesem KPSM zosta∏ Stanis∏aw Michalski, jego
zast´pcami Teresa Dzius i Dariusz Wo∏yniak.

Poniewa˝ nie do koƒca zosta∏y zrealizowane cele za-
warte w „Programie restrukturyzacji mleczarstwa”,
KPSM zainicjowa∏o w 1998 roku opracowanie „Skorygo-
wanego programu restrukturyzacji mleczarstwa w Pol-
sce” opartego na dokumencie z 1994 roku. Autorami te-
go opracowania byli profesor Aldon Zalewski i doktor
Boles∏aw Iwan. Dokument zosta∏ przekazany Ministro-
wi Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej do oceny
i ewentualnej realizacji pod koniec 1998 roku,
a w styczniu 1999 r. do Ministerstwa Rolnictwa i Gospo-
darki ˚ywnoÊciowej wp∏ynà∏ drugi dokument - „Instru-
mentarium do skorygowanego rzàdowego programu
restrukturyzacji sektora mleczarskiego” (zwany w skró-
cie „Instrumentarium”).

W dokumentach cele i zakres dzia∏aƒ, jakie trzeba
przedsi´wziàç, okreÊlono tak, aby polskie mleczarnie
mia∏y mo˝liwoÊç istnienia i rozwoju. Dokumenty te
przyczyni∏y si´ do opracowania przez resort rolnictwa
w∏asnego programu o nazwie „Strategia Rozwoju Pol-
skiego Sektora Mleczarskiego”, zatwierdzonego przez
Ministra do realizacji w listopadzie 1999 r. 

III Ogólne Zebranie Przedstawicieli KPSM odby∏o si´
4 wrzeÊnia 1998 roku. Podj´to decyzj´ o zmianie nazw
organów organizacji: Zebrania Przedstawicieli na Zjazd
Delegatów, a Krajowego Porozumienia Spó∏dzielni Mle-
czarskich na Krajowy Zwiàzek Spó∏dzielni Mleczarskich
Zwiàzek Rewizyjny. Nazwy te sà tak˝e aktualnie obowià-
zujàce. IV Zjazd Delegatów KZSM Zw. Rew., który odby∏
si´ w listopadzie 2000 roku, wybra∏ nowà Rad´ i zmniej-
szy∏ jej sk∏ad do 50 osób. Przewodniczàcym Rady pozo-
sta∏ Kazimierz Konieczny.

Czteroletnia kadencja Rady i dzia∏alnoÊç KZSM Zw.
Rew. w latach 2000-2004 przypad∏a na trudny okres
przygotowaƒ polskiej gospodarki, w tym sektora mle-
czarskiego, do cz∏onkostwa w Unii Europejskiej. Procesy
restrukturyzacyjne, przewa˝nie bardzo kosztowne, mia-
∏y wp∏yw na niskà rentownoÊç spó∏dzielni i op∏acalnoÊç
produkcji mleka. Dochodzi∏y równie˝ trudnoÊci gospo-
darcze i spadek spo˝ycia produktów mleczarskich. 

Spo˝ycie w Polsce mleka i przetworów z mleka 
oraz mas∏a na rok, na jednego mieszkaƒca 

w latach 1980 - 2000

Produkt / Rok 1980 1985 1990 1995 2000
Mleko i przetwory 262 273 241 195 191

z mleka w przeliczeniu
na  litr mleka - bez mas∏a
Mas∏o w kg w wadze 8,9 8,5 7,8 3,7 4,2
handlowej

Od poczàtku 1994 roku nast´powa∏a powolna popra-
wa sytuacji ekonomicznej przemys∏u mleczarskiego,
zaktywizowano dzia∏ania marketingowe, wed∏ug badaƒ
KPSM w 1995 roku zmniejszy∏o si´ zad∏u˝enie spó∏dziel-
ni w bankach i u dostawców, poprawi∏a si´ op∏acalnoÊç
produkcji mleka.

Pog∏´bia∏ si´ jednak coraz bardziej kryzys w Rosji
i paƒstwach za naszà wschodnià granicà, tradycyjnie
najbardziej znaczàcych odbiorców naszych produktów
mleczarskich. W 1997 roku Unia Europejska, broniàc si´
przed w∏asnà nadprodukcjà i próbujàc roz∏adowaç na-
pi´cia spo∏eczne wÊród rolników (szczególnie francu-
skich), zamkn´∏a granice dla polskich produktów mle-
czarskich. Spowodowa∏o to zahamowanie eksportu. Na-
stàpi∏y równie˝ wahania w krajowym popycie. Dlatego
konsekwencja w wype∏nianiu zadaƒ statutowych KPSM
i wspó∏praca z resortem rolnictwa sta∏y si´ podstawà re-
alizacji polityki rolnej w sektorze mleczarskim.

Pod koniec 1995 roku z inicjatywy KPSM powsta∏a
Spó∏dzielcza Korporacja Mleczarska „Mlektim”. Podsta-
wowym celem powo∏ania tego podmiotu by∏a odbudowa
spó∏dzielczej sieci dystrybucji artyku∏ów mleczarskich
oraz promocja spó∏dzielni mleczarskich i ich produktów.
„Mlektim” doprowadzi∏ w 1997 roku do porozumienia 14
spó∏dzielni mleczarskich i rozpoczà∏ promocj´ mas∏a
„Dobre”. Mia∏a to byç marka ca∏ej serii produktów. Zaist-
nia∏a na rynku, mas∏o i mix maÊlany „Dobre” sprzedawa-
∏y si´ Êwietnie, dopóki nie da∏y znaç o sobie b∏´dy w pro-
wadzeniu akcji promocyjnej, nie do koƒca skalkulowano
koszty takiej promocji, nie zagwarantowano „Mlektimo-
wi” sprawowania kontroli nad utrzymaniem wysokich
standardów jakoÊciowych produktów. SKM dysponowa∏a
zbyt ma∏à kadrà a tak˝e Êrodkami finansowymi do reali-
zacji celów i zadaƒ jakie postawiono przed tà organiza-
cjà. Do jej likwidacji w 2001 roku przyczyni∏y si´ równie˝
b∏´dy w zarzàdzaniu.

W paêdzierniku 1996 r. odby∏o si´ II Ogólne Zebranie
Przedstawicieli KPSM, które wprowadzi∏o zmiany w funk-
cjonowaniu organizacji. Zjazdy Delegatów mia∏y odbywaç
si´ co dwa lata jako zjazdy sprawozdawcze, a co cztery la-
ta jako sprawozdawczo-wyborcze. Wybrano nowà Rad´ li-
czàcà 97 osób. Przewodniczàcym Rady zosta∏ Kazimierz
Konieczny – Prezes Zarzàdu DolnoÊlàskiego Zrzeszenia

III Ogólne Zebranie Przedstawicieli KPSM - 4 wrzeÊnia 1998 r.
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Jubileusz 10-lecia Krajowego Zwiàzku Spó∏dzielni
Mleczarskich przypad∏ na rok 2001. UroczystoÊci jubile-
uszowe odby∏y si´ 14 grudnia 2001 r. w Warszawie. Pod-
czas uroczystoÊci Êwi´towano równie˝ obchody 120-le-
cia Spó∏dzielczoÊci Mleczarskiej na Ziemiach Polskich,
które wypada∏y w 2002 r. Zarzàd KZSM ustanowi∏ medal
z okazji tych dwóch jubileuszy. Medalem tym odznacza-
no osoby zas∏u˝one dla mleczarstwa, spó∏dzielnie, insty-
tucje i organizacje.

Podczas uroczystoÊci jubileuszowych wr´czono równie˝
zas∏u˝onym dzia∏aczom i pracownikom spó∏dzielczoÊci

mleczarskie odznaczenia paƒstwowe:
• Krzy˝em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski zosta∏

odznaczony Stefan Glonek – Przewodniczàcy Rady
¸ódzkiej Spó∏dzielni Mleczarskiej,

• Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski zo-
sta∏o odznaczonych 11 osób,

• Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi 15 osób,

• Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi 8 osób.

W dniu 23 stycznia 2002 r. Rada KZSM odwo∏a∏a
z funkcji zast´pcy Prezesa Zarzàdu Teres´ Dzius, a od 19
lutego stanowisko to objà∏ Waldemar BroÊ. W miesiàc
póêniej Zarzàd KZSM ustanowi∏ Pe∏nomocnika Zarzàdu
ds. Integracji Europejskiej. Funkcj´ t´ objà∏ Marek Mu-
rawski – kierownik Zespo∏u Technologii, JakoÊci Surowca
i Produktów.

19 lutego 2002 r. Kazimierz Konieczny z∏o˝y∏ rezy-
gnacj´ z funkcji Przewodniczàcego Rady KZSM. Prze-
wodniczàcym Rady zosta∏ Stefan Glonek – Przewodni-
czàcy Rady ¸ódzkiej Spó∏dzielni Mleczarskiej.

Liczba cz∏onków KZSM zmniejszy∏a si´ z 246 w 1992
roku do 151 w 2004 r. W trakcie czteroletniej kadencji
Rady (2000-2004) do KZSM wstàpi∏o 8 nowych cz∏onków,
a uby∏o 70 spó∏dzielni, mi´dzy innymi z powodu po∏à-
czenia z innymi spó∏dzielniami mleczarskimi.

Od lutego 2004 roku KZSM dysponuje 
do realizacji zadaƒ pi´cioma  zespo∏ami:

• Zespo∏em Lustracji, 

• Zespo∏em ds. Rynku i OÊrodkiem Szkoleƒ (powsta∏

17.02.2004 r. w wyniku  po∏àczenia Zespo∏u Marke-
tingu i Informacji Rynkowej z OÊrodkiem Szkoleƒ),

• Zespo∏em Technologii, JakoÊci Surowca i Produktów,
w sk∏ad którego wchodzi Zespó∏ Normalizacyjny –
Sekretariat Komitetu Technicznego nr 35 ds. Mleka
i Przetworów Mlecznych,

• Zespo∏em Finansów,

• Zespo∏em Administracji

i dwoma samodzielnymi stanowiskami:
• Radcy Prawnego,

• ds. Kadr i Samorzàdu.

Stan zatrudnienia w KZSM Zw. Rew. na koniec roku:
• 2000 wynosi∏ 35,75 etatów (38 osób),

• 2004 wynosi∏ 25,50 etatów (26 osób).

Zarzàd KZSM Zw. Rew. od 2002 roku dzia∏a∏ w sk∏adzie:
• Stanis∏aw Michalski – Prezes Zarzàdu,

• Waldemar BroÊ – Zast´pca Prezesa Zarzàdu,

• Dariusz Wo∏yniak – Zast´pca Prezesa Zarzàdu.

Krajowy Zwiàzek Spó∏dzielni Mleczarskich Zw. Rew.
stara∏ si´ pomóc cz∏onkom w procesach dostosowaw-
czych bran˝y mleczarskiej do cz∏onkostwa w Unii Euro-
pejskiej, przede wszystkim organizujàc szkolenia, konfe-
rencje, seminaria, wspó∏pracujàc z instytucjami paƒ-
stwowymi, uczestniczàc w przygotowaniach do integra-
cji z unijnà gospodarkà.

Dzia∏ania dostosowawcze do prawa, warunków
i standardów UE okaza∏y si´ na tyle efektywne, i˝ w ro-
ku 2004, roku wstàpienia Polski do Unii Europejskiej,

UroczystoÊç 120-lecia Spó∏dzielczoÊci Mleczarskiej 
i 10-lecia KZSM Zw. Rew. - 2001 r.

Zarzàd KZSM Zw. Rew. z 2002 roku. Od lewej: 
Dariusz Wo∏yniak – Z-ca Prezesa Zarzàdu, 

Stanis∏aw Michalski – Prezes Zarzàdu, 
Waldemar BroÊ – Z-ca Prezesa Zarzàdu.
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mleczarstwo polskie potwierdzi∏o, ˝e mo˝e staç si´ kon-
kurencyjne nawet na niezwykle wymagajàcym rynku
unijnym. Spó∏dzielnie mleczarskie w ostatnim kwartale
2004 roku wygospodarowa∏y Êrodki na podniesienie cen
skupu mleka i na inwestycje. Poprawi∏a si´ op∏acalnoÊç
produkcji mleka i rentownoÊç przemys∏u mleczarskiego.

Zjazd sprawozdawczy KZSM odby∏ si´ 28 marca 2003 r.,
a 9 listopada 2004 r. zwo∏any zosta∏ Zjazd sprawozdaw-
czo-wyborczy. Zosta∏a wybrana nowa Rada KZSM. Liczba
cz∏onków zosta∏a zmniejszona do 40 osób. Przewodni-
czàcym Rady zosta∏ Czes∏aw Kurek – Przewodniczàcy
Rady Spó∏dzielni Mleczarskiej Kowalew-Dobrzyca.
W trakcie czteroletniej kadencji Rady (do 2008 roku) do
KZSM wstàpi∏o 3 nowych cz∏onków, a uby∏o 39.

Liczba cz∏onków KZSM Zw. Rew.

Rok Liczba cz∏onków
2004 151

2005 145

2006 131

2007 119

2008 115

Struktura organizacyjna (zespo∏y i samodzielne sta-
nowiska) pozosta∏a bez zmian. Na koniec 2008 roku
w KZSM  by∏y zatrudnione 24 osoby (23,50 etatów).

Cz∏onkowie Rady KZSM brali udzia∏ w pracach Komi-
sji Porozumiewawczej ds. Mleka i Przetworów Mlecz-
nych i realizowali zadania Rady wed∏ug statutu KZSM.
W trakcie czteroletniej kadencji radni wzi´li udzia∏
w czterech wyjazdach studyjnych do Francji, Danii, Fin-
landii i Szwecji. Odbyli tam spotkania z przedstawiciela-
mi organizacji mleczarskich i spó∏dzielczych, zapoznali
si´ z organizacjà sektora mleczarskiego w tych krajach
oraz handlu i dystrybucji produktów mleczarskich.
Zwiedzali wzorcowe gospodarstwa zajmujàce si´ pro-
dukcjà mleka.

Zjazd Delegatów w dniu 6 listopada 2008 roku wy-
bra∏ nowà Rad´ Krajowego Zwiàzku Spó∏dzielni Mle-
czarskich Zwiàzku Rewizyjnego.

Obecny sk∏ad Rady KZSM Zw. Rew.:
1. Adamczyk Henryk - Âroda Wielkopolska

2. Badach Tadeusz  - Krasnystaw

3. Golkowski Ernest - Lubliniec

4. Grzeszkowiak Grzegorz - Gostyƒ

5. Gumowski Boles∏aw  - W∏oc∏awek

6. Jakubowski Bogdan  - ¸owicz

7. Jankowski Krzysztof  - ¸ódê

8. Janoch Pawe∏  - Stargard Szczeciƒski

9. Jarmasz Andrzej  - Strzelce Krajeƒskie

10. Kogut Antoni  - Trzebownisko

11. Kowalczyk Danuta  - Bielsko-Bia∏a

12. Kurek Czes∏aw  - Kowalew-Dobrzyca

13. Masalski Ryszard  - Nowy Dwór Gdaƒski

14. MichaÊ Zenon -  Nowe Skalmierzyce

15. Pachota Wies∏aw  - Nowy Sàcz

16. Pawluczuk Wiera  - Hajnówka

17. Proczek Tadeusz  - Grodzisk Mazowiecki

18. Rogalski Stanis∏aw  - Moƒki

19. Rygalska Aniela Anna  - Skierniewice

20. Skibiƒski Waldemar  - Che∏m

21. Stasiuk El˝bieta - Bia∏a Podlaska

22. Szczerba Barbara  - Mi´dzybórz

23. Szewczyk Janusz  - Garwolin

24. Szumowski Szczepan - Gi˝ycko

25. Urbaƒski Józef  - Limanowa

26. Witek Ryszard  - Prudnik

27. Wojtyra Tadeusz  - Kosów Lacki

28. St´pieƒ Wis∏aw - Koƒskie

29. Zawadzka El˝bieta  - Nowy TomyÊl

30. ˚ebrowski Wies∏aw  - Ciechanów

31. ˚muda Ma∏gorzata  - Piaski

Prezydium Rady:

• Przewodniczàcy Prezydium Rady – Tadeusz Badach –
Prezes Zarzàdu Okr´gowej Spó∏dzielni Mleczarskiej
w Krasnymstawie,

• Zast´pca Przewodniczàcego Prezydium Rady – Stani-
s∏aw Rogalski – Przewodniczàcy Rady Monieckiej
Spó∏dzielni Mleczarskiej w Moƒkach,

• Zast´pca Przewodniczàcego Prezydium Rady - Janusz
Szewczyk - Przewodniczàcy Rady Okr´gowej Spó∏-
dzielni Mleczarskiej Garwolin,

• Sekretarz Prezydium Rady – Wiera Pawluczuk – Prezes
Zarzàdu Okŕ gowej Spó∏dzielni Mleczarskiej w Hajnówce,

• Cz∏onek Prezydium Rady – Grzegorz Grzeszkowiak –
Prezes Zarzàdu Spó∏dzielni Mleczarskiej w Gostyniu,

• Cz∏onek Prezydium Rady – Krzysztof Jankowski –
Prezes Zarzàdu ,,JOGO” - ¸ódzkiej Spó∏dzielni Mle-
czarskiej w ¸odzi,

Zjazd Delegatów KZSM Zw. Rew.  - 2009 r.
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• Cz∏onek Prezydium Rady – Ryszard Masalski – Prezes
Zarzàdu Okr´gowej Spó∏dzielni Mleczarskiej w No-
wym Dworze Gdaƒskim.

Rada KZSM powo∏a∏a ze swojego sk∏adu 
nast´pujàce Komisje Rady:

1. Rewizyjno-Bud˝etowà,

2. Skupowo-Produkcyjnà,

3. Problemowo-Gospodarczà.

W sk∏ad powo∏anych Komisji wchodzà nast´pujàcy
cz∏onkowie Rady:

• Komisja Rewizyjno-Bud˝etowa
- Przewodniczàcy - Krzysztof Jankowski 

- Zast´pca Przewodn. - Waldemar Skibiƒski 

- Sekretarz - Aniela Anna Rygalska 

- Cz∏onkowie Komisji:

- Boles∏aw Gumowski 

- Andrzej Jarmasz 

- Zenon MichaÊ

- Wies∏aw Pachota

- Tadeusz Proczek

- El˝bieta Zawadzka

- Wies∏aw ˚ebrowski

• Komisja Skupowo-Produkcyjna
- Przewodniczàcy - Grzegorz Grzeszkowiak 

- Zast´pca Przewodn. - Bogdan Jakubowski 

- Sekretarz - Ma∏gorzata ˚muda 

- Cz∏onkowie Komisji:

- Pawe∏ Janoch 

- Antoni Kogut

- Józef Urbaƒski 

- Ryszard Witek

- Tadeusz Wojtyra

• Komisja Problemowo-Gospodarcza
- Przewodniczàcy - Ryszard Masalski 

- Zast´pca Przewodn. - Szczepan Szumowski 

- Sekretarz - Danuta Kowalczyk 

- Cz∏onkowie Komisji:

- Henryk Adamczyk

- Jacek Jeleƒ

- Czes∏aw Kurek 

- El˝bieta Stasiuk 

- Barbara Szczerba

- Ernest Golkowski

- Wies∏aw St´pieƒ

14 listopada 2008 roku na posiedzeniu Rady Prezes
Zarzàdu KZSM Stanis∏aw Michalski z∏o˝y∏ rezygnacj´
z funkcji. Na to stanowisko powo∏ano w dniu 15 stycz-
nia 2009 roku Waldemara Brosia - dotychczasowego Za-
st´pc´ Prezesa Zarzàdu KZSM. Na posiedzeniu Rady 18
czerwca 2009 roku Rada odwo∏a∏a z funkcji Zast´pcy
Prezesa Zarzàdu KZSM Dariusza Wo∏yniaka i na to stano-
wisko powo∏a∏a Stanis∏awa Wieczorka. 

Aktualnie Zarzàd KZSM dzia∏a w dwuosobowym
sk∏adzie.

Na koniec 2010 r. w KZSM Zw. Rew., ∏àcznie z cz∏on-
kami Zarzàdu zatrudnionych by∏o 21 osób (20,5 etatów).
Obecnie jest 22 pracowników (21,1 etatów).

Zarzàd KZSM Zw. Rew.
Zgodnie ze statutem KZSM Zw. Rew. Zarzàd kieruje

ca∏à dzia∏alnoÊcià Krajowego Zwiàzku, inspirujàc  i nad-
zorujàc prace prowadzone przez zespo∏y merytoryczne
Zwiàzku oraz reprezentuje organizacj´ na zewnàtrz
w kontaktach krajowych z: parlamentem, rzàdem
i agencjami rzàdowymi, resortem rolnictwa, finansów,
gospodarki, instytucjami i organizacjami zajmujàcymi
si´ rolnictwem, innymi zwiàzkami mleczarskimi. 

Zarzàd utrzymuje sta∏à ∏àcznoÊç i wi´ê ze spó∏dziel-
niami mleczarskimi, uczestniczàc na ich zaproszenie
w walnych zgromadzeniach, posiedzeniach Rad Nadzor-
czych, w szkoleniach oraz innych okolicznoÊciowych
spotkaniach. Uczestniczy równie˝ w posiedzeniach Rady
KZSM, Prezydium Rady i Komisji. 

Zarzàd reprezentuje interesy spó∏dzielczoÊci mleczar-
skiej, wchodzàc w sk∏ad komisji, komitetów i rad insty-
tucji paƒstwowych, dzi´ki czemu KZSM ma wp∏yw na
podejmowanie przez te organy decyzji korzystnych dla
spó∏dzielczoÊci mleczarskiej.

Aktualna struktura 

organizacyjna KZSM Zw. Rew.
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Waldemar BroÊ 
Prezes Zarzàdu Krajowego Zwiàzku Spó∏dzielni 

Mleczarskich Zw. Rew. w Warszawie 

Urodzony 8.03.1949 r. w miejscowoÊci Germanicha
w woj. lubelskim. Syn Józefa Brosia i W∏adys∏awy zd.
Fràc. ˚onaty - ˝ona Anna zd. Sadurska (1974 r. – absol-
wentka Uniwersytetu Marii Curie – Sk∏odowskiej w Lu-
blinie, obecnie pracownik Urz´du Wojewódzkiego
w Warszawie). Ma dwoje dzieci: córk´ Magdalen´ (ur.
1973) - lekarz w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazo-
wieckiej w Warszawie, wyk∏adowca WUM i syna Piotra
(ur. 1978) - lekarz w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym
im. prof. W. Or∏owskiego w Warszawie.

Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie
(1973 r. - kierunek: zootechniczny, tytu∏ zawodowy: ma-
gister in˝ynier) i podyplomowych studiów ekonomicz-
nych w Szkole G∏ównej Planowania i Statystyki  (obecnie
Szko∏a G∏ówna Handlowa) w Warszawie (1978 r.). Ca∏e
˝ycie zwiàzany z mleczarstwem. Swojà karier´ rozpo-
czà∏  na stanowisku inspektora w Wojewódzkim Zwiàz-
ku Spó∏dzielni Mleczarskich  w Lublinie (1973-74). W ko-
lejnych latach pracowa∏ w Centralnym Zwiàzku Spó∏-
dzielni Mleczarskich  w Warszawie na stanowisku star-
szego inspektora (1974-75), a nast´pnie specjalisty
(1975-85). W latach 1985-1990 sprawowa∏ funkcj´ na-
czelnika Wydzia∏u Skupu i Obs∏ugi Dostawców Mleka.

W Krajowym Zwiàzku Spó∏dzielni Mleczarskich Zw.
Rew. w Warszawie by∏ kierownikiem Zespo∏u ds. Marke-
tingu (1998-2002), a nast´pnie pe∏ni∏ obowiàzki zast´pcy
Prezesa KZSM Zw. Rew. Od 2009 r. sprawuje funkcj´ Pre-
zesa Zarzàdu. Swojà wiedz´ z zakresu mleczarstwa po-
g∏´bia∏ w USA odbywajàc praktyk´ zawodowà na farmie
mlecznej Roy’a Jacob’a w miejscowoÊci Armada w USA. 

W latach 1990-91 pracowa∏ na stanowisku g∏ównego
specjalisty w Departamencie Gospodarki ˚ywnoÊciowej
w ART. ,,B”, gdzie zajmowa∏ si´ eksportem artyku∏ów
mleczarskich. W kolejnych latach (1992-1997) prowadzi∏
handel artyku∏ami mleczarskimi jako wspó∏w∏aÊciciel
firmy ,,Multi Food” i ,,BRO – MIR”. 

Jego celem zawodowym jest godne reprezentowanie
polskiej spó∏dzielczoÊci mleczarskiej w Polsce i na Êwie-
cie. Wed∏ug W. Brosia najwa˝niejsza w bran˝y mleczar-
skiej jest stabilizacja ekonomiczna gospodarstw produ-
kujàcych mleko (polski rolnik musi wiedzieç, ˝e jego

praca jest op∏acalna), a tak˝e ciàg∏e doskonalenie prze-
twórstwa mleka (m. in. nowe technologie, produkcja
wyrobów prozdrowotnych, ciekawe opakowanie bez-
pieczne dla konsumenta i Êrodowiska).

Jest cz∏onkiem: Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Ra-
dy Spó∏dzielczej i dwóch komisji roboczych (rolnictwa
i spó∏dzielczoÊci), Agro Biznes Klubu, Rady Programowej
Targów Mleczna Rewia, Rady Programowej czasopisma
,,Bezpieczeƒstwo i Higiena ˚ywnoÊci”, a tak˝e Dzieka-
nem Korpusu Mleczarskiego w Stowarzyszeniu Ekspor-
terów Polskich.

Osiàgni´cia zawodowe:
- wieloletnie doÊwiadczenie w bran˝y mleczarskiej,

- wyk∏adowca na szkoleniach terenowych organizowa-
nych przez KZSM dla producentów mleka, Targach
Ferma Byd∏a, Sympozjach Technika i Technologia
w przemyÊle mleczarskim,

- udzia∏ w doprowadzeniu do zawarcia umowy o sta∏ej
wspó∏pracy z Uniwersytetem Warmiƒsko-Mazurskim
w Olsztynie w ramach szkoleƒ, seminariów, konfe-
rencji, prac badawczo-rozwojowych itp.,

- organizacja Targów Mleczarskich MLEKO-EXPO,

- pomys∏odawca i realizator konkursu dla producen-
tów mleka Mleczne Mistrzostwa Polski oraz imprezy
Dzieƒ Produktu podczas Targów Mleczarskich
MLEKO-EXPO,

- wprowadzenie do dzia∏alnoÊci KZSM corocznych ba-
daƒ rynku konsumenta produktów mleczarskich,

- dba∏oÊç o wizerunek polskiego mleczarstwa w mediach,

- wk∏ad merytoryczny w organizacj´ obchodów Âwia-
towego Dnia Mleka w Polsce,

- prowadzenie ogólnopolskiej kampanii ,,Stawiam na
mleko i produkty mleczne”.

- ZnajomoÊç j´zyków obcych: j´zyk angielski.

- Zainteresowania: p∏ywanie, kulinaria, malarstwo.

Wielokrotnie doceniono jego wk∏ad w rozwój 
bran˝y mleczarskiej:

1976 r. – Bràzowa Odznaka ,,Zas∏u˝ony Dzia∏acz Ligi
Obrony Kraju”,

1978 r. – Bràzowy Krzy˝ Zas∏ugi,

1984 r. – Odznaka ,,Zas∏u˝ony Dzia∏acz Ruchu Spó∏-
dzielczego”,

1985 r. – Srebrny Krzy˝ Zas∏ugi,

2002 r. – Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi,

2005 r. – odznaka honorowa ,,Zas∏u˝ony dla Rolnictwa”,

2009 r. – tytu∏ „Promotor Agrobiznesu RP 2009” przy-
znany przez miesi´cznik AGRO,

2009 r. – „Honorowa Mleczna Rewia” za prac´ na rzecz
promocji Mi´dzynarodowych Targów Gdaƒskich
Mleczna Rewia,

2011 r. – Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi od Spó∏dzielczej Agrofir-
my Witkowo.
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Dzia∏alnoÊç KZSM Zw. Rew. 
– realizacja wybranych celów i zadaƒ

Lustracja 
Od momentu powstania organizacji dzia∏alnoÊç

KZSM podporzàdkowana by∏a realizacji zadaƒ statuto-
wych. Jednym z najwa˝niejszych obowiàzków ustawo-
wych i statutowych KZSM Zw. Rew. jest przeprowadza-
nie lustracji w spó∏dzielniach (Zespó∏ Lustracji przepro-
wadza∏ lustracje w spó∏dzielniach zrzeszonych w KZSM,
jak równie˝, na zlecenie, w spó∏dzielniach, które nie sà
zrzeszone w Zwiàzku i innych zwiàzkach rewizyjnych).

Krajowy Zwiàzek Spó∏dzielni Mleczarskich Zw. Rew.
wpisany jest na list´ podmiotów uprawnionych do ba-
dania sprawozdaƒ finansowych w Krajowej Izbie Bie-
g∏ych Rewidentów. Corocznie przeprowadza kilkadzie-
siàt badaƒ, przede wszystkim w jednostkach b´dàcych
cz∏onkami KZSM Zw. Rew.

Fundusz Promocji Mleka
W dniu 6 wrzeÊnia 2001 roku Sejm RP uchwali∏ usta-

w´, która okreÊla∏a zasady regulacji rynku mleka i prze-
tworów mlecznych, w tym:

- kwotowania krajowej produkcji mleka,
- zakupu i sprzeda˝y interwencyjnej niektórych prze-

tworów mlecznych,
- stosowania dop∏at do przechowywania, przetwór-

stwa i konsumpcji przetworów mlecznych.

Ustawa okreÊla∏a organizacj´ i kompetencje Komisji
Porozumiewawczej ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
(funkcj´ Przewodniczàcego Komisji do lutego 2003 r.
pe∏ni∏ Prezes Zarzàdu KZSM Stanis∏aw Michalski, po nim
t´ funkcj´ objà∏ Stefan Bartela – Prezes Zarzàdu Spó∏-
dzielni Dostawców Mleka w Wieluniu).

Ustawa jest dokumentem dostosowujàcym prawo
krajowe do aktów prawnych Unii Europejskiej w za-
kresie prawodawstwa dotyczàcego sektora mleka. Zo-
sta∏a ona zmieniona ustawà o organizacji rynku mleka
i przetworów mlecznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

Na podstawie artyku∏u 39 ustawy z dnia 6 wrze-
Ênia 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów
mlecznych „tworzy si´ fundusz promocji, zwany Fun-
duszem Promocji Mleczarstwa, którego celem jest
w szczególnoÊci:

1) promocja spo˝ycia artyku∏ów mleczarskich w szcze-
gólnoÊci wÊród dzieci i m∏odzie˝y,

2) wspieranie sprzeda˝y polskich produktów mleczar-
skich za granicà,

3) pomoc w organizacji wystaw i udzia∏u w targach,
4) wspieranie prac badawczo-rozwojowych,
5) poprawa jakoÊci produktów mleczarskich.”

Na mocy ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o fundu-
szach promocji produktów rolno-spo˝ywczych utworzo-
no Fundusz Promocji Mleka, który zastàpi∏ Fundusz Pro-
mocji Mleczarstwa. Zgodnie z ustawà „Fundusz Promo-
cji Mleka wspiera:

a) dzia∏ania majàce na celu informowanie o jakoÊci i ce-
chach, w tym zaletach, mleka i przetworów mlecznych,

b) dzia∏ania majàce na celu promocj´ spo˝ycia mleka
lub przetworów mlecznych, w szczególnoÊci przez
dzieci i m∏odzie˝,

c) udzia∏ w wystawach i targach zwiàzanych z chowem
lub hodowlà byd∏a mlecznego, produkcjà lub prze-
twórstwem mleka,

d) badania rynkowe dotyczàce spo˝ycia mleka i prze-
tworów mlecznych,

e) badania naukowe i prace rozwojowe majàce na celu
popraw´ jakoÊci mleka i przetworów mlecznych oraz
prowadzàce do wzrostu ich spo˝ycia,

f) dzia∏ania majàce na celu informowanie o korzyÊciach
p∏ynàcych z przeprowadzania oceny wartoÊci u˝yt-
kowej byd∏a typu u˝ytkowego mlecznego i mi´sno-
mlecznego,

g) szkolenia dostawców i podmiotów skupujàcych
w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65),

h) dzia∏alnoÊç krajowych organizacji bran˝owych,
w tym ich przedstawicieli, bioràcych udzia∏ w pra-
cach specjalistycznych sta∏ych i roboczych komite-
tów organizacji mi´dzynarodowych lub b´dàcych
cz∏onkami statutowych organów tych organizacji,
zajmujàcych si´ problemami rynku mleka i przetwo-
rów mlecznych.”

Stanis∏aw Wieczorek
Zast´pca Prezesa Zarzàdu Krajowego Zwiàzku Spó∏dzielni 

Mleczarskich Zw. Rew. w Warszawie 

Od wielu lat zwiàzany z bran˝à mleczarskà. W latach
1981-1986 pe∏ni∏ funkcj´ starszego lustratora w Central-
nym Zwiàzku Spó∏dzielni Mleczarskich w Warszawie.
W latach 1986-1990 by∏ naczelnikiem Wydzia∏u Finan-
sów i g∏ównym ksi´gowym w Zwiàzku Spó∏dzielni Mle-
czarskich w Olsztynie. Nast´pnie zajmowa∏ stanowisko
g∏ównego ksi´gowego w Spó∏dzielni Us∏ug Technicznych
„Mlecztech” w Olsztynie. Posiada uprawnienia bieg∏ego
rewidenta – przeprowadza badania sprawozdaƒ finanso-
wych (g∏ównie w przemyÊle mleczarskim). Od 2009 r.
pe∏ni funkcj´ Zast´pcy Prezesa Zarzàdu KZSM Zw. Rew.
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Podstawowym êród∏em finansowania Funduszu sà
obowiàzkowe wp∏aty podmiotów skupujàcych w wysoko-
Êci 0,1 grosza od ka˝dego skupionego kilograma mleka.
Fundusz Promocji finansuje w ca∏oÊci lub cz´Êci mi´dzy
innymi promocj´ spo˝ycia mleka i przetworów mlecz-
nych, wystawy i targi, szkolenia, prace badawczo-rozwo-
jowe w sektorze mleczarskim. KZSM Zw. Rew. w swojej
dzia∏alnoÊci korzysta ze Êrodków tego Funduszu.

Przewodniczàcym komisji zarzàdzajàcej Funduszem
Promocji Mleka jest Krzysztof Józef Banach. KZSM Zw.
Rew. jest reprezentowany przez El˝biet´ Zawadzkà
(Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska TOP-TOMYÂL w No-
wym TomyÊlu) i Szczepana Szumowskiego (Okr´gowa
Spó∏dzielnia Mleczarska w Gi˝ycku).

Targi Mleczarskie MLEKO-EXPO
Po powo∏aniu w 1991 roku Krajowego Porozumienia

Spó∏dzielni Mleczarskich przedstawiciele Rady Nadzor-
czej tej organizacji zobowiàzali Zarzàd do zorganizowa-
nia  imprezy promujàcej polskie spó∏dzielcze produkty
mleczarskie. Postanowiono, ˝e b´dzie to Gie∏da Artyku-
∏ów Mleczarskich organizowana co roku w Warszawie.
Pierwsza taka gie∏da odby∏a si´ w 1992 roku. Wybór ter-
minu, prze∏om jesieni i zimy (przewa˝nie miesiàcem,
w którym odbywajà si´ targi jest listopad), zosta∏ zaak-
ceptowany przez wystawców. W 1995 roku Gie∏da zmie-
ni∏a nazw´ na Targi Mleczarskie MLEKO-EXPO. 

Targi goÊci∏ w swojej siedzibie Zwiàzek Nauczyciel-
stwa Polskiego, centrum targowe przy ul. Bokserskiej,
a od 1996 roku odbywajà si´ w Pa∏acu Kultury i Nauki
w Warszawie. Patronat Ministra Rolnictwa Targi uzyska∏y

w 1992 roku. Minister z okazji targów przyzna∏ kredyty
preferencyjne na rozwój spó∏dzielniom mleczarskim:
OSM w Stargardzie Szczeciƒskim, OSM w Turku, OSM
w ¸owiczu, ROTR SM w Rypinie.

Impreza gromadzi nie tylko spó∏dzielczych wystaw-
ców. Uczestniczà w niej równie˝ przedsi´biorstwa za-
graniczne oraz firmy produkujàce dla mleczarstwa opa-
kowania, maszyny i urzàdzenia, sprowadzajàce i produ-
kujàce komponenty i pó∏produkty (np. wsady owocowe),
firmy komputerowe i ró˝ne organizacje (fundacje, wy-
dawnictwa, agencje rzàdowe itp.). Na rok 2011 przypa-
da XX edycja Targów Mleczarskich. W trakcie otwarcia
targów odbywa si´ uroczystoÊç wr´czenia pucharów
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla 10
najlepszych spó∏dzielni mleczarskich w kraju – cz∏on-
ków KZSM. Agencja Rynku Rolnego oraz Krajowy Zwià-
zek Pracodawców, Eksporterów i Importerów Produk-
tów Mleczarskich wr´czajà puchary 10 najwi´kszym
spó∏dzielczym eksporterom artyku∏ów mleczarskich.

Puchary Agencji rzàdowych przeznaczone sà dla
spó∏dzielni mleczarskich, które biorà udzia∏ w rankingu
przygotowywanym przez KZSM Zw. Rew. na podstawie
danych ankietowych ze spó∏dzielni. Ranking wydawany
jest od 1994 roku.

Podczas targów odbywa si´ konkurs Wysoka JakoÊç
Wyrobów Mleczarskich. Nagrody - statuetki w kolorach
z∏otym, srebrnym i bràzowym wr´czane sà ostatniego
dnia targów, podobnie jak nagrody w konkursie  Super-
produkt (podzielonym na cztery kategorie: marka, opa-
kowanie, nowoÊç i natura).  Komisja oceniajàca produk-
ty rekomenduje równie˝ spó∏dzielni´ mleczarskà do na-
grody-pucharu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na-
groda Ministra RiRW jako patrona targów jest najcen-
niejszym trofeum targowym dla wystawcy. Puchar Mini-
stra RiRW przyznawany jest od 1995 roku. 

Dotychczas nagrodzone zosta∏y nast´pujàce
spó∏dzielnie mleczarskie: 

1995 r. Spó∏dzielnia Mleczarska RYKI w Rykach,

1996 r. Spó∏dzielnia Mleczarska LAZUR w Nowych 
Skalmierzycach,

1997 r. Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Radomsku,

1998 r. Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Zambrowie,

1999 r. Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska Garwolin,

2000 r. Obrzaƒska Spó∏dzielnia Mleczarska w KoÊcianie,
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Przedstawiciele poszczególnych spó∏dzielni
mleczarskich na Targach Mleczarskich MLEKO-EXPO:

èród∏o: Przeglàd Mleczarski

Stoiska spó∏dzielni na Targach Mleczarskich
MLEKO-EXPO: SDM Wieluƒ, OSM Garwolin, 

OSM Krasnystaw.

„JOGO” - ¸SM ¸ÓDè

OSM KRASNYSTAW

OSM KOSÓW LACKI

SM MLEKOVITA WYSOKIE MAZ.

SM GOSTY¡

SM BIELUCH CHE¸M

RSM „RESMLECZ” TRZEBOWNISKO

SDM WIELU¡

OSM ¸OWICZ

OSM KO¸O

KESEM W¸OC¸AWEK

OSM GARWOLIN
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2001 r. Mazowiecka Spó∏dzielnia Mleczarska „Ostrowia”
w Ostrowi Mazowieckiej,

2002 r. Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Kaliszu,

2003 r. Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w ¸owiczu,

2004 r. Spó∏dzielcza Mleczarnia Spomlek w Radzyniu 
Podlaskim,

2005 r. „JOGO” - ¸ódzka Spó∏dzielnia Mleczarska w ¸odzi,

2006 r. Spó∏dzielnia Mleczarska MLEKOVITA 
w Wysokiem Mazowieckiem,

2007 r. Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Koƒskich,
2008 r. Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska 

w Krasnymstawie,
2009 r.  Spó∏dzielnia Mleczarska „Ostro∏´ka” w Ostro∏´ce,
2010 r. Spó∏dzielnia Mleczarska BIELUCH w Che∏mie.

Od 2005 roku drugi dzieƒ MLEKO-EXPO poÊwi´cony 
jest promocji wybranej grupy produktów mleczarskich.

Odbywa si´ pod nazwà Dzieƒ Produktu:

Rok Dzieƒ Produktu
2005 Dzieƒ Sera
2006 Dzieƒ Mas∏a
2007 Dzieƒ Twarogu
2008 Dzieƒ Mleka
2009 Dzieƒ Twarogu i Twaro˝ków, 

Dzieƒ Âmietany i Âmietanki
2010 Dzieƒ Sera
2011 Dzieƒ Deseru i Smako∏yków

Dzieƒ Produktu jest imprezà przeznaczonà dla pu-
blicznoÊci. Odwiedzajàcy, poprzez g∏osowanie na kupo-
nach konkursowych, wybierajà „Produktowy hit”. Arty-
ku∏y mleczarskie, które zdob´dà ten tytu∏ oraz wyró˝-
nione przez komisj´ konkursowà, KZSM Zw. Rew. pro-
muje w Internecie i prasie.

„Produktowy hit”:
• w 2005 roku „Serowy hit” zdoby∏a Okŕ gowa Spó∏dziel-

nia Mleczarska w Skierniewicach za ser Mozzarella,
• w 2006 roku „MaÊlany hit” zdoby∏a Okr´gowa Spó∏-

dzielnia Mleczarska w Kole za mas∏o ekstra,
• w 2007 roku „Twarogowy hit” zdoby∏a Okr´gowa

Spó∏dzielnia Mleczarska Garwolin za twarogi,

• w 2008 r. „Mleczny hit” zdoby∏a Okr´gowa Spó∏dziel-
nia Mleczarska Garwolin za mleko Êwie˝e 2%,

• w 2009 roku „Twarogowy hit” zdoby∏a Okr´gowa
Spó∏dzielnia Mleczarska Garwolin za twaróg garwo-
liƒski, „Twaro˝kowy hit” zdoby∏a Spó∏dzielnia Mle-
czarska Udzia∏owców w Strza∏kowie za Twaro˝ek
„Gzik”,  „Âmietanowy hit” zdoby∏a Spó∏dzielnia Mle-
czarska w ¸apach za Êmietan´ 24%, „Âmietankowy
hit” zdoby∏a Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska
w ¸owiczu za Êmietank´,

• w 2010 roku „Serowy hit” zdoby∏a Spó∏dzielnia Mle-
czarska „Ostro∏´ka” w Ostro∏´ce za ser MILANDER.

PublicznoÊç g∏osuje równie˝ na naj∏adniejsze i naj-
ciekawsze stoisko targowe. Na podstawie tych g∏osów
komisja z∏o˝ona z przedstawicieli KZSM oraz plastyków
– projektantów stoisk targowych przyznaje puchar-na-
grod´ wr´czany podczas uroczystoÊci zakoƒczenia tar-
gów.

Mleczne Mistrzostwa Polski
Aby doceniç trud dostawców mleka do spó∏dzielni

mleczarskich, KZSM zainicjowa∏ w 2004 roku konkurs
pod nazwà Mleczne Mistrzostwa Polski dla najwi´k-
szych hurtowych dostawców z ka˝dego województwa,
spoÊród gospodarstw rodzinnych (do 300 ha) dostarcza-
jàcych mleko do spó∏dzielni mleczarskich zrzeszonych
w KZSM Zw. Rew.  Nie przewiduje si´ udzia∏u w konkur-
sie gospodarstw o innej formie w∏asnoÊci.

W konkursie wybieranych jest 16 najwi´kszych do-
stawców mleka do spó∏dzielni (jeden z ka˝dego  woje-
wództwa, ze wzgl´du na ró˝ny poziom towarowej produk-
cji mleka w poszczególnych regionach kraju, wywo∏any
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czynnikami obiektywnymi) oraz trzech najwi´kszych do-
stawców na terenie kraju i jeden dostawca w kraju o naj-
wy˝szej wydajnoÊci mleka od krowy. Zwyci´zcy zapraszani
sà po odbiór pucharów i nagród. Wr´czenie odbywa si´
podczas uroczystoÊci zakoƒczenia Targów MLEKO-EXPO.

Konkurs ma zasi´g ogólnokrajowy, a jego celem jest
wypromowanie najwi´kszych dostawców z ka˝dego
województwa. Wyró˝nieni producenci mleka, jak rów-
nie˝ mleczarnie, do których dostarczajà mleko, promo-
wani sà w wielu fachowych czasopismach rolniczych
oraz innych mediach.

Najwi´ksi dostawcy mleka w skali kraju spoÊród 
84 gospodarstw zg∏oszonych do konkursu 

na MLEKO-EXPO 2010:
1. MARIOLA GIZELA HOEKSTRA - dostawca mleka do Okŕ -

gowej Spó∏dzielni Mleczarskiej w ¸owiczu – iloÊç do-
starczonego mleka w roku referencyjnym 2 764 178 kg,

2. RAFA¸ G¸ÑBICKI - dostawca mleka do Okr´gowej
Spó∏dzielni Mleczarskiej w Kaliszu – iloÊç dostarczo-
nego mleka w roku referencyjnym 1 206 753 kg,

3. LESZEK SERASZEK - dostawca mleka do Spó∏dzielni
Mleczarskiej w Gostyniu – iloÊç dostarczonego mleka
w roku referencyjnym 1 176 561 kg.

Mi´dzynarodowe Targi Poznaƒskie 
Polagra-Food
Wiele przedsi´biorstw bran˝y mleczarskiej uczestni-

czy w najwi´kszych w Polsce targach producentów ˝yw-
noÊci Polagra-Food w Poznaniu.  Krajowy Zwiàzek Spó∏-
dzielni Mleczarskich pe∏ni rol´ organizatora dla spó∏-
dzielni, które wyra˝à ch´ç wystàpienia na imprezie jako
wspó∏wystawcy. Od 1993 KZSM kilkukrotnie organizo-
wa∏ uczestnictwo w imprezie pod wspólnym szyldem

„Spó∏dzielcze Mleczarstwo Polskie”. Dwukrotnie inicja-
tyw´ organizatora i spó∏dzielni mleczarskich doceni∏a
targowa publicznoÊç i przyzna∏a KZSM „Hit publiczno-
Êci” – jednà z najbardziej cenionych nagród Polagry.

Targi Mleczarstwa Mleczna Rewia
Targi  te sà organizowane przy Êcis∏ej wspó∏pracy Mi´-

dzynarodowych Targów Gdaƒskich SA z PHZ SM LACPOL
Sp. z o.o., Wydzia∏em Nauki o ˚ywnoÊci Uniwersytetu War-
miƒsko-Mazurskiego oraz Krajowym Zwiàzkiem Spó∏dziel-
ni Mleczarskich Zw. Rew. Uczestniczà w nich m. in. spó∏-
dzielnie zrzeszone w KZSM Zw. Rew. Zgodnie z tradycjà
najlepsze produkty prezentowane na targach wyró˝niane
sà Pucharami Prezesa Zarzàdu Krajowego Zwiàzku Spó∏-
dzielni Mleczarskich, nagrodà Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, a tak˝e nagrodami  Z∏otej i Srebrnej Mlecznej Rewii.

Dzia∏alnoÊç informacyjna
W 1994 roku ówczesny Zarzàd KPSM podjà∏ decyzj´

o budowie systemu informacji w spó∏dzielniach zrze-
szonych w organizacji. W strukturze KPSM budowa sys-
temu nale˝a∏a do Zespo∏u Marketingu i Informacji Ryn-
kowej. Na podstawie danych ankietowych Zespó∏ przy-
gotowywa∏ comiesi´czny raport pod nazwà „Sytuacja
na rynku mleka. Fakty, analizy, prognozy”. Raport przy-
gotowywany by∏ na próbie ponad stu ankiet i sta∏ si´

Mleczna Rewia 2009 r., Boles∏aw
Gumowski - Prezes Zarzàdu

Kujawskiej Spó∏dzielni Mleczarskiej
we W∏oc∏awku odbiera od

Waldemara Brosia Puchar Prezesa
Zarzàdu KZSM Zw. Rew.

Mleczna Rewia 2010 r., Puchar
Prezesa Zarzàdu KZSM Zw. Rew.

otrzyma∏a Okr´gowa
Spó∏dzielnia Mleczarska 

w Skierniewicach.

Mleczna Rewia 2011 r., 
Puchar Prezesa Zarzàdu 
KZSM Zw. Rew. otrzyma∏a
CUIAVIA Okr´gowa Spó∏dzielnia
Mleczarska w Inowroc∏awiu.
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potrzebnym i wiarygodnym êród∏em informacji dla
spó∏dzielni. Zespó∏ przy wspó∏pracy Paƒstwowej In-
spekcji Skupu i Przetwórstwa Artyku∏ów Rolnych moni-
torowa∏ cotygodniowe ceny podstawowych produktów
mleczarskich u przetwórców. Pomimo potrzeby pozy-
skiwania informacji z ka˝dym rokiem zmniejsza∏a si´
liczba spó∏dzielni podajàcych informacje. Przez kolejne
lata raport przygotowywany by∏ kwartalnie, a cz´Êç da-
nych pochodzi∏a ze sprawozdaƒ wp∏ywajàcych do GUS.
Obecnie zaprzestano wydawania raportu ze wzgl´du
na ma∏à iloÊç ankiet. Przerwano równie˝ wydawanie
„Biuletynu Informacyjnego” wychodzàcego w ró˝nej
formie do roku 2004, poniewa˝ informacje przekazywa-
ne cz∏onkom przez „Biuletyn” pojawiaç si´ zacz´∏y
w du˝o wi´kszym wymiarze na stronie internetowej
KZSM Zw. Rew. utworzonej w maju 2001 roku.

W lutym 2009 r. KZSM Zw. Rew. uruchomi∏ nowà
stron´ internetowà www.mleczarstwopolskie.kzsm.pl.
Nad jej codziennà aktualizacjà czuwa Zespó∏ ds. Rynku
i OÊrodek Szkoleƒ. Strona zyska∏a nowà szat´ graficznà
oraz wielokrotnie zwi´kszy∏a zawartoÊç merytorycznà. 

Od 2006 roku KZSM ZW. Rew. prowadzi badania ryn-
ku dotyczàce preferencji ˝ywieniowych Polaków w sfe-
rze mleka i jego przetworów. Badania przeprowadzane
sà na próbie co najmniej 1000 osób w ca∏ym kraju
w miastach i na wsiach w IV kwartale roku poprzedzajà-
cego rok udost´pnienia wyników badaƒ.  Wyniki te wy-
dane sà w formie raportu oraz prezentacji przedstawia-
nej przez Prezesa Zarzàdu KZSM Waldemara Brosia na
sympozjach i konferencjach. 

Prace przed wstàpieniem Polski 
do Unii Europejskiej
Przed przystàpieniem Polski do UE prawo, standardy,

warunki gospodarowania w polskim sektorze mleczarskim
musia∏y byç przystosowane do organizacji rynku unijnego.
KZSM, poprzez swojego przedstawiciela Marka Muraw-
skiego – kierownika Zespo∏u Technologii, JakoÊci Surowca
i Produktów, bra∏ czynny udzia∏ w pracach nad projektami
aktów prawnych (m.in. nad nowelizacjà ustawy o regulacji
rynku mleka i przetworów mlecznych z 2001 r.). Przedsta-
wiciel KZSM wchodzi∏ w sk∏ad grupy roboczej ds. mleka
i przetworów mlecznych przy Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Grupa w szczególnoÊci zajmowa∏a si´ pro-
blematykà zwiàzanà z negocjacjami z UE, z opracowaniem
polskiego stanowiska negocjacyjnego w obszarze „Rolnic-
two”, podobszarze „Mleko i jego przetwory”. 

KZSM mia∏ wp∏yw na opracowanie koncepcji i formy
polskiego stanowiska negocjacyjnego szczególnie 

w zakresie:

• koncepcji powiàzania systemu kwotowania iloÊci mle-
ka wprowadzonego do obrotu z wprowadzeniem unij-
nych dop∏at bezpoÊrednich, zgodnie z „Agendà 2000”,

• okreÊlenia wysokoÊci krajowych kwot mlecznych, ro-
snàcych w kolejnych latach po akcesji („kwot kroczà-
cych”), uwzgl´dniajàc przewidywany wzrost kon-
sumpcji artyku∏ów mlecznych, zmian´ struktury spo-

˝ycia, potrzeb´ zapewnienia samowystarczalnoÊci
kraju i zabezpieczenie odpowiedniego dodatniego
salda obrotów handlu zagranicznego artyku∏ami
mleczarskimi po akcesji. 

Przedstawiciel KZSM bra∏ udzia∏ w spotkaniach tech-
nicznych z Komisjà Europejskà jako ekspert ze strony
polskiego sektora mleczarskiego.

Przyj´cie przez stron´ rzàdowà stanowiska KZSM
w sprawie wysokoÊci kwoty hurtowej oraz konsekwentna
obrona tego stanowiska przez stron´ rzàdowà w negocja-
cjach z UE, pozwoli∏o wynegocjowaç kwot´ o ok. 1 mld li-
trów wy˝szà ni˝ ówczesny skup mleka oraz uzyskaç dodat-
kowà kwot´ mlecznà dla Polski (416 tys. ton) na wyrówna-
nie zmian struktury spo˝ycia mleka w nast´pnych latach.

Efektem stanowiska rzàdu opierajàcego si´ na opinii
KZSM Zw. Rew. by∏a tak˝e zgoda Komisji Europejskiej na
kompromisowe rozwiàzanie, które umo˝liwi∏o przesu-
ni´cie o rok ostatecznego terminu przydzielania indywi-
dualnych kwot mlecznych polskim producentom. Inicja-
tywà KZSM by∏o te˝ stanowisko negocjacyjne w obszarze
„Weterynaria” wnioskujàce o okresy dostosowawcze dla
jakoÊci mleka surowego dla gospodarstw produkujàcych
mleko i zak∏adów przetwórczych. Odst´pstwa wynego-
cjowano do koƒca 2006 roku. Umo˝liwi∏y one popraw´
jakoÊci surowca, dokoƒczenie modernizacji bazy prze-
twórczej oraz gospodarstw producentów mleka a tak˝e
ich pe∏ne dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej.

Istotnym instrumentem, który pozwoli∏ na unowo-
czeÊnienie polskiego sektora mleka przed akcesjà by∏y
dop∏aty z bud˝etu paƒstwa do mleka klasy ekstra. Do-
p∏aty te wprowadzono na wniosek KZSM w ramach
„Programu restrukturyzacji mleczarstwa” opracowane-
go przez Zwiàzek i zatwierdzonego w postaci „Instru-
mentarium” przez stron´ rzàdowà.

Wspó∏praca z instytucjami rzàdowymi 
krajowymi i organizacjami zagranicznymi 
W ramach przygotowania do akcesji KZSM Zw. Rew.

rozpoczà∏ wspó∏prac´ z mi´dzynarodowà organizacjà
EDA (European Dairy Association). Wspó∏praca trwa do
dnia dzisiejszego.

Po wstàpieniu Polski do Unii Europejskiej KZSM, po-
przez swoich przedstawicieli, kontynuowa∏ wspó∏prac´
z instytucjami paƒstwowymi, w szczególnoÊci z Minister-
stwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencjà Rynku Rolnego,
Agencjà Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i In-
spektoratem Weterynarii. Wspó∏praca ta polega∏a g∏ównie
na wnioskowaniu podj´cia prac oraz konsultowaniu lub
opiniowaniu prowadzonych przez te instytucje prac, które
w efekcie przybierajà postaç ró˝nych aktów prawnych
(ustaw, rozporzàdzeƒ) zwiàzanych z tematykà mleczarskà.
By∏y to g∏ównie prace nad kolejnymi nowelizacjami usta-
wy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Przyk∏ady takich dzia∏aƒ:
• propozycje zasad przy rozdziale rezerwy krajowej

kwoty mlecznej,
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• propozycje zmian w Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 uwzgl´dniajàce dzia∏al-
noÊç przedsi´biorstw w zakresie hurtowej sprzeda˝y
artyku∏ów mleczarskich,

• wyst´powanie do strony rzàdowej o wprowadzenie
przepisów zwi´kszajàcych sankcje za zafa∏szowania
produktów mlecznych,

• wnioskowanie do strony rzàdowej o wdro˝enie pro-
gramu „Mleko w Szko∏ach” obj´tego dop∏atami z UE,
bud˝etu krajowego i Funduszu Promocji Mleka oraz
o rozszerzenie tego instrumentu,

• wspó∏praca z MRiRW w zakresie tworzenia instrukcji
wyjazdowych polskiego przedstawiciela w Komitecie
Zarzàdzajàcym ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
przy Komisji Europejskiej,

• wspó∏praca z G∏ównym Inspektoratem Weterynarii
przy opracowaniu instrukcji sposobu post´powania
dla Powiatowych Lekarzy Weterynarii oraz w celu
uzyskania uprawnieƒ eksportowych do Federacji Ro-
syjskiej dla spó∏dzielni mleczarskich - cz∏onków
KZSM,

• wspó∏praca z EDA mi´dzy innymi poprzez dzia∏ania
przedstawicieli KZSM w grupach roboczych i Komite-
tach EDA. Pe∏nomocnik Zarzàdu ds. Integracji z UE,
b´dàcy cz∏onkiem Zespo∏u Technologii, JakoÊci Su-
rowca i Produktów KZSM Zw. Rew. jest, od momentu
akcesji Polski do UE, cz∏onkiem Zarzàdu EDA.

Przy wspó∏pracy KZSM z podmiotami rzàdowymi 
i mi´dzynarodowymi kluczowà rol´ odgrywa Zespó∏
Technologii, JakoÊci Surowca i Produktów, w sk∏ad 

którego wchodzi Zespó∏ Normalizacyjny. 
Do zadaƒ Zespo∏u Technologii nale˝y:

• opiniowanie projektów rozporzàdzeƒ i innych aktów
prawnych krajowych i unijnych  dotyczàcych mleczar-
stwa i dziedzin zwiàzanych z mleczarstwem (w tym
kolejnych zmian ustawy o regulacji rynku mleka),

• wspó∏praca w zakresie nowych propozycji na forum
UE dotyczàcych  aktualnej oraz przysz∏ej Wspólnej
Polityki Rolnej UE, poprzez przekazywanie stanowi-
ska Zwiàzku  wobec projektów Komisji Europejskiej,

• wspó∏praca z G∏ównym Inspektoratem Weterynarii –
w zakresie spraw zwiàzanych z wymaganiami doty-
czàcymi bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci,

• udzia∏ w pracach ró˝nych zespo∏ów ekspertów zajmu-
jàcych si´ analizami ekonomicznymi  dotyczàcymi sek-
tora mleka (w tym wspó∏praca z Instytutem Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej  oraz z Zespo-
∏em Ekspertów Agencji Rynku Rolnego ds. Prognozo-
wania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych).

Zespó∏ Technologii zajmuje si´ równie˝ doradztwem
dla cz∏onków KZSM w zakresie technologii, organizacji
bazy surowcowej, poprawy jakoÊci mleka surowego do
skupu, a tak˝e informowaniem ich o aktualnych lub pla-
nowanych regulacjach prawnych. Pomaga tak˝e w inter-

pretacji aktualnie obowiàzujàcych przepisów krajowych
i unijnych oraz przygotowuje wystàpienia KZSM Zw.
Rew. do strony rzàdowej, dotyczàce bie˝àcych proble-
mów polskiego mleczarstwa.

Przed akcesjà Polski do UE Zespó∏ Technologii prowa-
dzi∏ prace przygotowawcze, w tym m. in.: 

• Dokonywa∏ analiz dotyczàcych krajowego sektora
mleka, jego struktury i stanu wyjÊciowego (bazy su-
rowcowej i przetwórczej) na kilka lat przed akcesjà.

• Analizowa∏ przepisy unijne obowiàzujàce w krajach
UE 15 poprzez uczestnictwo w tzw. „screeningach”
(przeglàdzie unijnego prawodawstwa) oraz groma-
dzi∏ doÊwiadczenia z ró˝nych krajów cz∏onkowskich
w stosowaniu tych przepisów w praktyce. 

W efekcie tych prac Krajowe Porozumienie Spó∏dziel-
ni Mleczarskich opracowa∏o „Skorygowany program re-
strukturyzacji polskiego sektora mleczarskiego” b´dàcy
nast´pnie podstawà do tworzenia krajowej strategii roz-
woju mleczarstwa. W tzw. „Instrumentarium” do tego
programu zaproponowane zosta∏y konkretne rozwiàza-
nia, niezb´dne do wdro˝enia w Polsce w okresie przed-
akcesyjnym, z których du˝a cz´Êç zosta∏a zrealizowana
w kolejnych latach (w tym m.in. dop∏aty do produkcji
mleka w klasie ekstra).

• Wspó∏pracowa∏ ze stronà rzàdowà nad tworzeniem
polskiego stanowiska negocjacyjnego, g∏ównie odno-
Ênie wysokoÊci krajowych kwot mlecznych oraz od-
st´pstw w egzekwowaniu unijnych wymagaƒ wete-
rynaryjnych. Propozycje KPSM w zakresie kwot
mlecznych, a zw∏aszcza ich umotywowanie, znalaz∏y
odzwierciedlenie w ostatecznej wersji polskiego sta-
nowiska negocjacyjnego i w efekcie doprowadzi∏y do
korzystniejszego rozdzia∏u pomi´dzy krajowà kwotà
dostaw a kwotà sprzeda˝y bezpoÊredniej oraz do
zwi´kszenia kwoty przyznanej Polsce o tzw. kwot´
restrukturyzacyjnà na poczet zachodzàcych oraz
przewidywanych zmian spo˝ycia mleka na wsi. Osta-
tecznie zamiast historycznych danych, opartych wy-
∏àcznie na skupie z okresu przedakcesyjnego, Polska
otrzyma∏a znaczàco wy˝sze kwoty hurtowe.

Propozycje KPSM w zakresie wymagaƒ weterynaryj-
nych by∏y podstawà stworzenia polskiego stanowiska
negocjacyjnego w tym zakresie, które w efekcie dopro-
wadzi∏o do przyznania Polsce kilkuletnich okresów do-
stosowawczych zarówno w zakresie jakoÊci mleka suro-
wego w skupie, jak i dostosowania zak∏adów przetwór-
czych do wymogów UE.

• Inicjowa∏ i proponowa∏ konkretne rozwiàzania doty-
czàce uregulowaƒ prawnych w sektorze mleka.
W ramach prac specjalnego Zespo∏u ds. Mleka i Prze-
tworów Mlecznych przy Ministrze Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Krajowe Porozumienie wspó∏tworzy∏o
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propozycje, które finalnie zosta∏y uj´te w ustawie
o regulacji rynku mleka, tworzàcej podstaw´ prawnà
do funkcjonowania systemu kwotowania mleka
w Polsce oraz stosowania instrumentów wsparcia
sektora mleka w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
UE.

• Prowadzi∏ prace w ramach Rady Gospodarki ˚ywno-
Êciowej (konsultacje i opiniowanie aktów prawnych
otrzymywanych z RG˚, dotyczàcych przemys∏u spo-
˝ywczego, w tym np. wspó∏pracy z sieciami handlo-
wymi).

• Wspó∏pracowa∏ z krajowymi organizacjami mleczar-
skimi (Zwiàzkiem Polskich Przetwórców Mleka, Kra-
jowym Stowarzyszeniem Mleczarzy, Polskà Izbà Mle-
ka oraz Polskà Federacjà Hodowców Byd∏a i Produ-
centów Mleka).

• Wspó∏pracowa∏ z mi´dzynarodowymi organizacjami
mleczarskimi.

• Wspó∏pracowa∏ z EDA (Europejskie Stowarzyszenie
Mleczarstwa).

• Wspó∏pracowa∏ z Mi´dzynarodowà Organizacjà Mle-
czarskà FIL/IDF. 

• Bra∏ udzia∏ w szkoleniach, konferencjach,  itp. o te-
matyce mleczarskiej.

Zarówno w okresie przedakcesyjnym jak i po wstàpie-
niu Polski do UE przy KZSM, w ramach Zespo∏u Technolo-
gii, JakoÊci Surowca i Produktów, aktywnie dzia∏a Zespó∏
Normalizacyjny prowadzàcy, jako element swojej dzia∏al-
noÊci, Sekretariat Komitetu Technicznego nr 35 ds. Mleka
i Przetworów Mlecznych Polskiego Komitetu Normaliza-
cyjnego. Prace Sekretariatu polegajà na opracowywaniu
Polskich Norm dotyczàcych mleka i przetworów mlecz-
nych zgodnych ze standardami Unii Europejskiej
oraz FAO i WHO poprzez wprowadzanie do wewn´trzne-
go systemu normalizacyjnego przede wszystkim norm
europejskich EN i norm mi´dzynarodowych ISO jako t∏u-
maczenia wersji angielskich oraz na t∏umaczeniu Stan-
dardów Codex Alimentarius. Ponadto Sekretariat w swo-
jej podstawowej dzia∏alnoÊci aktualizuje zbiór norm doty-
czàcych mleka i przetworów mlecznych.

Do roku 2011 Zespó∏ Normalizacyjny, poza pracami
Sekretariatu KT w ramach dzia∏alnoÊci dotyczàcej szero-
ko rozumianego prawa ˝ywnoÊciowego (jakoÊç i bezpie-
czeƒstwo ˝ywnoÊci), uczestniczy∏ w powstawaniu i/lub
opiniowaniu aktów prawnych krajowych i unijnych, po-
przez wspó∏prac´ z krajowymi instytucjami, jak i przed-
stawicielami rzàdowymi w unijnych grupach roboczych
(1. Grupa Robocza Rady ds. Ârodków Spo˝ywczych, 2.
Grupa Robocza Ekspertów ds. Aromatów, 3. Grupa Eks-
pertów KE ds. OÊwiadczeƒ ˚ywieniowych i Zdrowot-
nych, 4. Grupa Robocza Ekspertów ds. Substancji Dodat-
kowych, 5. Grupa Robocza Ekspertów KE ds. Materia∏ów
do Kontaktu z ˚ywnoÊcià), mi´dzy innymi przy:

1. projektach rozporzàdzeƒ Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi w sprawie znakowania Êrodków spo˝ywczych,

2. projekcie ustawy o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝y-

wienia,

3. projektach ustawy o jakoÊci handlowej artyku∏ów
rolno-spo˝ywczych,

4.  projekcie ustawy o produktach pochodzenia zwierz´-
cego,

5. projekcie ustawy o normalizacji,

6. projektach rozporzàdzeƒ Ministra Zdrowia w spra-
wie dozwolonych substancji dodatkowych,

7. projekcie rozporzàdzenia Ministra Zdrowia w spra-
wie substancji wzbogacajàcych dodawanych do ˝yw-
noÊci,

8. projekcie rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie przedstawiania konsumentom in-
formacji na temat ˝ywnoÊci.

Ponadto Zespó∏ Normalizacyjny uczestniczy w pra-
cach Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarstwa (EDA),
Âwiatowej Organizacji ds. Wy˝ywienia i Rolnictwa oraz
Âwiatowej Organizacji Zdrowia (FAO i WHO) – Komisja
Kodeksu ˚ywnoÊciowego (Codex Alimentarius), Mi´dzy-
narodowej Federacji Mleczarskiej (IDF) oraz z ramienia
KT nr 35 w Mi´dzynarodowej Organizacji Normalizacyj-
nej (ISO) i Europejskiej Organizacji Normalizacyjnej
(CEN).

W chwili obecnej Zespó∏ uczestniczy w opiniowaniu
kolejnych projektów polskich ustaw i rozporzàdzeƒ oraz
projektów przepisów prawa wspólnotowego, jak równie˝
w rozwiàzywaniu problemów zwiàzanych z wdra˝aniem
i wykonywaniem aktualnie obowiàzujàcego prawa po-
przez bie˝àce konsultacje z zak∏adami mleczarskimi.

Zespó∏ Êledzi na bie˝àco Êwiatowy post´p w dziedzi-
nie nowoczesnych wymagaƒ dla przetworów mlecz-
nych. Prowadzi te˝ dzia∏alnoÊç informacyjnà dotyczàcà:

• najnowszych uregulowaƒ normalizacyjnych (ustawy
normalizacyjnej oraz ustanawianych, wycofywanych
czy aktualnych norm)  i innych przepisów,

• szeroko rozumianego prawa ˝ywnoÊciowego - prawo
Unii Europejskiej, jak równie˝ krajowych uregulo-
waƒ administracyjnych (np. dotyczàcych warunków
zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia, higieny, znakowa-
nia, dozwolonych substancji dodatkowych, zanie-
czyszczeƒ chemicznych i biologicznych, towarów
paczkowanych, warunków weterynaryjnych, znaku
weterynaryjnego, produktów ubocznych pochodze-
nia zwierz´cego, gospodarki opakowaniami i odpa-
dami opakowaniowymi, materia∏ów przeznaczonych
do kontaktów z ˝ywnoÊcià).

Wspó∏praca z organizacjami 
w sektorze mleczarskim 
i szko∏ami wy˝szymi
Krajowy Zwiàzek Spó∏dzielni Mleczarskich Zw. Rew.

ÊciÊle wspó∏pracuje z Uniwersytetem Warmiƒsko-Ma-
zurskim w Olsztynie, szczególnie przy realizacji szkoleƒ.
Wi´kszoÊç szkoleƒ z zakresu techniki i technologii mle-
czarskiej odbywa si´ na tej uczelni. W∏àcza si´ równie˝
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do organizacji corocznego Sympozjum Technika i tech-
nologia w przemyÊle mleczarskim (pozyskuje na ten cel
Êrodki z Funduszu Promocji Mleka). Podczas tych spo-
tkaƒ z referatami wyst´pujà przedstawiciele organizacji
mleczarskich i zajmujàcych si´ zagadnieniami interesu-
jàcymi sektor mleczarski oraz firm wspó∏pracujàcych
z przemys∏em mleczarskim.

Zwiàzek wspó∏pracuje równie˝ z Krajowym 
Stowarzyszeniem Mleczarzy – zrzeszeniem osób 

fizycznych pracujàcych w mleczarstwie 
lub na jego rzecz. KZSM  wspó∏pracuje 

z KSM szczególnie przy:

• organizacji corocznych ocen produktów mleczarskich,

• organizacji corocznych spotkaƒ op∏atkowych Senio-
rów Polskiego Mleczarstwa, które odbywajà si´
w siedzibie KZSM Zw. Rew. w Warszawie (podczas
spotkaƒ wr´czane sà paczki z produktami mleczar-
skimi),

• nadawaniu prawa do u˝ywania znaku towarowego
Chluba Mleczarzy. O u˝ywanie znaku mogà ubiegaç
si´ wy∏àcznie laureaci corocznych krajowych ocen.
Znak mo˝e byç u˝ywany poprzez umieszczanie go
na opakowaniach, w materia∏ach i drukach reklamo-
wych oraz wykorzystywanie w kampaniach reklamo-
wych wyró˝nionego produktu.

Szkolenia
Dzia∏alnoÊç szkoleniowà Krajowe Porozumienie Spó∏-

dzielni Mleczarskich podj´∏o w I kwartale 1993 roku, a 4
kwietnia 1995 powo∏ano OÊrodek Szkoleƒ jako osobny
Zespó∏. 

Obecnie dzia∏alnoÊç szkoleniowà prowadzi Zespó∏ ds.
Rynku i OÊrodek Szkoleƒ (powsta∏ 17.02.2004 r. w wyni-
ku  po∏àczenia Zespo∏u Marketingu i Informacji Rynko-
wej z OÊrodkiem Szkoleƒ). Od poczàtku swojej dzia∏al-
noÊci OÊrodek zorganizowa∏ 826 szkoleƒ przeszkalajàc
oko∏o 38 tys. osób.

Aktualnie KZSM Zw. Rew. dysponuje profesjonalnie
wyposa˝onymi salami wyk∏adowymi oraz zapleczem,

wspó∏pracuje z kadrà naukowà wy˝szych uczelni (Uni-
wersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego w Olsztynie, Szko∏y
G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uni-
wersytetu Przyrodniczo-Technicznego w Bydgoszczy)
oraz z grupà wyk∏adowców – ekspertów w zakresie te-
matyki prowadzanych szkoleƒ.

W siedzibie KZSM w Warszawie organizowane sà
mi´dzy innymi konferencje dotyczàce aktualnej sytuacji
w sektorze mleczarskim polskim i europejskim, semina-
ria dotyczàce spraw samorzàdowych i prawnych w spó∏-
dzielniach, szkolenia podatkowe, dla s∏u˝b finansowych
spó∏dzielni, marketingowe oraz z prawa pracy. Na Uni-
wersytecie Warmiƒsko-Mazurskim w Olsztynie odbywa-
jà si´ szkolenia z zakresu: organoleptyki, metrologii, mi-
krobiologii, dotyczàce skupu mleka, techniki i technolo-
gii w przemyÊle mleczarskim, logistyki i transportu,
analizy fizykochemicznej, systemów jakoÊci itp.

OÊrodek realizuje jedno z podstawowych zadaƒ za-
wartych w statucie KZSM Zw. Rew., czyli „przeprowa-
dzenie na rzecz zrzeszonych spó∏dzielni dzia∏alnoÊci in-
strukta˝owej, doradczej, kulturalno-oÊwiatowej, szkole-
niowej i wydawniczej”.

Od wielu lat w szkoleniach organizowanych przez
OÊrodek Szkoleƒ uczestniczà, oprócz przedstawicieli
przemys∏u mleczarskiego, przedstawiciele przemys∏ów:
owocowo-warzywnego, mi´snego, cukierniczego oraz
sanepidu, weterynarii, G∏ównego Inspektoratu JakoÊci
Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych, Centralnego
Inspektoratu Standaryzacji, laboratoriów oceny mleka,
wojskowoÊci.

W IV kwartale 2002 roku OÊrodek Szkoleƒ KZSM roz-
poczà∏ realizacj´ projektu szkoleƒ dla rolników-dostaw-
ców mleka. Seminaria pod nazwà „Mo˝liwoÊci dostoso-
wania producentów mleka do wymogów Unii Europej-
skiej” odby∏y si´ w 24 spó∏dzielniach mleczarskich. Pro-
jekt zakoƒczy∏ si´ w po∏owie 2003 r. 

IloÊç szkoleƒ zorganizowanych 
przez OÊrodek Szkoleƒ w latach 2000-2011 

oraz  liczba uczestników 

Rok IloÊç szkoleƒ Liczba uczestników 

2000-2004 166 5087

2005 27 524

2006 28 634

2007 14 269

2008 14 265

2009 14 334

2010 16 378

2011* 8 224

* do 31 sierpnia 2011 r.
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Od 2003 roku Krajowy Zwiàzek Spó∏dzielni Mleczar-
skich Zw. Rew. korzysta przy organizacji szkoleƒ ze Êrod-
ków Funduszu Promocji Mleka. Dzi´ki temu sà one dla
uczestników bezp∏atne.

Szkolenia finansowane z Funduszu Promocji Mleka
KZSM organizuje dla potrzeb spó∏dzielni mleczarskich 
– cz∏onków Zwiàzku. Przeznaczone sà dla rolników 
– dostawców mleka do spó∏dzielni oraz dla pracowni-
ków spó∏dzielni.

Tematyka szkoleƒ dla dostawców mleka do spó∏dzielni
obejmuje zagadnienia z zakresu:

• aktualnej sytuacji na rynku mleka, 

• ustawodawstwa regulujàcego rynek mleka,

• kwotowania produkcji mleka,

• mo˝liwoÊci wykorzystania funduszy unijnych,

• dobrostanu zwierzàt, ˝ywienia krów, zagadnieƒ we-
terynaryjnych,

• jakoÊci mleka surowego, wprowadzania systemu
„cross-compliance”.

Seminaria dla pracowników spó∏dzielni obejmujà 
zagadnienia z zakresu:

• systemów zarzàdzania jakoÊcià w zak∏adach mle-
czarskich,

• techniki i technologii mleczarskiej,

• transportu, 

• diagnostyki maszyn i urzàdzeƒ w zak∏adach mleczar-
skich,

• mikrobiologii.

Kampania Promocyjna 
„Stawiam na mleko 
i produkty mleczne”
Kampania „Stawiam na mleko i produkty mleczne”

by∏a trzyletnià kampanià finansowanà ze Êrodków Unii
Europejskiej, Êrodków bud˝etowych i Funduszu Promo-
cji Mleka, realizowanà na zlecenie KZSM Zw. Rew. przy
wspó∏pracy Agencji Rynku Rolnego. Kampania rozpocz´-
∏a si´ w paêdzierniku 2007 r., a zakoƒczy∏a w paêdzier-
niku 2010 roku. By∏a ogólnopolskà akcjà promocyjno-in-
formacyjnà skierowanà do dzieci oraz ich rodziców

Szkolenia finansowane z Funduszu Promocji Mleka

Rok IloÊç szkoleƒ Dla Dla pracowników Spó∏dzielni Mleczarskich      Liczba uczestników

ogó∏em rolników z zakresu

– dostawców jakoÊci techniki zarzàdzania,

mleka i technologii marketingu,

finansów

2003 16 16 - - - 1760

2005 40 40 - - - 5842

2006 33* 14 15 - - 3134

2007 115 49 25 30 11 7638

2008 29 15 12 2 - 2044

2009 30 14 10 5 1 3561

2010 31 13 8 6 4 3492

2011** 18 7 6 5 - 2735

*Cztery konferencje z zakresu prawa spó∏dzielczego przeznaczone by∏y dla Prezesów, cz∏onków Zarzàdów, pracowników
spó∏dzielni. Odby∏y si´ w Ksià˝u Wielkim, we WrzeÊni i dwie w Warszawie (w siedzibie KZSM Zw. Rew.)

** Do 31 sierpnia 2011 r.

Podczas XVII Sympozjum Technika i technologia w przemyÊle
mleczarskim Waldemar BroÊ – Prezes Zarzàdu KZSM Zw. Rew.
przedstawia wyniki badaƒ rynku prowadzonych przez KZSM 

w 2008 r. na temat „Analiza preferencji konsumentów na rynku
mleka i przetworów mlecznych”.
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i opiekunów, a jej g∏ównym celem by∏o uÊwiadomienie,
jak wielkà rol´ w codziennej diecie, szczególnie naj-
m∏odszych, odgrywa mleko - najlepsze êród∏o wapnia.

Sukcesem kampanii promocyjnej ,,Stawiam na mle-
ko” by∏o powstrzymanie spadku spo˝ycia mleka, które
jeszcze w 2007 r. utrzymywa∏o si´ na poziomie 179 li-
trów na osob´ rocznie, a obecnie wynosi ok. 191.

Kampania przynios∏a bardzo pozytywne efekty. Istot-
ny jest fakt, ˝e wp∏yn´∏a nie tylko na deklaracje rodzi-
ców w zakresie podawania wi´kszej iloÊci mleka i pro-
duktów mlecznych dzieciom, lecz równie˝ zach´ci∏a ich
samych do spo˝ywania tych produktów.

Kampania realizowana by∏a poprzez:
• Ekspedycj´ Mlecznà, odwiedzajàcà miasta w ca∏ej

Polsce,

• konkursy z cennymi nagrodami, 

• Mlecznà krain´ – zabaw´ dla dzieci i m∏odzie˝y do-
st´pnà na stronie Kampanii,

• mo˝liwoÊç stawiania pytaƒ w Internecie ekspertowi,

• przepisy kulinarne i informacje o mleku i produktach
mlecznych dost´pne na stronie Kampanii, 

• reklam´ medialnà,

• stron´ internetowà www.stawiamnamleko.pl

W ciàgu 3 lat Kampanii:
• wyruszono w 36 tras Ekspedycji Mlecznej, 

• odwiedzono 108 miast i 324 szko∏y podstawowe,

• przeprowadzono promocje w 540 sklepach, 

• nakr´cono i wyemitowano 8 spotów w TVP 1 i TVP 2,

• wyemitowano 54 reklamy modu∏owe w prasie kobiecej, 

• wyemitowano 36 artyku∏ów sponsorowanych w pra-
sie kobiecej w sàsiedztwie reklam  modu∏owych,

• rozdano ok. 1,5 mln szt. materia∏ów POS, 

• wydano 270 tys. szt. gad˝etów reklamowych, 

• obj´to dzia∏aniami ponad 330 tys. dzieci w wieku 7-
13 lat i podobnà liczb´ osób doros∏ych, 

• wydano ponad 315 tys. próbek mleka.

Top Produkty
Krajowy Zwiàzek Spó∏dzielni Mleczarskich Zw. Rew.,

dzia∏ajàc na rzecz wspierania wszystkich swoich cz∏on-
ków w zakresie promocji produkowanych przez nich ar-
tyku∏ów, umo˝liwi∏ spó∏dzielniom-cz∏onkom zamiesz-
czanie na swojej stronie internetowej www.mleczar-
stwopolskie.kzsm.pl materia∏ów informacyjno-reklamo-
wych dotyczàcych ich asortymentu.

W zwiàzku z tym podjà∏ inicjatyw´ o nazwie TOP
PRODUKTY mleczarskie. Jej celem jest promocja najlep-
szych wyrobów i przetworów mlecznych poprzez umo˝-
liwienie wszystkim zainteresowanym zapoznania si´
z bogatà ofertà poszczególnych producentów z bran˝y
mleczarskiej. 

KZSM Zw. Rew. podejmuje dzia∏ania promocyjne do-
tyczàce dzia∏u TOP PRODUKTY mleczarskie m.in. przy
okazji ró˝nego rodzaju wystàpieƒ, konferencji, targów
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itp. Poza tym, w dziale Targi zamieszczane sà materia∏y
informacyjno-reklamowe dotyczàce produktów mleczar-
skich, które zosta∏y zg∏oszone przez spó∏dzielnie mle-
czarskie do konkursów organizowanych przez KZSM Zw.
Rew. podczas Targów MLEKO-EXPO i zdoby∏y nagrody.

Do projektu przy∏àczy∏y si´ ju˝ 
nast´pujàce spó∏dzielnie:

1. Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Hajnówce,

2. Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska we W∏oszczowie,

3. Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Gi˝ycku,

4. Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Czarnkowie,

5. Tomaszowska Spó∏dzielnia Mleczarska w Tomaszo-
wie Lubelskim,

6. Spó∏dzielnia Mleczarska w Gostyniu,

7. STARCO Zak∏ad Mleczarski Spó∏ka z o.o. w Stargar-
dzie Szczeciƒskim,

8. Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Krasnymsta-
wie,

9. Spó∏dzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu,

10. Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Kaliszu,

11. Rzeszowska Spó∏dzielnia Mleczarska ,,RESMLECZ”
w Trzebownisku,

12. Kujawska Spó∏dzielnia Mleczarska we W∏oc∏awku,

13. Spó∏dzielnia Mleczarska ,,Ostro∏´ka” w Ostro∏´ce (od
1.04.2011 r. sta∏a si´ Oddzia∏em Terenowym OSM
Piàtnica),

14. Spó∏dzielnia Mleczarska LAZUR w Nowych Skalmie-
rzycach,

15. Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Olecku,

16. Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Siedlcach,

17. Spó∏dzielnia Mleczarska ,,Jogser” w Sosnowcu,

18. Cuiavia Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Ino-
wroc∏awiu,

19. Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Soko∏owie Pod-
laskim,

20. Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Kosowie Lac-
kim,

21. Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Piaskach,

22. Spó∏dzielnia Mleczarska w ¸apach,

23. Spó∏dzielnia Mleczarska „Mleczwart” w Wartkowi-
cach.

Waldemar BroÊ - Prezes Zarzàdu Krajowego Zwiàzku
Spó∏dzielni Mleczarskich Zw. Rew. w Warszawie: 
Dzia∏ TOP PRODUKTY mleczarskie jest doskona∏ym miej-
scem na zaprezentowanie oferty wyrobów mleczarskich pol-
skich spó∏dzielni.  Jest te˝ miejscem, w którym spó∏dzielnia
mo˝e na bie˝àco przedstawiaç swojà ofert´. Jest to niezwy-
kle wa˝ne w czasach, gdy si∏à nap´dowà wzrostu sprzeda˝y
jest podejmowanie dzia∏aƒ promocyjnych na ró˝nych p∏asz-
czyznach.

Spotkania Przewodniczàcych Rady 
i Prezesów Zarzàdu Spó∏dzielni Mleczarskich
Pierwsza z cyklicznych narad z udzia∏em Prezesów

i cz∏onków Zarzàdu spó∏dzielni mleczarskich odby∏a si´
8 lipca 2010 r. w siedzibie KZSM Zw. Rew. w Warszawie.
Specjalnym goÊciem spotkania by∏ Marek Sawicki - Mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który odpowiada∏ na py-
tania zwiàzane z aktualnà sytuacjà w bran˝y mleczar-
skiej.

W dniu 18.02.2011 r., równie˝ w siedzibie KZSM Zw.
Rew., odby∏o si´ drugie spotkanie przedstawicieli spó∏-
dzielczoÊci mleczarskiej z Ministrem RiRW, a tak˝e z Pre-
zesem ARR i Prezesem ARiMR. 

Trzecie spotkanie odby∏o si´ 7 lipca 2011 r. Jego ce-
lem by∏o omówienie preferencji Polski w zakresie rolnic-
twa i przemys∏u rolno-spo˝ywczego w okresie prezyden-
cji Polski w UE oraz aktualnych problemów w bran˝y
mleczarskiej. W spotkaniu wzi´li udzia∏ m.in. Tadeusz
Nalewajk - Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Prezes ARR.

Âwi´to Mleka
Âwi´to Mleka to impreza, w formie pikniku rodzinne-

go, majàca na celu promowanie mleka i jego przetwo-
rów. KZSM od 2009 r. wspó∏pracuje przy jego organizacji,
pozyskujàc na ten cel Êrodki z Funduszu Promocji Mleka. 

Âwi´to Mleka, Wysokie Mazowieckie 2010 r. Na zdj´ciu od lewej:
Dariusz Sapiƒski - Prezes SM MLEKOVITA, Marek Sawicki - Minister

RiRW, Tadeusz Bronakowski - biskup pomocniczy ∏om˝yƒski,
Waldemar BroÊ – Prezes Zarzàdu KZSM Zw. Rew., Wojciech

Dzierzgowski - Wicewojewoda Podlaski.
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Turniej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie
W 2011 roku odby∏ si´ XXXVII Turniej Wiedzy o Mle-

ku i Mleczarstwie. Jest to impreza o charakterze ogólno-
polskim przygotowujàca przysz∏e kadry dla przemys∏u
mleczarskiego. KZSM Zw. Rew. przejà∏ organizacj´ Tur-
nieju po likwidacji Centralnego Zwiàzku Spó∏dzielni
Mleczarskich. KZSM przeprowadza Turniej od 1996 roku
przy Êcis∏ej wspó∏pracy z Wydzia∏em Nauki o ˚ywnoÊci
Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego w Olsztynie,
a wieloletnim Przewodniczàcym Komitetu G∏ównego
Turnieju i Komisji Egzaminacyjnej jest prof. dr hab. Ste-
fan Ziajka – profesor zwyczajny Wydzia∏u Nauki o ˚yw-
noÊci z Katedry Mleczarstwa i Zarzàdzania JakoÊcià
UWM.

Turniej przebiega w trzech etapach. Pierwszy sto-
pieƒ zawodów odbywa si´ w danej szkole i wy∏ania re-
prezentacj´ szko∏y. Reprezentacje poszczególnych szkó∏
sk∏adajà si´ z czterech uczniów – laureatów pierwszego
etapu oraz opiekunów – nauczycieli. Zgodnie z za∏o˝e-
niami Turniej jest trzydniowy. W pierwszym dniu prze-
prowadza si´ sprawdzian pisemny (II etap), majàcy za
zadanie wy∏onienie po trzech uczestników z ka˝dej
szko∏y do udzia∏u w finale (III etap). Uczestnicy rozwià-
zujà zadania sprawdzajàce umiej´tnoÊci i wiadomoÊci
w∏aÊciwe dla kwalifikacji w zawodzie technik technolo-

gii ˝ywnoÊci, ze szczególnym naciskiem na mleczar-
stwo, odpowiadajà te˝ na pytania z zakresu zatrudnie-
nia i gospodarki. Fina∏ (III etap) ma form´ ustnà i doty-
czy zagadnieƒ zwiàzanych z przetwórstwem mleka
w trzech kategoriach:

- surowce i materia∏y pomocnicze oraz mikrobiologia
i analiza mleczarstwa,

- technologia mleczarska,

- aparatura przemys∏u spo˝ywczego i zasady BHP.

Turniej Wiedzy organizowany jest dla m∏odzie˝y
szkó∏ Êrednich zawodowych kszta∏càcych w zakresie
technologii ˝ywnoÊci. Uczniowie zg∏aszajà swój udzia∏
na zasadzie dobrowolnoÊci. Corocznie bierze w nim
udzia∏ m∏odzie˝ wraz z opiekunami z ok. 10 szkó∏ z ca∏ej
Polski (50-60 osób). Laureaci i finaliÊci Turnieju zwolnie-
ni sà na maturze z cz´Êci pisemnej egzaminu potwier-
dzajàcego kwalifikacje zawodowe zgodnie z postano-
wieniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dzia∏ajàcej
przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, a tak˝e uzysku-
jà uprawnienia do przyj´cia na I rok studiów na Wydzia-
le Nauki o ˚ywnoÊci UWM w Olsztynie bez post´powa-
nia kwalifikacyjnego. Oprócz tego zwyci´zcom przyzna-
wane sà nagrody pieni´˝ne i rzeczowe. Dzi´ki Êrodkom
z Funduszu Promocji Mleka oraz sponsorom, m∏odzie˝

Âwi´to Mleka, Garwolin 2011 r. Na zdj´ciu Waldemar BroÊ, 
Prezes Zarzàdu KZSM Zw. Rew. z pracownikami 

dzia∏u marketingu OSM Garwolin.

Âwi´to Mleka, Wysokie Mazowieckie 2011 r.

Turniej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie 2010 r. w Zespole Szkó∏
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Bia∏ymstoku. Na zdj´ciu uczestnicy i organizatorzy.

Âwi´to Mleka, Wysokie Mazowieckie 2011 r. Na zdj´ciu od lewej:
Waldemar BroÊ - Prezes Zarzàdu KZSM Zw. Rew., Marek Sawicki -
Minister RiRW, Dariusz Sapiƒski - Prezes Zarzàdu SM MLEKOVITA,

Tadeusz Bronakowski - biskup pomocniczy ∏om˝yƒski.
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XXXVII Turniej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie. I miejsce
w klasyfikacji zespo∏owej - Zespó∏ Szkó∏ Spo˝ywczych i Przemys∏u

Chemicznego im. Gen. F. Kleeberga w Lublinie.

Laureat XXXVII Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, Szymon
Dubiejko – uczeƒ II klasy z Zespo∏u Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 1

im. KEN w Bia∏ymstoku, na zdj´ciu razem z Albinà Galik-Chojak
- Dyrektor w Zespole Szkó∏ Weterynaryjnych i Ogólnokszta∏càcych 

w ¸om˝y (pierwsza od lewej) i prof. dr hab. Stefanem Ziajkà 
(w Êrodku) z Katedry Mleczarstwa i Zarzàdzania JakoÊcià Wydzia∏u

Nauki o ˚ywnoÊci Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, Przewodniczàcym Komitetu G∏ównego.

Spotkanie op∏atkowe - grudzieƒ 2010 r.

i nauczyciele mogà od wielu lat uczestniczyç w Turnieju
nieodp∏atnie. 

W tegorocznym Turnieju uczestniczy∏y nast´pujàce
szko∏y: Zespó∏ Szkó∏ Powiatowych w Baranowie, Zespó∏
Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. KEN w Bia∏ymstoku,
Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bia∏ymstoku,
Zespó∏ Szkó∏ Powiatowych w Kadzidle, Zespó∏ Szkó∏ Prze-
mys∏u Spo˝ywczego w Legnicy, Zespó∏ Szkó∏ Spo˝yw-
czych i Przemys∏u Chemicznego im. Gen. F. Kleeberga
w Lublinie, Zespó∏ Szkó∏ Weterynaryjnych i Ogólno-
kszta∏càcych nr 7 w ¸om˝y, Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w ¸owiczu, Zespó∏ Szkó∏ Ogólnokszta∏cà-
cych i Zawodowych w Moƒkach, Zespó∏ Szkó∏ nr 3 im. B.
Che∏mickiego w Rypinie, Zespó∏ Szkó∏ Ponadgimnazjal-
nych nr 3 im. S. Staszica we W∏oszczowej, Zespó∏ Szkó∏
Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

Laureatem XXXVII Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczar-
stwie zosta∏ Szymon Dubiejko – uczeƒ II klasy z Zespo∏u
Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. KEN w Bia∏ymstoku,

który uzyska∏ wynik 285 punktów na 340 mo˝liwych do
zdobycia. Drugie miejsce zajà∏ Patryk åwik∏a z Zespo∏u
Szkó∏ Spo˝ywczych i Przemys∏u Chemicznego im. Gen. F.
Kleeberga w Lublinie (249 punktów), a trzecie Anna Wi-
szowata z Zespo∏u Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych i Zawodo-
wych w Moƒkach (226 punktów). W klasyfikacji zespo∏o-
wej zwyci´˝y∏a reprezentacja uczniów z Zespo∏u Szkó∏
Spo˝ywczych i Przemys∏u Chemicznego im. Gen. F. Kle-
eberga w Lublinie (657 punktów), której opiekunem by∏a
El˝bieta Sienkiel. Drugie miejsce zajà∏ Zespó∏ Szkó∏ Ogól-
nokszta∏càcych i Zawodowych w Moƒkach (647 punktów)
– opiekun Wies∏awa W∏odkowska, a trzecie Zespó∏ Szkó∏
Powiatowych w Kadzidle (622  punktów) – opiekun Justy-
na Stepnowska.

*  *  *

ogolna 2011  10/25/11  2:51 PM  Page 44

— 45 —

Alfabet mleczarski

Aseptyczna technologia 
– mo˝e byç uznana za prze∏omowà dla przechowywa-
nia mleka i jego przetworów. AseptycznoÊç produktu
oznacza usuni´cie czynników psujàcych (jak bakterie)
z mleka, z opakowania oraz aseptyczny transfer, czyli
nape∏nianie. W nowoczesnych zak∏adach produkcyjnych
aseptycznoÊç mleka osiàgana jest poprzez szybkie pod-
grzanie a nast´pnie sch∏odzenie produktu (metoda UHT).
Prze∏om technologiczny musia∏ nastàpiç tak˝e w pro-
dukcji opakowaƒ. Dzisiaj kartony z mlekiem majà postaç
laminatów opakowaniowych, a podczas produkcji pod-
dawane sà procesom sterylizacji. Konieczne jest równie˝
zachowanie sterylnoÊci podczas nalewania i zgrzewania
opakowaƒ, m.in. poprzez cz´ste odka˝anie przewodów.
Dzi´ki technologii aseptycznej mo˝liwe sta∏o si´ prze-
chowywanie mleka i przetworów mlecznych przez d∏u˝-
szy okres i bez potrzeby stwarzania specjalnych warun-
ków (np. poza lodówkà).

Bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊci 
– mleko, jako produkt bogaty w sk∏adniki od˝ywcze,
jest idealnym Êrodowiskiem do rozwoju wszelkich mi-
kroorganizmów. Niektóre z nich mogà byç szkodliwe dla
zdrowia. Konieczne jest wi´c podj´cie staraƒ ju˝ na eta-
pie produkcji, by wyeliminowaç to zagro˝enie. Wa˝na
jest odpowiednia jakoÊç surowca, a wi´c metody hodow-
li – zdrowie krów, pasze itp. Mleko surowe poddawane
jest najcz´Êciej obróbce termicznej (pasteryzacja, UHT),
by wyeliminowaç zanieczyszczenia mikrobiologiczne.
Obecnie popularna jest technologia aseptyczna zapobie-
gajàca ska˝eniom na ka˝dym etapie produkcji, wymaga-
jàca sterylnej czystoÊci w zak∏adzie przetwórczym.
W utrzymaniu wysokiej jakoÊci pomagajà wytyczne GMP
(Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Hi-
gieniczna), a tak˝e HACCP (Analiza Zagro˝eƒ i Krytycz-
nych Punktów Kontroli). Du˝à rol´ odgrywajà tak˝e sys-
temy zarzàdzania bezpieczeƒstwem ˝ywnoÊci opisane
w ISO 22 000. 

Chiny i inne rynki wschodzàce 
– to kraje, które wkroczy∏y na drog´ szybkiego rozwo-
ju, z rosnàcà zamo˝noÊcià spo∏eczeƒstw i wzrastajàcà
konsumpcjà. Wed∏ug ró˝nych klasyfikacji, do rynków
wschodzàcych zalicza si´ Chiny, Indie, Indonezj´, Rosj´,
Europ´ Ârodkowo-Wschodnià, Ameryk´ Po∏udniowà oraz
niektóre kraje afrykaƒskie. Sà to rynki o du˝ym potencja-
le wzrostu, w szczególnoÊci Chiny, które szybko stajà si´
Êwiatowym supermocarstwem. W najbli˝szych latach
przewidywany jest ogromny wzrost spo˝ycia mleka i je-
go przetworów w Azji i Rosji. Stanowi to wielkà szans´
dla polskich eksporterów. Ekspansja w tamtym kierunku

musi jednak nastàpiç szybko, gdy˝ w walce o nowe ryn-
ki cz´sto wygrywajà pionierzy. Polscy producenci i prze-
twórcy mleka ju˝ dokonujà ekspansji na rynki krajów
Wspólnoty Niepodleg∏ych Paƒstw, w szczególnoÊci Rosji
i Ukrainy, a tak˝e naszych po∏udniowych sàsiadów (Cze-
chy, S∏owacja, W´gry, Rumunia, Bu∏garia). W tej grupie
paƒstw kluczowà rol´ odgrywa Rosja jako kraj najwi´k-
szy, o du˝ym potencjale wzrostu spo˝ycia mleka. Innym
wa˝nym kierunkiem eksportu jest Afryka Pó∏nocna,
gdzie najwa˝niejszym partnerem pozostaje Algieria –
g∏ówny odbiorca polskiego odt∏uszczonego mleka
w proszku – oraz Tunezja. Istniejà plany wejÊcia na ry-
nek innych krajów arabskich, jak Zjednoczone Emiraty
Arabskie. Polskie firmy z bran˝y stawiajà te˝ pierwsze
kroki na rynku chiƒskim. Spo˝ycie mleka jest tam wcià˝
3 razy mniejsze ni˝ w Europie, lecz przewiduje si´ jego
du˝y wzrost w najbli˝szych latach. Na rynkach wscho-
dzàcych polscy producenci muszà konkurowaç z naj-
wi´kszymi Êwiatowymi koncernami, jak Danone i Nestlé,
które równie˝ zainteresowane sà Rosjà, Chinami i Algie-
rià. Nasze firmy muszà opracowaç strategie konkurowa-
nia (markà, cenà) oraz wejÊç na rynki wschodzàce wy-
starczajàco wczeÊnie, by zdo∏aç zbudowaç wartoÊç mar-
ki i zdobyç zaufanie klientów. 

Dzieci 
– wraz z nastolatkami stajà si´ coraz bardziej wp∏ywo-
wà grupà konsumentów. Zmiany zachodzàce w spo∏e-
czeƒstwie powodujà, ˝e dzieci coraz cz´Êciej dysponujà
w∏asnymi pieni´dzmi, majà wielki wp∏yw na rodziców,
cz´sto sà te˝ wi´kszymi od nich ekspertami w niektó-
rych dziedzinach. Dlatego promocja artyku∏ów dla naj-
m∏odszych (w tym mleczarskich) powinna byç skierowa-
na dwutorowo – do rodziców i do samych dzieci.
W przekazie do rodziców warto podkreÊlaç walory zdro-
wotne mleka i pozytywny wp∏yw zawartych w nim
sk∏adników na rozwój najm∏odszych (np. wp∏yw wapnia
na zdrowe koÊci). Przekaz do dzieci musi natomiast
uwzgl´dniaç wiek odbiorcy – inne reklamy przemawiajà
do przedszkolaków, inne do nastolatków. Warto zwracaç
uwag´ kolorowym opakowaniem, promowaç mark´ po-
przez kampanie reklamowe w telewizji i Internecie (np.
w formie kreskówek). Mo˝na wykorzystaç zami∏owanie
dzieci do kolekcjonowania, do∏àczajàc gad˝ety, a tak˝e
do konkursów z nagrodami. Dzieci sà wa˝nà grupà kon-
sumenckà z jeszcze innego wzgl´du – wiele firm zaczy-
na przywiàzywaç klienta do marki ju˝ od najm∏odszych
lat („wychowywanie konsumenta”). Polska bran˝a mle-
czarska wyraênà cz´Êç swojego asortymentu kieruje do
dzieci. Cz´sto sà to produkty funkcjonalne – wzbogaco-
ne w wapƒ i witaminy a tak˝e probiotyki wspomagajàce
wzmacnianie odpornoÊci. Przeprowadza si´ równie˝
kampanie promocyjne oraz programy adresowane do
szkó∏: np. „Stawiam na mleko” czy „Szklanka mleka”.
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Ekologiczne mleko 
– jest to mleko produkowane metodami ekologiczny-
mi. Wpisuje si´ w ogólny trend promujàcy ekologicznà
˝ywnoÊç i zdrowe ˝ywienie. Dla tej dziedziny produkcji
najwa˝niejsze sà w∏aÊciwe metody hodowli byd∏a. Prze-
jawiajà si´ w stosowaniu pasz pochodzàcych ze specjali-
stycznych, ekologicznych upraw. Od wiosny do jesieni
stosuje si´ wypas na u˝ytkach zielonych. W pozosta∏ej
cz´Êci roku byd∏o karmi si´ paszami, które muszà spe∏-
niaç ÊciÊle okreÊlone wymogi, np. zakaz u˝ywania ˝yw-
noÊci modyfikowanej genetycznie. Metoda ekologiczna
jest bardziej kosztowna, jednak wielu konsumentów
jest sk∏onnych zap∏aciç wi´cej za mleko, które uznaje za
zdrowsze i bezpieczniejsze. Tendencja ta widoczna jest
wyraênie w krajach zachodnich, jednak nale˝y spodzie-
waç si´ jej wzmocnienia równie˝ i w Polsce. 

Funkcjonalna ˝ywnoÊç 
– sà to produkty ˝ywnoÊciowe, których sk∏adniki spe∏-
niajà w organizmie cz∏owieka funkcje prozdrowotne.
Mo˝e to byç ˝ywnoÊç o potwierdzonych w∏aÊciwoÊciach
prozdrowotnych, choç obecnie nazwy tej u˝ywa si´
równie˝ do wszystkich produktów zawierajàcych choç
jeden prozdrowotny sk∏adnik. Od leków i suplementów
diety odró˝nia jà to, i˝ ma postaç elementów normalnej
diety (to znaczy potraw, a nie np. pigu∏ek). Obecnie na
rynku mleczarskim ˝ywnoÊç funkcjonalna dzieli si´ na
kilka kategorii: wzbogacona o sk∏adnik prozdrowotny
(np. witaminy, b∏onnik, kwasy omega-3, wapƒ, probioty-
ki, prebiotyki itp.), zawierajàca sk∏adnik pochodzàcy
z innej ˝ywnoÊci (np. „zdrowe” warzywo, herbat´, soj´),
˝ywnoÊç, z której usuni´to sk∏adnik uznany za niepo˝à-
dany dla okreÊlonych grup konsumentów (np. bez t∏usz-
czu, bez cukru, bez laktozy) i zawierajàca dodatki zwi´k-
szajàce biodost´pnoÊç innych sk∏adników (cz´sto ∏àczo-
ne z pierwszà grupà). ˚ywnoÊç funkcjonalna doskonale
wpisuje si´ we wspó∏czeÊnie rozwijajàcy si´ trend he-
alth & wellness, czyli mod´ na zdrowy tryb ˝ycia. Jest to
silny czynnik zwi´kszajàcy popyt na produkty wspoma-
gajàce: odchudzanie, zwi´kszanie odpornoÊci, zapobie-
ganie chorobom uk∏adu krà˝enia, a tak˝e pomagajàce
w trawieniu oraz produkty dla osób aktywnych fizycz-
nie. Ponadto mleczne produkty funkcjonalne adresowa-
ne sà do konsumentów wymagajàcych specjalnej diety,
jak diabetycy czy osoby nietrawiàce laktozy. Zawieraç
sk∏adniki prozdrowotne mo˝e w zasadzie ka˝dy produkt
mleczny, na przyk∏ad jogurt, maÊlanka, mas∏o, mleko,
Êmietanka. W produktach tego typu niezwykle istotna
jest odpowiednia promocja odwo∏ujàca si´ do pragnieƒ
o doskona∏ym zdrowiu, zgrabnej sylwetce, sprawnoÊci
fizycznej. Wa˝ne jest równie˝ oznaczanie produktów
funkcjonalnych tak, by konsument móg∏ je z ∏atwoÊcià
odnaleêç i rozpoznaç na sklepowej pó∏ce. 

Globalizacja 
– brakuje jednolitej definicji tego poj´cia, mi´dzy inny-
mi ze wzgl´du na wieloaspektowoÊç zjawiska. Dla go-
spodarki oznacza ona zwi´kszanie wymiany towarów,
kapita∏u a tak˝e transfer technologii, a nawet si∏y robo-
czej. Globalizacja jest procesem, a wi´c zachodzi stop-
niowo od d∏u˝szego ju˝ czasu – bariery w handlu Êwia-
towym sà coraz s∏absze i jest ich coraz mniej, jednak
wcià˝ istniejà. Produkcja rolna w krajach UE (w tym
i w Polsce) jest obecnie chroniona protekcjonistycznà
Wspólnà Politykà Rolnà, przez co opiera si´ niektórym
negatywnym skutkom globalizacji. Jednak coraz cz´Êciej
podnoszà si´ g∏osy, i˝ taka polityka nie jest mo˝liwa do
utrzymania w d∏ugim okresie, gdy˝ jest zbyt kosztowna.
Gdy jej zabraknie, polscy producenci i przetwórcy mleka
mogà z ca∏à mocà odczuç globalizacj´ w postaci konku-
rencji ze strony taƒszych towarów z krajów trzecich.
Jednak globalizacja ma te˝ pozytywne strony. Dla sekto-
ra mleczarskiego oznacza ona szybki transfer technolo-
gii, organizacji produkcji, a tak˝e rozpowszechnianie si´
dobrego genetycznie byd∏a o wysokiej mlecznoÊci. Glo-
balizacja handlu mo˝e równie˝ pomóc polskim ekspor-
terom – w szczególnoÊci mlecznych produktów wysoko
przetworzonych, w których produkcji mo˝emy konkuro-
waç z krajami rozwijajàcymi si´. Prognozy przewidujà
znaczny wzrost konsumpcji mleka, mi´dzy innymi
w Chinach i Indiach, którego nie zaspokoi rodzima pro-
dukcja. Nale˝y mieç nadziej´, ˝e polscy producenci wy-
korzystajà t´ szans´ i dalej b´dà zwi´kszaç swojà kon-
kurencyjnoÊç mi´dzynarodowà.

Handel detaliczny 
– jako ostatnie ogniwo poÊredniczàce pomi´dzy produ-
centem a klientem ma kluczowe znaczenie. Sklep deta-
liczny jest cz´sto miejscem podj´cia ostatecznej decyzji
o tym, jaki towar kupiç. Ten etap ∏aƒcucha dystrybucji
jest wa˝ny równie˝ dla producentów z bran˝y mleczar-
skiej. Konkurujàce ze sobà firmy przyciàgajà klientów
cechami samego produktu – cenà, jakoÊcià, opakowa-
niem, ale równie˝ rozmieszczeniem na sklepowych pó∏-
kach, dost´pnoÊcià w lokalnych sklepach lub ró˝nymi
akcjami promocyjnymi. Firmy sà gotowe du˝o zap∏aciç,
by w supermarketach ich produkty rozk∏adane by∏y na
wysokoÊci wzroku, zajmowa∏y du˝à cz´Êç pó∏ki czy lo-
dówki. Mleko jest produktem podstawowym, standary-
zowanej jakoÊci i o wzgl´dnie przyst´pnej cenie – klien-
ci podejmujà decyzj´ o zakupie danej marki jeszcze
przed wyjÊciem z domu. Dlatego w przypadku tego pro-
duktu istotna jest g∏ównie cena, a mniej opakowanie,
promocje, sposób ekspozycji. Inaczej jest w przypadku
przetworów mlecznych, które muszà przykuç uwag´
klienta i dostosowaç si´ do jego oczekiwaƒ. W handlu
detalicznym coraz wi´kszà rol´ odgrywajà dyskonty.
Dlatego producenci mleka i przetworów mlecznych mu-
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szà dostosowywaç si´ do specyfiki tych sklepów. Zna-
czenie mogà tu odgrywaç nawet takie czynniki, jak opa-
kowania zbiorcze, wygodne w roz∏adunku i ∏atwo
mieszczàce si´ na pó∏ce. Du˝e sieci handlu detalicznego
coraz cz´Êciej decydujà si´ na sprzeda˝ pod markà w∏a-
snà. Równie˝ ten trend producenci powinni uwzgl´dniç
w planowaniu strategicznym.

Internet 
– to elektroniczne medium zrewolucjonizowa∏o komu-
nikacj´ w ostatnich latach. Dla producentów i przetwór-
ców mleka oznacza wirtualne miejsce promocji a tak˝e
sprzeda˝y produktów. Kluczowà rol´ odgrywa strona in-
ternetowa firmy, która sta∏a si´ ju˝ standardem nie tylko
w bran˝y mleczarskiej. Jest narz´dziem szybkiej i ∏atwej
komunikacji z klientem oraz promocji produktów. Prze-
glàdajàc dobrze zaprojektowanà stron´ internetowà fir-
my, konsument powinien mieç mo˝liwoÊç zapoznania
si´ z asortymentem i znalezienia podstawowych danych
o firmie, a tak˝e byç w stanie si´ z tà firmà skontakto-
waç (np. poprzez e-mail). Popularne na stronach interne-
towych stajà si´ niekonwencjonalne formy reklamy
i promocji, jak animacje, filmy, a nawet gry on-line dla
dzieci. Warto nadmieniç, i˝ reklama na w∏asnej stronie
internetowej jest wzgl´dnie tania a tak˝e przyjazna dla
odbiorcy (to znaczy nie jest nachalna) – to internauta
decyduje o tym, co zobaczyç i w jakim stopniu szczegó-
∏owoÊci. Adres strony firmy powinien byç odpowiednio
promowany w innych mediach, np. w prasie, na billbo-
ardach, na opakowaniach czy wizytówkach. Jednak pro-
mocja nie powinna ograniczaç si´ tylko do strony inter-
netowej firmy, warto umieszczaç reklamy równie˝ na
popularnych portalach (np. w formie tzw. bannerów).
Internet jest nie tylko arenà dzia∏aƒ marketingowych,
jest równie˝ miejscem sprzeda˝y produktów. Z roku na
rok coraz wi´cej konsumentów decyduje si´ na dokony-
wanie zakupów w sieci. Równie˝ coraz wi´cej sprze-
dawców zainteresowanych jest tà formà dystrybucji.
Przedsi´biorcy z bran˝y mleczarskiej powinni zadbaç,
by ich towary dost´pne by∏y tak˝e w tej formie sprzeda-
˝y. Internet jest te˝ doskona∏ym medium dla firm sprze-
dajàcych produkty niszowe – konsumenci tego typu pro-
duktów gotowi sà podjàç nawet zwi´kszony wysi∏ek
wyszukiwania towaru w Internecie.

JakoÊç 
– to najtrudniejsza do zdefiniowania cecha produktu,
ale dla konsumenta jedna z najwa˝niejszych. Mo˝e byç
rozumiana jako stopieƒ spe∏niania standardów danej ka-
tegorii produktów albo bardziej subiektywnie – jako
zdolnoÊç do zaspokajania potrzeb konsumenta. O wyso-
kiej jakoÊci ˝ywnoÊci, w tym produktów mleczarskich,
decyduje zespó∏ cech, takich jak: bezpieczeƒstwo ˝yw-
noÊci, wartoÊç od˝ywcza, energetyczna i dietetyczna,

wyglàd, smak i zapach a tak˝e trwa∏oÊç i ∏atwoÊç przy-
gotowania do konsumpcji. Wraz ze wzrostem zamo˝no-
Êci spo∏eczeƒstw jakoÊç odgrywa coraz wi´kszà rol´
w decyzjach konsumenckich kosztem innych kryteriów,
np. ceny. Do pewnego stopnia jest kryterium obiektyw-
nym (brak wad), ale pozostawia równie˝ du˝e pole do
subiektywnej oceny, gdy˝ konsumenci charakteryzujà
si´ ró˝nymi preferencjami, np. smakowymi. Obecnie ja-
koÊç przetworów mlecznych osiàgana jest dzi´ki nowo-
czesnym systemom zarzàdzania jakoÊcià monitorujàcym
ca∏y cykl produkcji. W Polsce w ostatnich latach poczy-
niono ogromny skok jakoÊciowy w produkcji przetwo-
rów mlecznych. Du˝à rol´ odegra∏ czynnik ludzki: szko-
lenia i podnoszenie kwalifikacji uczestników procesu
produkcyjnego - od rolników poprzez producentów a˝
do sprzedawców. 

Konsumenckie trendy 
– to reakcja konsumentów na zjawiska spo∏eczne,
technologiczne, demograficzne, ekonomiczne czy kultu-
rowe, przejawiajàca si´ w wyborze tych, a nie innych
produktów. Trend, w przeciwieƒstwie do mody, wykazu-
je trwa∏à tendencj´ w d∏u˝szym czasie. Podà˝anie za
trendem mo˝e zapewniç producentom du˝e zyski w d∏u-
gim okresie oraz pomóc ubiec konkurencj´ w nowo po-
wstajàcych sektorach rynku. Nie jest przy tym koniecz-
ne przewidywanie przysz∏ych trendów, wystarczy obser-
wowanie ju˝ istniejàcych i podà˝anie za nimi. Bran˝a
mleczarska równie˝ powinna stosowaç t´ zasad´. Wa˝-
nym dla niej trendem jest obecnie apoteoza zdrowego
trybu ˝ycia. Producenci w Polsce doÊç póêno rozpoznali
ten trend, przez co rynek np. ˝ywnoÊci funkcjonalnej
jest w naszym kraju mniejszy ni˝ w krajach zachodnich.
Powiàzany z wymienionym jest równie˝ silny trend pro-
mujàcy odchudzanie, który w perspektywie wytworzy
z pewnoÊcià du˝y popyt na produkty typu light. Trendy
demograficzne wskazujà na wyraêne starzenie si´ spo-
∏eczeƒstw, co mo˝e stworzyç du˝y rynek produktów
mlecznych dla seniorów.  Wspó∏czeÊnie ludzie ˝yjà szyb-
ciej, w ciàg∏ym biegu, przez co du˝e znaczenie zaczyna
zyskiwaç ∏atwoÊç dost´pu do produktu – bran˝a mle-
czarska reaguje na to dostosowywaniem opakowaƒ.
Wiele trendów wytwarza jednoczeÊnie trendy przeciw-
ne – tzn. w opozycji do rosnàcego poÊpiechu w naszym
˝yciu rodzi si´ pochwa∏a zwolnienia tempa, spokoju, re-
laksu, zadowolenia z ˝ycia. Bran˝a mleczarska mo˝e wy-
korzystaç to zjawisko, proponujàc produkty luksusowe.
Nie nale˝y zapominaç o trendzie do eksperymentowania
z jedzeniem, poszukiwania nowych wra˝eƒ i próbowa-
nia kuchni ca∏ego Êwiata. Jest to trend silny w bogatych
krajach wysoko rozwini´tych, który mogà wykorzystaç
nasi eksporterzy produktów regionalnych i ˝ywnoÊci
tradycyjnej.
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Light
– produkty typu light, oraz pokrewne produkty low
i free, to dynamicznie rozwijajàcy si´ segment rynku
produktów mleczarskich charakteryzujàcych si´ obni˝o-
nà zawartoÊcià t∏uszczu, cukrów, a wi´c i ni˝szà kalo-
rycznoÊcià. Wzrost znaczenia kategorii light nastàpi∏ do-
piero w ostatnich latach, w Polsce du˝o póêniej ni˝
w krajach zachodnich. Wydaje si´, i˝ by∏o to zwiàzane
raczej z nieodpowiednià promocjà ni˝ brakiem popytu.
Popyt jest bowiem nap´dzany silnym w spo∏eczeƒstwie
trendem do odchudzania, zdrowego i aktywnego trybu
˝ycia, a tak˝e modà na diety. W kategorii light na pol-
skim rynku obecne sà rozmaite typy produktów mle-
czarskich, mi´dzy innymi jogurty, serki homogenizowa-
ne, napoje mleczne, twarogi, sery dojrzewajàce, serki
wiejskie, desery mleczne oraz mleko odt∏uszczone. Pro-
dukcja przetworów light stanowi technologiczne wy-
zwanie, gdy˝ t∏uszcz jest noÊnikiem smaku i tekstury.
Dzia∏y badaƒ i rozwoju firm mleczarskich stale unowo-
czeÊniajà receptury takich produktów. Jest to inwestycja
op∏acalna, gdy˝ w latach 2005-2010 udzia∏ wolumenowy
produktów light wzrós∏ z 4% do 12%, co stanowi po-
wa˝ny segment rynku. 

Mleczarski asortyment 
– oferuje szerokà gam´ produktów powstajàcych
z mleka. Mleko spo˝ywcze najcz´Êciej jest sprzedawane
jako pasteryzowane bàdê UHT. Popularnà grup´ produk-
tów stanowià mleczne napoje fermentowane. WÊród
nich wyró˝niamy kefir, jogurt, maÊlank´ i mleko acido-
filne. Z mleka powstajà równie˝ sery  - dojrzewajàce,
niedojrzewajàce (sery twarogowe, twaro˝ki i serki ho-
mogenizowane), topione, pleÊniowe, typu w∏oskiego
i greckiego, sma˝one a tak˝e sery regionalne. Wyró˝nia
si´ równie˝ koncentraty mleczne, Êmietan´ i Êmietank´.
Do przetworów mlecznych nale˝y tak˝e mas∏o i produk-
ty t∏uszczowe. W koƒcu du˝à popularnoÊcià zaczynajà
cieszyç si´ wszelkiego rodzaju desery mleczne.

Nisza rynkowa 
– to wyspecjalizowany segment rynku charakteryzujà-
cy si´ ma∏à konkurencjà i niewielkà grupà odbiorców,
którzy gotowi sà zap∏aciç wi´cej za dany produkt ze
wzgl´du na jego wyjàtkowoÊç. Nisze rynkowe sà szansà
dla ma∏ych firm produkujàcych w niewielkich iloÊciach,
ze specyficznych sk∏adników, przy u˝yciu ma∏o rozpo-
wszechnionych technologii. Zainteresowanie wielkich
koncernów mleczarskich niszami jest niewielkie, a mali
producenci mogà sprzedawaç swoje towary nawet rela-
tywnie drogo i odnosiç spore zyski. Dobrym przyk∏adem
nisz na rynku mleka sà produkty regionalne. Wytwarza-
ne sà tradycyjnymi metodami tylko w danym regionie,
przez co konkurencja jest si∏à rzeczy niewielka. Produk-

ty takie uchodzà za elitarne, trudno dost´pne, wi´c kon-
sumenci gotowi sà zap∏aciç za nie wi´cej, co rekompen-
suje straty z tytu∏u niemasowej produkcji. Innà niszà
jest rynek mleka ekologicznego. Ponadto coraz wi´ksze
znaczenie zyskuje rynek funkcjonalnych przetworów
mlecznych. Dobrym przyk∏adem sà produkty dla diabe-
tyków oraz mleko pozbawione laktozy, przeznaczone
dla osób nietrawiàcych tego cukru. Du˝à niszà jest rów-
nie˝ rynek produktów typu light (o obni˝onej zawarto-
Êci t∏uszczu i cukrów). Nisze rynkowe mogà byç szansà
dla polskich przedsi´biorców z bran˝y mleczarskiej
w dobie globalizacji i zwi´kszania si´ roli rynków
wschodzàcych. Chocia˝ w tych krajach mo˝na produko-
waç wi´cej i taniej, to w Chinach nigdy nie powstanie
oryginalny wielkopolski ser sma˝ony czy jogurt nadbu-
˝aƒski.

Opakowanie 
– odgrywa niebagatelnà rol´ przy podejmowaniu
przez konsumentów decyzji dotyczàcych zakupu. Jest
ono, obok ceny i jakoÊci, jednym z najwa˝niejszych kry-
teriów wyboru. W przypadku mleka jego rola mo˝e byç
nawet wi´ksza ni˝ w innych bran˝ach. Zwiàzane jest to
z tym, i˝ mleko jest produktem w miar´ jednorodnym,
tzn. jego jakoÊç jest standaryzowana, a towar konkuru-
jàcych firm bardzo podobny. Opakowanie staje si´ wi´c
„pierwszà linià walki” o przyciàgni´cie zainteresowania
klienta. Jest jednym z najwa˝niejszych narz´dzi marke-
tingowych. W pogoni za oryginalnoÊcià projektanci
przeÊcigajà si´ w pomys∏ach zwiàzanych nie tylko z na-
drukami na opakowaniu, ale równie˝ z jego kszta∏tem,
wielkoÊcià i materia∏em, z którego jest wykonane.
W wielu krajach dokonuje si´ na tym polu prawdziwa
rewolucja – opakowania przybierajà najró˝niejsze for-
my. Zale˝à one cz´sto od grupy, do której skierowany
jest produkt i w∏aÊciwego rozpoznania trendów konsu-
menckich. Produkty adresowane do dzieci majà wi´c ko-
lorowe opakowania, cz´sto o dziwnych kszta∏tach,
przedstawiajàce np. bohaterów kreskówek. Przetwory
typu light i slim dla aktywnych lub odchudzajàcych si´
osób majà opakowania wysmuk∏e. Równie˝ popularny
trend proekologiczny znalaz∏ odzwierciedlenie w opako-
waniach, które cz´sto powstajà z materia∏ów biodegra-
dowalnych.  Niekiedy celem opakowania jest podkreÊle-
nie ekskluzywnoÊci i elitarnoÊci (np. sery w drewnia-
nych skrzyneczkach). Oprócz funkcji marketingowej
opakowania majà za zadanie ochron´ produktu przed
dzia∏aniem czynników zewn´trznych. Projektanci nie
zapominajà równie˝ o funkcjonalnoÊci opakowania. Mu-
si zostaç uwzgl´dniona odpowiednia wielkoÊç (by nie-
spo˝yty produkt si´ nie psu∏), ∏atwoÊç przechowywania,
przenoszenia, trzymania i otwierania. Przysz∏oÊç opako-
waƒ stanowià byç mo˝e funkcjonalne gad˝ety – jak
wskaênik temperatury czy przydatnoÊci do spo˝ycia;
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rozwija si´ równie˝ technologi´ opakowaƒ samodzielnie
podgrzewajàcych mleko.

Produkty regionalne 
i ˝ywnoÊç tradycyjna 

– to nie tylko element dziedzictwa kulturowego, ale
równie˝ szansa na rozwój regionu i êród∏o dochodów
dla jego mieszkaƒców. Produkty regionalne i tradycyjne
stojà w opozycji do ˝ywnoÊci wytwarzanej masowo,
m.in. ˝ywnoÊci typu fast-food. Sà produkowane z regu∏y
w niewielkich iloÊciach i dystrybuowane w najbli˝szym
regionie. Przewa˝nie powstajà ze sk∏adników pochodze-
nia lokalnego. ˚ywnoÊç tradycyjna jest du˝à szansà dla
polskich producentów, w tym tak˝e dla producentów
bran˝y mleczarskiej. Jest to nisza rynkowa, w której nie
konkuruje si´ cenà, ale innymi, bardziej subtelnymi wa-
lorami. Mo˝e si´ przez to staç szansà na rentownoÊç dla
niewielkich zak∏adów i gospodarstw rolnych. Produkcja
takiej ˝ywnoÊci przynosi równie˝ pozytywne efekty dla
regionu, nie tylko poprzez same dochody ze sprzeda˝y,
ale te˝ promocj´ regionu i turystyk´. Trend ten staje si´
wyraêniejszy, gdy˝ obserwuje si´ obecnie „mod´” na
produkty regionalne. Unia Europejska chroni takie pro-
dukty przez system rejestracji chronionych nazw pocho-
dzenia i oznaczeƒ geograficznych. W polskim systemie
prawnym równie˝ utworzono List´ Produktów Tradycyj-
nych chroniàcà m.in. kamiennogórski ser pleÊniowy
(woj. dolnoÊlàskie) i wielkopolski ser sma˝ony (woj.
wielkopolskie).

Rynek produktów mleczarskich 
– jego kszta∏t zale˝y g∏ównie od rynku mleka surowe-
go. To z tego surowca powstajà przetwory mleczne, np.
mleko pitne (UHT, pasteryzowane). Ceny mleka determi-
nujà ceny jogurtów, serów, mas∏a, napojów i deserów
mlecznych oraz ca∏ej gamy innych produktów. Pod
wzgl´dem geograficznym najwi´ksze znaczenie majà
rynki lokalne i regionalne. To sytuacja na mniejszych
rynkach determinuje ceny na globalnym rynku mleka.
Ze wzgl´du na du˝à asortymentowà segmentacj´ rynki
mleczarskie oferujà producentom wiele atrakcyjnych
nisz. Rynki mleka w poszczególnych krajach ró˝nià si´
mi´dzy sobà. W USA, Australii, Izraelu wyst´puje rynek
mleka przemys∏owo przetworzonego, a rolnicy nie
uczestniczà w nim aktywnie. W krajach biednych sytu-
acja jest odwrotna – sprzeda˝ bezpoÊrednia przez rolni-
ków dominuje (produkcja taka jest cz´sto nieefektywna,
prymitywna i niehigieniczna). Natomiast w Europie
obok rynku mleka przemys∏owo przetworzonego rozwi-
ja si´ rynek mleczarstwa alternatywnego. Jest to forma
sprzeda˝y bezpoÊredniej przez rolników, jednak mleko
jest wysokiej jakoÊci, cz´sto dro˝sze – g∏ównie mleko
ekologiczne, zwiàzane z agroturystykà czy promocjà re-
gionów. Najwa˝niejszymi wspó∏czesnymi trendami na

globalnym rynku mleka sà: wzrost liczby ludnoÊci,
wzrost znaczenia rynków wschodzàcych, starzenie si´
spo∏eczeƒstw, wi´ksza zamo˝noÊç, nowe technologie
w produkcji, przetwarzaniu i przechowywaniu, a tak˝e
wi´kszy nacisk na ekologi´.

Seniorzy 
– stanowià ju˝ dzisiaj znacznà cz´Êç konsumentów,
a w zwiàzku z trendami demograficznymi odsetek ten
b´dzie si´ powi´ksza∏. Producenci z bran˝y mleczarskiej,
jeÊli chcà odnosiç sukcesy na rynkach przysz∏oÊci, mu-
szà uwzgl´dniç starzenie si´ spo∏eczeƒstw w swoich
strategiach. Polskie firmy mleczarskie zaczynajà wpro-
wadzaç do swoich ofert produkty dla seniorów. Osoba
w wieku 50+ to konsument ze specyficznymi potrzeba-
mi. Opuszczenie domu przez dzieci zmniejsza regular-
noÊç posi∏ków oraz je indywidualizuje – emeryci w koƒ-
cu mogà jeÊç to, co lubià, bez koniecznoÊci uwzgl´dnia-
nia preferencji dzieci. Gotujà równie˝ rzadziej i w mniej-
szych iloÊciach, co powinno zostaç uwzgl´dnione
w wielkoÊci opakowaƒ produktów dla tej grupy odbior-
ców. W polskich warunkach emerytura wià˝e si´ jednak
cz´sto ze zmniejszonymi mo˝liwoÊciami finansowymi,
co równie˝ nale˝y wziàç pod uwag´. Wraz ze wzrostem
poziomu opieki zdrowotnej, specjaliÊci przewidujà ro-
snàce znaczenie aktywnych seniorów – dbajàcych
o sprawnoÊç fizycznà, zdrowie, kontakty towarzyskie.
Si´gajà oni cz´sto po produkty sprzyjajàce odchudzaniu
(np. mleko z mniejszà zawartoÊcià t∏uszczu) a tak˝e
˝ywnoÊç funkcjonalnà, w szczególnoÊci z zawartoÊcià fi-
tosteroli obni˝ajàcych poziom cholesterolu (np. mas∏a,
jogurty), probiotyków wp∏ywajàcych na zwi´kszanie od-
pornoÊci i poprawiajàcych trawienie (szczególnie jogur-
ty) czy witamin. Specyfik´ podesz∏ego wieku nale˝y
uwzgl´dniç równie˝ w formie opakowania. Optymal-
nym rozwiàzaniem wydaje si´ jego zmniejszenie (mniej-
sze porcje), u∏atwienie otwierania, a tak˝e du˝a czcion-
ka napisów. W dzia∏aniach marketingowych adresowa-
nych do tej grupy warto odwo∏ywaç si´ do wartoÊci ro-
dzinnych, zdrowia, a tak˝e tradycji (np. promujàc pro-
dukty „takie, jak kiedyÊ”).

Targi 
– mimo coraz wyraêniejszej dominacji Internetu i mar-
ketingu elektronicznego w sferze promocji, targi pozo-
stajà wcià˝ wa˝nym elementem rynku. Profesjonalnie
przygotowane targi mleczarskie, jak na przyk∏ad MLEKO-
EXPO czy Mleczna Rewia, sà dla firm z bran˝y idealnà
okazjà do osobistego kontaktu z potencjalnym klientem
i przedstawienia mu swojej oferty. Umo˝liwiajà równie˝
nawiàzanie kontaktów biznesowych, wymian´ doÊwiad-
czeƒ z innymi producentami, czy wreszcie porównanie
w∏asnej oferty z konkurencjà. Targi odzwierciedlajà pe∏en
obraz rynku mleczarskiego, prezentujàc najwa˝niejszych
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graczy, ich asortyment, a tak˝e pokazujàc najnowsze
trendy i technologie. Uwidaczniajà procesy zachodzàce
w mleczarstwie. Na targach obecni sà nie tylko produ-
cenci, ale równie˝ konsumenci, media, organizacje bran-
˝owe, czy wreszcie przedstawiciele w∏adz publicznych.
Udzia∏ w targach mo˝e oznaczaç dla firm zdobycie wie-
dzy, doÊwiadczeƒ, a co za tym idzie polepszenie oferty.
W obszarze promocyjnym targi majà ogromnà przewag´
nad przekazem medialnym, gdy˝ umo˝liwiajà bezpo-
Êredni kontakt klienta z towarem, w tym degustacj´ mle-
ka i jego przetworów. Oddzia∏uje to na jego zmys∏y i jest
doskona∏à metodà promocji nowoÊci. 

Unia Europejska 
– akcesja Polski do UE w 2004 roku by∏a jednym z naj-
wi´kszych prze∏omów w naszej gospodarce w ostatnich
latach. System prawny Unii dotyka prawie wszystkich
dziedzin ˝ycia w paƒstwach cz∏onkowskich, w tym rów-
nie˝ wp∏ywa na sytuacj´ producentów i przetwórców
mleka. Kluczowe znaczenie ma Wspólna Polityka Rolna
Unii Europejskiej, ale istotne sà wszystkie polityki adre-
sowane do regionów, m.in. polityka strukturalna, trans-
portowa, ochrony Êrodowiska. W szczególnoÊci realiza-
cja polityki strukturalnej przynios∏a zasadnicze zmiany
polskiej wsi. Miliardy euro zosta∏y przeznaczone na roz-
wój obszarów wiejskich. Pieniàdze wydawane sà w zgo-
dzie z d∏ugofalowà wizjà poprawy konkurencyjnoÊci rol-
nictwa, unowoczeÊniania metod produkcji, rozwoju in-
frastruktury wiejskiej, rozwoju kapita∏u ludzkiego a tak-
˝e ochrony Êrodowiska czy rozwoju turystyki wiejskiej.
Realizacja polityki strukturalnej wyraênie przyczyni∏a
si´ do poprawy jakoÊci ˝ycia rolników i wzrostu docho-
dów na wsi. Ponadto po akcesji do UE dla polskich pro-
ducentów i przetwórców mleka otworzy∏ si´ rozleg∏y
unijny rynek wewn´trzny. W wyniku tego zwi´kszy∏ si´
eksport polskich produktów mleczarskich do krajów
Unii oraz poprawi∏ bilans handlowy w tym sektorze.
Produkcja mleka (g∏ównie z powodu systemu kwot
mlecznych) pozosta∏a na podobnym poziomie, zwi´k-
szy∏ si´ jednak udzia∏ serów dojrzewajàcych, napojów
i deserów mlecznych. Ceny mleka i jego przetworów
nieznacznie spad∏y, jednak zwi´kszy∏a si´ sprzeda˝
w wyniku ogólnego wzrostu dochodów w spo∏eczeƒ-
stwie oraz otwarcia nowych mo˝liwoÊci eksportu. 

Wspólna Polityka Rolna  
– jest politykà Unii Europejskiej najsilniej oddzia∏ujàcà
na rynek mleka, jego produkcj´, przetwórstwo i kon-
sumpcj´. Jest to byç mo˝e najbardziej kontrowersyjna
z polityk sektorowych, mi´dzy innymi ze wzgl´du na
du˝y udzia∏ w unijnym bud˝ecie. Zarzuca si´ jej silny
protekcjonizm oraz nierówny podzia∏ korzyÊci pomi´dzy
krajami cz∏onkowskimi. WPR w ogólnych za∏o˝eniach
opiera si´ na finansowym wsparciu rolnictwa i rolników,

zapewnieniu odpowiedniego poziomu produkcji i cen
(interwencjonizm) oraz ochronie rynku europejskiego
przed importem, przy jednoczesnym zachowaniu zasa-
dy jednolitego wspólnego rynku (protekcjonizm). Dla
mleczarstwa zasadnicze znaczenie majà elementy regu-
lacji cen i wielkoÊci produkcji mleka – czyli system kwot
mlecznych. Z jednej strony mechanizm ten zapewnia
wy˝sze ceny mleka, co jest korzystne dla producentów.
Z drugiej jednak pojawiajà si´ obawy o t∏umienie pro-
dukcji, szczególnie dotkliwe dla drobnych hodowców.
Dla bran˝y mleczarskiej równie wa˝ny jest system do-
p∏at bezpoÊrednich, które hodowcy otrzymujà od tony
kwoty mlecznej. WPR budzi wiele kontrowersji i nie za-
dowala wszystkich – istniejà bowiem zasadnicze ró˝ni-
ce w korzyÊciach, jakie odnoszà rolnicy z poszczegól-
nych krajów UE, a tak˝e ró˝nice mi´dzy du˝ymi a ma∏y-
mi producentami. Wp∏ywa ona zasadniczo na bran˝´
mleczarskà, nie tylko poprzez mechanizmy regulacji
wielkoÊci produkcji i cen, ale równie˝ przepisy sanitarne
i weterynaryjne dotyczàce produkcji, hodowli, magazy-
nowania mleka i wielu innych dziedzin.

Zdrowotne walory mleka 
i jego przetworów 

– ju˝ w staro˝ytnoÊci lekarz Hipokrates zaleca∏: „niech
˝ywnoÊç b´dzie twoim lekarstwem, a lekarstwo ˝ywno-
Êcià”. S∏owa te jak najbardziej pasujà do mleka i prze-
tworów mlecznych. Mleko jest pierwszym pokarmem,
jaki dziecko otrzymuje. Miliony lat ewolucji sprawi∏y, ˝e
jest to naturalny, zdrowy i po˝ywny pokarm, obfitujàcy
w sk∏adniki niezb´dne do wzrostu i rozwoju organizmu
cz∏owieka. Mleko zawiera du˝e iloÊci bia∏ka – podstawo-
wego budulca organizmu. Zawiera równie˝ t∏uszcze, ale
nie dostarcza tzw. „pustych kalorii”, lecz sk∏adniki o du-
˝ej wartoÊci od˝ywczej. T∏uszcze mleczne majà w∏aÊci-
woÊci przeciwmia˝d˝ycowe i przeciwnowotworowe.
Przetwory mleczne sà równie˝ najlepszym êród∏em bio-
dost´pnego wapnia, w szczególnoÊci sery dojrzewajàce
i jogurty. Wapƒ jest kluczowy dla prawid∏owego rozwo-
ju koÊci, zapobiega osteoporozie. Mleko bogate jest
w witaminy (B, A, E, P) oraz tzw. biopierwiastki (cynk,
magnez, potas, selen, miedê, chrom). Spo˝ywanie mleka
wzmacnia uk∏ad odpornoÊciowy, zarówno dzi´ki sk∏ad-
nikom samego mleka, jak i naturalnym, probiotycznym
szczepom bakterii w niektórych produktach (m.in. jo-
gurtach probiotycznych). Badania potwierdzi∏y równie˝
kluczowà rol´ przetworów mlecznych w wi´kszoÊci diet
odchudzajàcych. Mimo oczywistych walorów mleka, ba-
dania pokazujà, i˝ Polacy spo˝ywajà go zbyt ma∏o. War-
to promowaç prozdrowotne cechy produktów mlecz-
nych, wykorzystujàc trendy konsumenckie.

*  *  *
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LICZBA CZ¸ONKÓW ZRZESZONYCH W

KRAJOWYM 
ZWIÑZKU 

SPÓ¸DZIELNI
MLECZARSKICH

ZWIÑZKU 
REWIZYJNYM

z podzia∏em na poszczególne województwa

Spó∏dzielnie mleczarskie

Zwiàzki regionalne

Spó∏dzielnie pracy 

Spó∏dzielnie us∏ugowe

Spó∏dzielnie handlowe

C z ∏ o n k o w i e
Krajowego Zwiàzku 
Spó∏dz ie ln i  Mleczarsk ich  
Zwiàzku Rewizy jnego 
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Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Międzyborzu

56-513 Międzybórz
ul. Wrocławska 17

tel. (62) 785 60 55, fax 785 60 88
e-mail: osm.miedzyborz@adres.pl

OFERTA:
• twarogi i serki

• śmietanki i śmietany   
• masło tradycyjne

• kefir i maślanka   • mleko spożywcze

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Aleksandrowie Kujawskim

87-700 Aleksandrów Kujawski
ul. Chopina 8

tel. (54) 282 42 01, fax 282 22 16
e-mail: osmaleksandrow@poczta.onet.pl

OFERTA:
• skup mleka

• hurtowy i detaliczny handel
artykułami nabiałowymi

CUIAVIA 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 

w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Nowa 32

Tel. (52)35 35 600, 35 35 620
fax 35 35 669

e-mail: cuiavia_marketing@op.pl
www.osmcuiavia.pl

OFERTA:
• mleko  • masło • maślanka 

• jogurt naturalny • jogurty owocowe 
• kefir • śmietanki • śmietany

• twarogi • serki homogenizowane 
• sery smażone • mleko w proszku

Spółdzielnia Mleczarska 
w Lisewie

86-230 Lisewo
ul. Chełmińska 48

tel./ fax (56) 676 86 16
e-mail: grazyna_mlecz@wp.pl

OFERTA:
• produkcja 

sera edamskiego

"ROTR" Spóldzielnia Mleczarska 
w Rypinie

87-500 Rypin, ul. Mleczarska 6
tel. (54) 280 24 16 do 19, fax 280 2945

e-mail: rotr@rotr.pl
www.rotr.pl

OFERTA:
• mleko •śmietanki
• sery dojrzewające
• mleko w proszku
• masło • śmietany
• jogurty • twarogi

KUJAWSKA  SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA

87-800 Włocławek,  ul. Wysoka 15
tel. (54) 236-00-61, fax 236-97-83

e-mail: marketing@kesem.com.pl
www.kesem.com.pl

OFERTA:
• mleko

• ser twarogowy
• śmietany  • jogurty
• maślanka naturalna

• kefir  • masło
• serki kanapkowe i owocowe

SPÓŁDZIELNIA  MLECZARSKA
BIAŁA  PODLASKA

21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 91
Tel./fax (83) 343-30-95, 343-32-43,

343-50-40 (handel)
e-mail: smbp.handel@poczta.neostrada.pl

(patrz str. 100)

(patrz str. 99)

(patrz str. 111)
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OFERTA:
• mleko, śmietana, twarogi, masło, 

tłuszcze do smarowania 
• sery dojrzewające: edamski, bialski,

salami, gouda, łowicki, zamojski,
podlaski, salami oczko
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Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Bychawie

23-100 BYCHAWA
ul. M.J. Piłsudskiego 71

tel./fax (81) 566 00 11, 566 01 68
e-mail: handelbychawa@02.pl

www.osmbychawa.pl

OFERTA:
• mleko spożywcze

• śmietana spożywcza
• twarogi spożywcze
• kefiry i maślanki

• masło
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Spółdzielcza Mleczarnia
SPOMLEK

ul. Kleeberga 12,
21-300 Radzyń Podlaski

tel. (83) 35 11 500, fax 35 28 490
e-mail: spomlek@spomlek.pl

www.spomlek.pl

OFERTA:
• sery • mleko

• jogurty  • desery
• śmietany  • kefir • masło

• wyroby proszkowane

Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH
22-100 Chełm, ul. Chemiczna 4

Sekretariat:
telefon: (82) 565-40-93, 565-59-83

fax 565-09-14
e-mail:  sekretariat@smbieluch.pl

www.bieluch.eu

OFERTA:
• serki Bieluch

• kefir  • jogurt  • maślanka
• twaróg  • masło

• śmietana  • mleko

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Janowie Lubelskim

23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamojskiego 1

tel. (15) 872-11-43, fax 872-03-41 

OFERTA:
• mleko spożywcze

• śmietany spożywcze
• twarogi
• masło

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw
ul. Borowa 4

tel. (82) 576 28 61, fax 576 28 61
e-mail: sekretariat@osm-krasnystaw.pl

www.krasnystaw.eu

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
„MICHOWIANKA”

21-140 MICHÓW, ul. Tysiąclecia 19
Tel. (81) 856 61 62, 856 61 36, 

Tel./fax 856 60 17
e-mail: biuro@michowianka.pl,

michowianka@wp.pl
www.michowianka.pl

OFERTA:
• mleko spożywcze

• masło ekstra
• śmietana • śmietanka

• sery twarogowe i twarożki
• sery twarde
• maślanka

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Opolu Lubelskim

24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 16 
tel. (81) 827 25 50, 827 26 55, 

fax 827 26 51 
e-mail: osmopole@poczta.onet.pl, 

e-mail: osmopolelub@vp.pl 

OFERTA:
• mleko w proszku • serwatka w proszku

• sery twarde dojrzewające
• wyroby seropodobne

• mleko spożywcze  • śmietana i śmietanka
• twarogi • twarożki

• masło • Mix z Powiśla
• napoje mleczne

(patrz str. 87)

(patrz str. 86)

(patrz str. 88)

OFERTA:
• mleka i mleka smakowe • mleko w proszku

• kefiry  • zsiadłe mleko  • chłodnik
• maślanki • śmietany i śmietanki

• twarogi • jogurty
• serki i desery• kakao do picia

• sery twarde

Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Piaskach

21-050 Piaski k. Lublina, 
ul. Zamojska 26

centrala tel./fax (81) 582 10 23
fax 582 14 56 (po 15.00)

e-mail: osmpiaski@osmpiaski.pl
www.osmpiaski.pl

OFERTA:
• twarogi • ser mozzarella

• Rarytas Piasecki
• śmietany jogurtowe, 

• koktajle owocowe • kefir

53

Spółdzielnia Mleczarska 
Kurów

24-170 Kurów
ul. I Armii Wojska Polskiego 66
tel. (81) 881 10 89, 881 15 24

OFERTA:
• zaopatrzenie rolnictwa

• biuro rachunkowe
• usługi informatyczne, kadrowe i księgowe
• wynajem pomieszczeń magazynowych 

i produkcyjnych
• hurtownia nabiału

ogolna 2011  11/3/11  2:39 PM  Page 53



Spółdzielnia Mleczarska
Ryki

08-500 Ryki, ul. Żytnia 3
tel. (81) 865 15 07, 865 16 07
865 17 07, tel./fax 865 12 69

e-mail: handel@smryki.pl
www.smryki.pl
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OFERTA:

• sery dojrzewające
• serwatka w proszku

TOMASZOWSKA 
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
22-600 Tomaszów Lubelski

ul. Zamojska 6
tel./ fax (84) 664 33 26, 

tel. 664 32 80
e-mail: tsm@onet.pl

OFERTA:
•  mleko spożywcze

•  śmietana  •  śmietanka
•  śmietana jogurtowa

•  twarogi
•  sery dojrzewające

• maskrem niskotłuszczowy

Strzelecka Spółdzielnia Producentów
Mleka

Grupa Producentów Mleka
66-500 Strzelce Krajeńskie

ul. Katedralna 5
tel./fax (95) 76-32-396

e-mail: strzeleckaspm@wp.pl

OFERTA:
• skup i sprzedaż 
mleka surowego
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OFERTA:
• twarogi
• mleko

• śmietana
• masło

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Głuchowie

96-130 Głuchów, ul. Rawska 6 
tel./fax.  (46) 815 73 40, 815 70 06, 

815 70 28, 815 71 53
e-mail: osmgluchow@osmgluchow.com.pl

www.osmgluchow.com.pl

OFERTA:
• mleko mikrofiltrowane

• „Zimne Mleko”
• maślanki  • kefir

• śmietana • twarogi

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
Proszkownia Mleka w Krośniewicach
99-340 Krośniewice, ul. Łęczycka 38
tel. (24) 356 80 00, fax 356 80 02

e-mail: mleczkros@wp.pl

(patrz str. 125)

(patrz str. 104)

(patrz str. 102)

(patrz str. 105)

(patrz str. 106)

OFERTA:
•  sery dojrzewające
•  twarogi  •  masło

•  mleko  •  śmietany
•  napoje fermentowane

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Łasku

98-100 Łask, ul. Matejki 16
tel. (43) 676 39 10, fax 676 39 17

e-mail: biuro@osmlask.pl
www.osmlask.pl

OFERTA:
• mleko spożywcze  • produkty jednoporcjowe

• napoje mleczne: kefiry, jogurty, maślanki, 
napoje Opti life, kawa Opti life, mleka acidofilne.

napój dla kotów, napój dla psów
• sery: dojrzewające, topione, mozzarella
• twarogi, serki, serki homogenizowane

• desery • śmietany i śmietanki • masło i tłuszcze
• mleko w proszku • serwatka w proszku

Okręgowa Spółdzielnia  Mleczarska 
w Łowiczu 

99-400 Łowicz, ul.Przemysłowa  3
tel. (46) 830 36 00, fax 837 43 48 

www.mleczarnia.lowicz.pl  
e-mail: osm@mleczarnia.lowicz.pl

OFERTA:
• mleko świeże i UHT

• śmietana, twarogi, twarożki i serki wiejskie
• serki homogenizowane i desery

• napoje mleczne: mleko acidofilne, 
maślanki, kefiry i jogurty

• lody Bambino

"JOGO" 
- Łódzka Spółdzielnia Mleczarska

94-251 Łódź, ul. Omłotowa 12
tel. (42) 25 30 800, fax. 651 40 50

Dział zamówień tel. 25 30 860
e-mail: lsm@jogo.com.pl

www.jogo.com.pl54
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OFERTA:
• mleko spożywcze • mleko w proszku
• masło • śmietany • kefir • maślanka 

• sery twarogowe • serki homogenizowane 
• serki twarogowe BASTA smakowe

• twarożek „Mój Ulubiony”

Spółdzielnia Dostawców Mleka 
w Wieluniu

98-300 Wieluń, ul. Kolejowa 63
tel. (43) 843 31 11 do 14

fax 843 42 61
e-mail: sdmwiel@sdmwiel.pl

www.sdmwiel.pl

OFERTA:
• mleko spożywcze

• śmietana i śmietanka spożywcza
• sery twarogowe niedojrzewające

• sery żółte dojrzewające
• napoje mleczne fermentowane

• serki smakowe • masło

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Ozorkowie

95-035 Ozorków, ul. Cegielniana 27, 
tel. (42) 718 17 56, 718 19 44, 

718 29 92, fax 718 23 04
e-mail: osmozo@wp.pl

www.osmozo.pl

OFERTA:
• mleko w proszku
• sery dojrzewające

• masło ekstra
• miks maślany

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Pajęcznie

98-330 Pajęczno, ul. Kościuszki 99
tel. (34) 311 20 24

tel./fax 311 12 24, 311 12 27
e-mail:osmpajeczno@op.pl

www.osmpajeczno.pl

NASZA OFERTA OBEJMUJE:
• mleko świeże, UHT, mleko smakowe

• masła i mixy
• maślanki, kefiry• śmietany i śmietanki

• serki słodkie • serki twarogowe
• twarogi   • sery żółte

• odtłuszczone mleko w proszku

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Radomsku 

97-500 Radomsko
ul. Jagiellońska 4

tel. (44) 738 51 22, fax 738 51 11
e-mail: prezes@osmradomsko.pl

www.osmradomsko.pl

OFERTA:
• mleko spożywcze • twarogi

• masło stołowe i extra
• śmietana i śmietanka

• kefir, maślanka naturalna
• jogurty owocowe

Spółdzielnia Mleczarska 
w Rawie Mazowieckiej

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kolejowa 5
tel. (46) 814 49 29, 814 47 36 - handel

e-mail: smrawa@interia.pl

OFERTA:
• mleko: pasteryzowane i UHT

• napoje mleczne fermentowane i smakowe
• śmietany i śmietanki  • serki kanapkowe

• mleko zagęszczone  • twarogi
• masła • mleko w proszku

• koncentraty mleczne

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA WART - MILK

98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 41/45
tel. centrala (43) 828 67 00, fax 822 05 70

handel 828 67 04, fax 822 11 05
e-mail biuro@osmsieradz.pl

handel@osmsieradz.pl
www.osmsieradz.pl

(patrz str. 107)

(patrz str. 108)

(patrz str. 103)

(patrz str. 110)

(patrz str. 105)

OFERTA:
•  mleko w proszku odtłuszczone i pełne

•  serwatka w proszku
•  masło ekstra

•  ser Mozzarella - różne rodzaje

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA W SKIERNIEWICACH

96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 83
tel. (46) 834 34 00, fax 833 44 25

e-mail: sekretariat@osmskierniewice.pl 
dział handlu – tel. 833 26 43

e-mail: handel@osmskierniewice.pl
www.osmskierniewice.pl

OFERTA:
• twarogi

• masło ekstra
• zakąski twarogowe 

(smakowe)

Spółdzielnia Mleczarska
MLECZWART

99-220 Wartkowice
ul. Spółdzielcza 3

tel. (43) 678 51 04, fax 678 51 41

55
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OFERTA:
• mleka  • śmietany

• kefir
•sery twarogowe

• masło ekstra „bocheńskie”

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA W BOCHNI

32-700 Bochnia, ul. Wygoda 147, 
tel. (14) 611 30 23, 611 32 44, 

e-mail: osmbochnia@poczta.onet.pl
www.osm-bochnia.com.pl

OFERTA:
• mleko  • śmietana

• twarogi
• sery dojrzewające

• masło extra

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA W LIMANOWEJ

34-651 Limanowa
ul. Starodworska 6

tel./fax (18) 33 76 031
e-mail: osm_limanowa_skup@pro.onet.pl

www.osm-limanowa.com.pl

OFERTA:

• Specjalizujemy się w produkcji 

twarogów, galanterii mleczarskiej 

a także w wyrobach tradycyjnych, 

takich jak bryndza sądecka, przysmaki

serowe wędzone.

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA W NOWYM SĄCZU
33-300 Nowy Sącz, ul. Flisaków 1

tel. centr. (18) 441 22 05
fax 441 22 12

dział handlowy: 441 22 96
e-mail: osm@mnet.pl

www.osm.mnet.pl

OFERTA:
• ser mozzarella blok, porcje, wiórka

• masło extra  • śmietanka 
• twarogi

• twarożki smakowe
• mleko zsiadłe

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA W SZCZUROWEJ
32-820 Szczurowa, Rynek 18 

tel. (14) 671 45 61-2
tel/fax 671 42 20

e-mail: osmszczurowa@op.pl
www.osmszczurowa.pl

(patrz str. 69)

(patrz str. 73)

OFERTA:
• mleka spożywcze

• śmietany i śmietanki
• napoje mleczne

• sery żółte i twarogi
• masło

• serki smakowe

Spółdzielnia Mleczarska
w Wieprzu

34-122 Wieprz 232
tel. (33) 8755 020, 8755 113

fax 8755 030
e-mail: smwieprz@unet.pl

www.smwieprz.pl
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OFERTA:
• skup mleka 

• usługi transportowe
• doradztwo 

• sprzedaż środków 
do produkcji rolnej

Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska
06-400 Ciechanów
ul. Mleczarska 16a

tel. (23) 671-23-30, fax. 671-23-31
e-mail:

sekretariat@mleczarnia.ciechanow.pl

OFERTA:
• mleka  • twarogi

• śmietanka • śmietana
• masła i mixy tłuszczowe 

• serek wiejski • serki homogenizowane 
• jogurty owocowe  
• kefir • maślanka 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Garwolin

08-410 Wola Rębkowska
ul. Ogrodowa 17

tel. (25) 682 22 61, fax 682 22 63
e-mail: osm@osmgarwolin.pl

www.osmgarwolin.pl

OFERTA:
• Specjalizujemy się w produkcji
mozzarelli w różnych postaciach
• Produkujemy również napoje

fermentowane, twarogi, śmietany, 
mleko spożywcze i mleko zsiadłe

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZRSKA
W GRODZISKU MAZOWIECKIM

05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Traugutta 5

tel./fax (22) 755 62 77
Dział Handlu tel./fax 755 51 66

e-mail: osm@osmgm.pl
www.osmgm.pl (patrz str. 89)56

ogolna 2011  11/3/11  2:39 PM  Page 56

o
p

o
ls

k
ie

m
a

z
o

w
ie

c
k

ie

OFERTA:
• mleko  • maślanki  
• kefiry  • jogurty

• twarogi tradycyjne i formowane
• śmietany  • masło

• serki homogenizowane
• serki kanapkowe

Okręgowa Spódzielnia Mleczarska
w Siedlcach

08-110 Siedlce
ul. Kazimierzowska 7

tel. (25) 632 30 21, fax 632 76 08
e-mail: osm@osm.siedlce.pl

www.osm.siedlce.pl

OFERTA:
• sery typu 

szwajcarsko-holenderskiego
• sery typu holenderskiego

• sery typu włoskiego
• twarogi

Okręgowa Spódzielnia Mleczarska
w Sierpcu

09-200 Sierpc, ul. Żeromskiego 2a
tel. (24) 275 38 81, fax 275 22 68
e-mail: kontakt@osm-sierpc.pl

www.osm-sierpc.pl

OFERTA:
• mleko  • śmietanka

• twarogi  • masło extra 
• sery: edamski, morski, gouda, 

salami, książęcy, mazowiecki

Spódzielnia Mleczarska
w Żurominie

09-300 Żuromin
ul. Lidzbarska 42 

tel./fax (23) 657 30 97, 657 30 79 
dział handlowy: 657 30 61
e-mail: sm_zuromin@op.pl

OFERTA:
• sery twarogowe •twarożki 

• serek ziarnisty • masło • tłuszcz mleczny
• mleko spożywcze • kefir • śmietanka 

• śmietany ukwaszone
• maślanka naturalna •zsiadłe mleko

• chłodnik litewski

Okręgowa Spódzielnia Mleczarska
w Sokołowie Podlaskim

08-300 Sokołów Podlaski
ul. Lipowa 54

tel. centrala (25) 781 20 81
fax 781 20 82

e-mail: biuro@sokolow.pl
www.osmsokolow.pl

OFERTA:
• twarogi klasyczne
• serek karczewski

• śmietany i śmietanki
• mleko spożywcze pasteryzowane

• masło karczewskie

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA "MILKAR" w KARCZEWIE

05-480 KARCZEW, ul. Jagodna 1
tel./fax 780-60-50, 719-00-50
e-mail: mleko@milkar.com.pl

www.milkar.com.pl

OFERTA:
• sery dojrzewające  • sery twarogowe

• mleko pasteryzowane • śmietany
• maślanka  • kefir  • jogurty

• serki homogenizowane
• masła

• produkty proszkowane

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA W KOSOWIE LACKIM
08-330 Kosów Lacki, ul. Parkowa 2
tel. (25) 787 91 69, fax 787 90 88
e-mail: sprzedaz@osmkosow.pl

www.osmkosow.pl

OFERTA:
• OSM w Mławie jest współwłaścicielem

Zakładu Mleczarskiego 
„Polmlek” MŁAWA, 

produkującego twarogi 
i mleko zagęszczone

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA W MŁAWIE

ul. Graniczna 8, 06-500 Mława
tel. (23) 654 32 15, fax 654 36 38
e-mail: mlawa@zm-mlawa.com.pl

(patrz str. 90)

OFERTA:
• masło

• kefir  • maślanka
• śmietana  • śmietanka

• twaróg  • mleko

Okręgowa Spódzielnia Mleczarska
w Oleśnie

46-300 Olesno
ul. Dworcowa 20

tel. (34) 358 24 37, 358 20 02
fax 358 28 48

e-mail: osm@interka.pl (patrz str. 112) 57
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• mleko

• maślanka  • śmietana
• jogurty  • kefir

• masło
• twaróg

Okręgowa Spódzielnia Mleczarska
w Prudniku

48-200 Prudnik, ul. Prężyńska 1 
tel. (77) 436-32-81, fax 436-32-82

dział handlu tel./fax 436-35-17
www.mleczarnia.com

OFERTA:
• mleko spożywcze  •  śmietany 

• śmietana jogurtowa • śmietanki  • kefiry
• maślanki  • jogurty 

•twarogi  •masło ekstra
•bryndza podkarpacka •sery  twarde  
•ser twarogowy wędzony z ziołami 

Okręgowa Spódzielnia Mleczarska
w Sanoku

38-500 Sanok, ul. Przemyska 22
tel. centr. (13) 46 53 611

tel./fax 46 53 690
e-mail: marketing@osm.sanok.pl

www.osm.sanok.pl (patrz str. 74)

OFERTA:
• skup mleka

• handel artykułami 
mleczarskimi

Okręgowa Spódzielnia Mleczarska
w Sędziszowie Małopolskim

39-120 Sędziszów Małopolski
ul. Polna 4

tel./fax (17) 22 16 865
tel. 22 16 018

OFERTA:
• mleko  • śmietany

• twarogi  • twarogi cukiernicze
• serek ziarnisty 

• napoje mleczne
• masło

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola
ul. Staszica 1

tel. (015) 642 50 06, 642 50 53, 642 51 66
fax. 842 09 35

e-mail: kontakt@osmstwola.pilickanet.pl
www.osmstwola.pl

OFERTA:
• mleko   • śmietana
• maślanka  • kefir

• jogurt naturalny • masło
• mleko w proszku

• serek ziarnisty  • twarogi

Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska
„RESMLECZ” w Trzebownisku

36-001 Trzebownisko 931 
tel. centrala (17) 86 68 300

fax.  86 68 302
e-mail: resmlecz@resmlecz.pl

www.resmlecz.pl (patrz str. 77)

(patrz str. 68)

(patrz str. 70)

OFERTA:
•sery dojrzewające 

typu holenderskiego i szwajcarskiego
• masło  • mleko w proszku

• serwatka w proszku

Spółdzielnia Mleczarska 
BIELMLEK

17-100 Bielsk Podlaski
ul. Wojska Polskiego 52

tel. (85) 730 59 31
e-mail: bielmlek@onet.pl

OFERTA:
•sery dojrzewające 

w parafinie i w plastrach
• masło tradycyjne

Spółdzielnia Mleczarska "ROSPUDA"
16-424 Filipów, ul.1-go Maja 48

tel. (87) 56 96 019
tel./fax 56 96 246

e-mail: smrospudafilipow@wp.pl
www.smrospudafilipow.pl

OFERTA:
• sery twarogowe • masło

•sery dojrzewające  
• śmietana • mleko 

• odtłuszczone mleko w proszku
• serwatka płynna i w proszku

Spółdzielnia Mleczarska 
w Hajnówce

17-200 Hajnówka, ul. Warszawska 108
tel. (85) 683 20 51

fax 683 24 95
e-mail: osmhajnowka@wp.pl

www.osmhajnowka.pl58 (patrz str. 96)
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OFERTA:
• twarogi krajanka i mielone

• mleko spożywcze
• śmietana

• masło
• maślanka

• serki homogenizowane

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Kartuzach

83-300 Kartuzy
ul. Mściwoja II 1

tel. (58) 681 20 65, fax 681 22 52
e-mail: osm@osm-kartuzy.koti.pl

OFERTA:
• mleko świeże

• śmietany  • masło
• jogurty   • kefiry  • maślanka

• serki homogenizowane
• twarogi

• sery żółte dojrzewające

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Nowym Dworze Gd.

82- 100 Nowy Dwór Gdański
ul. Warszawska 41

tel. (55) 247 24 61, fax 247 57 13
e-mail: info@maluta.pl

www.maluta.pl

OFERTA:
• mleka  • śmietany i śmietanki

• jogurty  • desery
• serki homogenizowane

• kefiry • maślanki
• masło  • sery żółte

• sery twarogowe

Spółdzielnia Mleczarska 
POLMLEK MAĆKOWY

80-180 Gdańsk, ul. Bartnicza 1
tel. (58) 309 05 54 do 57

fax 309 03 22
e-mail: mackowy@mackowy.com.pl

www.mackowy.com.pl
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OFERTA:
• sery dojrzewające • mleka • maślanki

• kefiry • jogurty • śmietany • sery topione
• sery miękkie solankowe
• serki homogenizowane

• serki twarogowe kanapkowe  
• sery mozzarella  • masła, miksy maślane,

margaryny  • mleczka zagęszczane
• produkty w proszku • lody

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA
18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Ludowa 122
tel. (86) 275 82 00, fax 275 41 30

e-mail: sekretariat@mlekovita.com.pl
www.mlekovita.com.pl

OFERTA:
• twarożki i serek MOCARZ 

• serek twarogowy IMPERIAL
• fromage WSPANIAŁY w 5 smakach

• kefiry • twarogi
• mleka  • śmietany

• masło ROZTROPICKIE

Spółdzielnia Mleczarska 
BIEL-SER

43-300 Bielsko-Biała
ul. M. Grażyńskiego 14-20
tel. (33) 496 08 02, 06, 09

tel./fax 822 18 91
e-mail: biuro@bielser.pl

www.bielser.pl

OFERTA:
• sery twarogowe

• serki homogenizowane
• śmietany i śmietanki

• lody, wyroby dla cukierni 
i gastronomii

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Bieruniu

43-150 Bieruń, ul. Macieja 19
tel. (32) 216 49 95, fax  216 52 07

e-mail: handel@osm.bierun.pl
www.osm.bierun.pl

(patrz str. 92)

OFERTA:
• mleka  

• mleko pełne i odtłuszczone w proszku
• sery dojrzewające

• twarogi  • śmietany
• kefiry  • maślanki  • masło

Spółdzielnia Mleczarska w Łapach
18-100 Łapy, ul. Brańska 8

tel. centrala (85) 715 22 23 do 5
sekretariat 715 23 70, fax 715 22 26

e-mail: mleczarnia@mleczarnia.lapy.pl
www.mleczarnia.lapy.pl

OFERTA:
• sery dojrzewające typu holenderskiego

• sery typu szwajcarskiego
• sery w plasterkach

• serki topione  • masło extra
• mix Moniecki

• mleko i serwatka w proszku

Moniecka Spółdzielnia Mleczarska 
19-100 Mońki, ul. Mickiewicza 62 

tel. centr.: (85) 727 83 00 
fax: 716 25 30 

e-mail: msm.monki@wp.pl
www.msm-monki.pl

59

p
o

m
o

r
sk

ie

ogolna 2011  11/7/11  2:41 PM  Page 59



św
ię

t
o

k
r

zy
sk

ie

60

śl
ą

sk
ie

OFERTA:
• mleko spożywcze
• napoje mleczne

• śmietana i śmietanka
• twarogi  • masło

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Lubliniec-Dobrodzień

42-700 Lubliniec
ul. Plebiscytowa 41 

tel. (34) 353 16 16, 353 16 15, 
353 16 01, fax 356 30 32

e-mail: biuro@osmlubliniec.pl
www.osmlubliniec.pl

OFERTA:
• mleko spożywcze

• twarogi
• masło

• śmietanki i śmietany
• napoje mleczne
• serki twarogowe

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Krzepicach

42-160 Krzepice
ul. Muznerowskiego 11

tel. (34) 317 57 44, fax 317 57 44
e-mail: osmkrzepice@poczta.onet.pl

OFERTA:
• sery dojrzewające  • mleko spożywcze

• napoje fermentowane
• twarogi • śmietana spożywcza

• koncentrat serwatkowy

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Myszkowie

42-300 Myszków, ul. Szpitalna 13b
tel. (34) 313 14 78, 313 10 66

tel./fax 313 24 42
e-mail: osm_myszkow@o2.pl

OFERTA:
• mleka spożywcze

• śmietany
• napoje mleczne: 

jogurty, maślanki, kefiry
• twarogi

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Pszczynie

43-200 Pszczyna
ul. Męczenników Oświęcimskich 4

tel. (32) 210 45 47, 210 33 82
tel./fax 210 34 07

e-mail: sekretariat@osm-pszczyna.pl
www.osmpszczyna.pl

OFERTA:
• mleko spożywcze

• śmietana
• masło  • twarogi

• serek grani
• kefir  • maślanka

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Skoczowie

43-430 Skoczów
ul. Ustrońska 13

tel./fax (33) 853 33 91
tel. handel 853 37 04

e-mail: osm_skoczow@interia.pl

OFERTA:
• serki homogenizowane
• śmietana i śmietanka

• jogurt naturalny
• kefiry, maślanki
• mleka spożywcze

• mleko czekalodowe i waniliowe

Spółdzilenia Mleczarska Jogser
41-208 Sosnowiec

ul. Wojska Polskiego 138
tel. centrala (32) 263 30 50

tel./fax sekretariat 263 44 88
e-mail: sekretariat@jogser.pl 

www.jogser.pl

(patrz str. 113)

(patrz str. 84)

(patrz str. 114)

OFERTA:
• produkcja i sprzedaż mleka, 

śmietany i artykułów mleczarskich 
(kefir, sery, twarogi) 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Bidzinach

27-532 Wojciechowice
Bidziny 29

tel. (15) 861-83-19, 861-83-20
fax 861-80-09

e-mail: osmbidziny@op.pl

OFERTA:
• masła

• mleko długoterminowe
• mleko spożywcze • mleko zsiadłe

• maślanki  • kefir • jogurty  •śmietana
• sery miękkie w solance

• twarogi

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Końskich

26-200 Końskie, ul. Zielona 11,
tel. centrala (41) 375 13 33, 

sekr. 375 13 39, fax 375 13 38
e-mail: handel@osm.konskie.pl,

www.osm.konskie.pl
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OFERTA:
• sery dojrzewające 

typu holenderskiego i szwajcarskiego 
• sery wędzone

• twarogi
• masło extra 

• serwatka w proszku

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Giżycku

11-500 Giżycko, ul. Białostocka 25
tel. (87) 428 25 51, 428 38 41

tel./ fax 428 15 81
e-mail: km.osm@interia.pl
www.osm-gizycko.com.pl

OFERTA:
•sery dojrzewające
• masło  • twarogi

• śmietana  • mleko
• maślanka • cukierki Krówki

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Olecku

19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 10
tel. (87) 520 22 82, 087 520 22 81

fax 520 20 28
e-mail: olecko_skup@wp.pl

osmolecko.zbyt@wp.pl
www.osmolecko.pl
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OFERTA:
• desery  • twarogi
• masła  • jogurty

• mleka  • śmietany
• śmietanki  • maślanki

• kefiry

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Czarnkowie

64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 105
tel. (67) 255 28 11, fax. 255 46 58

e-mail: osmczar@pro.onet.pl
www.osmczarnkow.pl

OFERTA:
• mleka zagęszczone niesłodzone 

i słodzone  • mleka smakowe
• śmietanki UHT  • mleka UHT

• mleko w proszku  granulowane
• masło• wyroby świeże

Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu
63-800 Gostyń

ul. Wielkopolska 1
tel. (65) 575 22 00, fax 572 01 10

e-mail: sekretariat@smgostyn.com.pl
www.smgostyn.pl

OFERTA:
• mleko  • masło

• śmietany i śmietanki
• napoje mleczne

• twarogi i twarożki

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Jarocinie 

63-200 Jarocin
ul. Wrocławska 53 

tel. (62) 747 35 77, 747 35 78, 747 24 59 
e-mail: osmjarocin@neostrada.pl

www.osm-jarocin.pl

OFERTA:
• mleko   • maślanki i kefiry

• jogurt naturalny  • śmietany i śmietanki
• serki homogenizowane  • serki kanapkowe

• twarogi   • sery dojrzewające
• masło  • twarogi dla piekarni i cukierni

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Budowlanych 2
tel. centrala (62) 501 53 00, 

tel./ fax 503 25 52
e-mail: marketing@osm.kalisz.pl

www.osm.kalisz.pl (patrz str. 117)

(patrz str. 118)

(patrz str. 119)

OFERTA:
• mleko spożywcze  • masło extra
• śmietana spożywcza i śmietanka

• jogurt naturalny i owocowy  
• ser typu Mozzarella  • ser typu Gouda  

• ser Salami • ser twarogowy  
• kefir i maślanka

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Ostrowcu Świętokrzyskim

27-400 Ostrowiec Św., ul. Zagłoby 32
tel.(41) 265 15 70, 
tel./fax 265 31 61

e-mail: osml_ostrowiec@poczta.onet.pl
www.osml-ostrowiec.prv.pl

OFERTA:
• sery dojrzewające • sery wędzone 

• masło extra
• twarogi i twarożki • śmietany 

• napoje mleczne • desery
• serwatka w proszku

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
we Włoszczowie

29-100 Włoszczowa
ul. Jana Kochanowskiego 1

tel.(41) 388 33 00, fax 388 33 07
e-mail: osm@osmwloszczowa.com.pl

www.osmwloszczowa.com.pl

(patrz str. 85)

(patrz str. 82)

(patrz str. 97)
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OFERTA:

• mleka i napoje mleczne
• mleko w proszku • śmietany  

• masła  i tłuszcze mleczne
• pasta „Koluś” • serki wiejskie 

• sery twarogowe

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Kole

62-600 Koło, ul. Towarowa 6
tel. (63) 27 20 900, fax 27 21 253

www.osmkolo.pl
e-mail: osm@osmkolo.pl

OFERTA:
• twarogi i twarożki
• mleko spożywcze

• maślanka  • śmietany
• jogurt naturalny

• zakwas

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
MONA w Koninie

62-510 Konin, ul. Poznańska 72
tel. centrala (63) 245 47 45, fax 249 31 27

Hurtownia MONA w Koninie 
tel. 242 51 27

e-mail: marketing@osm.konin.pl
www.osm.konin.pl

(patrz str. 120)

(patrz str. 114)

OFERTA:
• sery topione i smażone

• twarogi, twarożki
• kefiry 

• sery dojrzewające

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
Kowalew - Dobrzyca

Kowalew, ul. B. Chrobrego 10
63-300 Pleszew 1, woj. wielkopolskie

tel. centrala (62) 74 29 521
e-mail: biuro@osm-kowalew.pl

www.osm-kowalew.pl

OFERTA:
LAZUR to uznany producent serów 

z przerostem szlachetnej pleśni.
W swojej ofercie posiadamy sery 

z przerostem i porostem szlachetnej pleśni
Penicillium roqueforti. 

Spółdzielnia Mleczarska LAZUR
63-460 Nowe Skalmierzyce

ul. Kaliska 44
tel. (62) 762-12-58, fax 762-14-04

e-mail: lazur@lazur.pl,
marketing@lazur.pl

www.lazur.pl

OFERTA:
• sery smażone z kminkiem i bez

• mleko, śmietanki
• jogurty naturalne i smakowe
• wielkopolskie masło extra, 

• mixy niskotłuszczowe
• maślanki i kefir

• twarożki smakowe, twaróg

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
TOP-TOMYŚL

64-300 Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 33
tel. (61) 44 22 631, fax 44 22 630

e-mail: top.tomysl@post.pl
www.toptomysl.pl

OFERTA:
• mleko spożywcze
• napoje mleczne

• śmietany i śmietanki
• masła i mixy tłuszczowe
• twarogi • ser smażony

• serki śmietankowe

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Rawiczu

63-900 Rawicz
ul. Mały Plac Ćwiczeń 4

tel. (65) 545 05 00, fax 545 05 20
e-mail: osmsekretariat@vp.pl

www.osmrawicz.pl

OFERTA:
• mleko spożywcze

• śmietany i śmietanki
• twarogi  • masło
• napoje mleczne

Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców
62-420 Strzałkowo

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 28
tel./fax (63) 275 00 27

e-mail: biuro@smu.com.pl
ww.smu.com.pl
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(patrz str. 116)

OFERTA:
• twarogi  • sery twarde
• serki homogenizowane

• serki kanapkowe • mleka świeże
• śmietanki i śmietany

• jogurty naturalne
• kefiry i maślanki

• masło i tłuszcze mleczne

Średzka Spółdzielnia Mleczarska "Jana"
63-000 Środa Wielkopolska

ul. Daszyńskiego 9
tel. handel  (61) 285 32 33 

fax 285 66 47
e-mail: handel@jana.com.pl

www.jana.com.pl 
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Pozostali członkowie Krajowego Związku
Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny

Dolnośląskie Zrzeszenie Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny,

50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 67, tel. (071) 344 64 99, fax (071) 372 34 65

Spółdzielnia Pracy MLECZ-MASZ w Bydgoszczy, 

85-232 Bydgoszcz, ul. Jackowskiego 28/30, (052) 322 05 35, fax (052) 322 48 91

Sanatorium Uzdrowiskowe "Pod Tężniami" 

Spółdzielnia Usług Leczniczych i Rehabilitacyjnych,

87-720 Ciechocinek, ul. Warzelniana 7, tel. (054) 416 70 00

Lubelska Spółdzielnia Usług Mleczarskich w Lublinie,

20-089 Lublin, ul. Probostwo 4, tel. (081) 747 79 20, fax (081) 747 58 45

Spółdzielnia Transportu, Usług i Handlu TRANSMLECZ, 

33-100 Tarnów, ul. Torowa 1, tel. (014) 621 73 61

Małopolski Mleczarski Spółdzielczy Związek Rewizyjny, 

30-009 Kraków, ul. Friedleina 4 - 6, tel./fax (012) 633 14 23, 633 34 35

Regionalna Spółdzielnia Szkolenia i Usług Mleczarskich,

35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 16, tel. (017) 861 12 79

Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego,

15-959 Białystok, ul. Handlowa 4, tel. (085) 748 79 00, fax (085) 748 79 90

Usługowo-Handlowa Spółdzielnia POL-AST, 

75-124 Koszalin, ul. Mieszka I 5A, tel. (094) 342 54 11, fax (094) 342 28 02
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OFERTA:
• mleko

• śmietany
• maślanki i kefiry

• twarogi
• masło

• sery twarde

Spółdzelnia Mleczarska 
w Witkowie

62-230 Witkowo
ul. Stary Rynek 3

tel./fax (61) 477 81 22
e-mail: sm@selcom.pl
www.smwitkowo.pl

OFERTA:
• mleko spożywcze i w proszku

• śmietany i śmietanki
• maślanki, kefiry, jogurty

• twarogi i twarożki  
• masło i mix wrzesiński

Spółdzielnia Mleczarska 
WRZEŚNIA

62-300 Września
ul. Czerniejewska 1

tel.(61) 43 60 578, fax 43 60 186
e-mail: marketing@smw.com.pl

www.smw.com.pl

OFERTA:
• serki i desery

• jogurty
• śmietany

• serki wiejskie
• lody

STARCO Zakład Mleczarski Sp. z o.o.
73-110 Stargard Szczeciński

ul. Barnima 5
tel. (91) 578 48 71, fax 834 34 58

e-mail: mleczarnia@starco.stargard.pl
www.starco.stargard.pl

(patrz str. 101)

(patrz str. 66)

(patrz str.85 )

(patrz str. 76)

(patrz str. 121)
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1 Ba˝anowice SM tel. (33) 852 88 35 Êlàskie

2 Bobowa SM (patrz str.  68) tel. (18) 351 40 05 ma∏opolskie

3 Chmielnik OSM (patrz str.  68) tel. (41) 354 27 31 Êwi´tokrzyskie

4 Chojnice OSM tel. (52) 397 50 67 pomorskie

5 Chorzele SM MAZOWSZE tel. (29) 751 61 00 mazowieckie

6 Cz´stochowska SM MLECZGAL tel. (34) 325 24 23 Êlàskie

7 Drzycim SM tel. (52) 331 70 34 kuj.-pom.

8 G∏ubczyce OSM tel. (77) 485 22 80 opolskie

9 Góra SM DEMI tel. (65) 543 26 47 dolnoÊlàskie

10 Grajewo SM MLEKPOL (patrz str.  94) tel. (86) 272 37 31 podlaskie

11 Gàsocin SM (patrz str.  103) tel. (23) 671 40 45 mazowieckie

12 Grudziàdz GSM tel. (56) 461 36 60 kuj.-pom.

13 Jasienica Rosielna OSM (patrz str. 72) tel. (13) 430 94 10 podkarpackie

14 Kad∏ub SM Rolników Âlàskich tel. (77) 463 64 94 opolskie

15 Kamienna Góra SM „KaMos” tel. (75) 744-23-21 dolnoÊlàskie

16 Lidzbark Welski SM tel. (23) 696 15 31 warm.-maz.

17 ¸ob˝enica OSM (patrz str.  122) tel. (67) 286 00 45 wielkopolskie

18 ¸u˝na SM (patrz str.  68) tel. (18) 354 30 06 ma∏opolskie

19 Miechów OSM (patrz str.  71) tel. (41) 382 51 45 ma∏opolskie

20 Opatów OSM tel. (15) 868 20 24 Êwi´tokrzyskie

21 Ostrów Wlkp. OSM (patrz str.  115) tel. (62) 736 56 28 wielkopolskie

22 Pas∏´k SM (patrz str.  99) tel. (55) 248 23 29 warm.-maz.

23 Piàtnica OSM tel. (86) 215 64 00 podlaskie

24 Racibórz OSM tel. (32) 415 31 94 Êlàskie

25 Sanniki OSM tel. (24) 27 72 853 mazowieckie

26 Ska∏a OSM (patrz str. 70) tel. (12) 389 10 16 ma∏opolskie

27 Susz OSM (patrz str. 98) tel. (55) 278 60 16 warm.-maz.

28 Suwa∏ki SM SUDOWIA tel. (87) 566 69 27 podlaskie

29 Szczekociny OSM ROKITNIANKA tel. (34) 355 70 06 Êlàskie

30 Szczerców Rolniczo-Pracownicza SM tel. (44) 631 81 00 ∏ódzkie

31 Ârem OSM tel. (61) 283 44 27 wielkopolskie

32 Âroda Âlàska OSM tel. (71) 317 38 20 dolnoÊlàskie

33 Âwiecie SM ÂWIECKA tel. (52) 331 23 20 kuj.-pom.

34 Topola Królewska (k. ¸´czycy) OSM tel. (24) 722 33 52 ∏ódzkie

35 Wodzis∏aw J´drzejowska SM (patrz str.  68) tel. (41) 386 18 15 Êwi´tokrzyskie

36 Wolsztyn OSM tel. (68) 384 31 31 wielkopolskie

37 Z∏otów OSM (patrz str.  124) tel. (67) 263 31 34 wielkopolskie

PP o z o s t a ∏ e  S p ó ∏ d z i e l n i e  M l e c z a r s k i eo z o s t a ∏ e  S p ó ∏ d z i e l n i e  M l e c z a r s k i e
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Ma∏opolski 
Zwiàzek Mleczarski
W Ma∏opolsce zak∏adaniem

pierwszych mleczarni zajmowa∏
si´ Wydzia∏ Krajowy Towarzy-
stwa Rolniczego.  W 1908 roku,
podczas wystawy przemys∏o-
wo-rolniczej w Jaros∏awiu Wy-
dzia∏ Towarzystwa Rolniczego
zwo∏a∏ wiec mleczarski, na którym
dr Franciszek Stefczyk wyg∏osi∏ referat
na temat za∏o˝enia zwiàzku producentów
mas∏a. Po tym odczycie wybrano Komitet Za-
∏o˝ycielski, i ju˝ 17 lutego 1909 roku we Lwo-
wie Walne Zgromadzenia Za∏o˝ycielskie po-
wo∏a∏o do ˝ycia Ma∏opolski Zwiàzek Mleczarski. 

W pierwszym okresie dzia∏alnoÊci Zwiàzek zajmowa∏ si´
sprzeda˝à mas∏a i innych produktów nabia∏owych produko-
wanych przez swych cz∏onków oraz dostarczaniem im ma-
szyn, urzàdzeƒ i sprz´tu mleczarskiego potrzebnych do pro-
wadzenia mleczarni. W kolejnych latach Zwiàzek zmienia∏
nazwy na Galicyjski Zwiàzek Mleczarski we Lwowie (1913
rok), Ma∏opolski Zwiàzek Mleczarski w Krakowie Spó∏dziel-
nia z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià (1921 r.), Ma∏opolski
Zwiàzek Mleczarski Spó∏dzielnia z odpowiedzialnoÊcià
udzia∏ami (1938 r.). JednoczeÊnie, pod koniec I wojny Êwia-
towej dzia∏ania wojenne zmuszajà Zwiàzek do przeniesie-
nia siedziby do Krakowa, we Lwowie natomiast utworzona
zostaje Filia Zwiàzku. 

Do roku 1933 Zwiàzek mia∏ swojà siedzib´ w Krakowie
przy ul. Jab∏onkowskich. W tym roku wykupiono budynek
przy ul. Friedleina 4, do którego przeniesiono biura, maga-
zyny oraz Zak∏ad Badania Mas∏a Eksportowego, a w 1938 r.
dobudowano obszerne skrzyd∏o zwi´kszajàc powierzchni´
magazynowà, handlowà i biurowà. Wed∏ug stanu na dzieƒ
31 grudnia 1938 roku Zwiàzek zatrudnia∏ ∏àcznie 351 osób
i posiada∏ 12 oddzia∏ów od Drohobycza po Sosnowiec oraz
47 sklepów hurtowych i detalicznych, a ponadto w∏asne
sk∏ady jajczarskie w Jaros∏awiu, O˝arowie, Sandomierzu,
Klimontowie Sandomierskim i Staszowie. W czasie okupacji
niemieckiej Zwiàzek zosta∏ przemianowany na Landwirt-
schaffliche Zentralstelle Krakau.

Po II wojnie Êwiatowej, w 1945 r. krakowski Zwiàzek,
podobnie jak ca∏y sektor mleczarstwa, podporzàdkowany

zosta∏ „Spo∏em“ Zwiàzkowi Gospodar-
czemu Spó∏dzielni RP w Warszawie,

a nast´pnie - od 1948 r. - Centrali
Spó∏dzielni Mleczarsko - Jajczar-
skich w Warszawie.

W dniu 12 marca 1957 r. Ra-
da Ministrów podj´∏a uchwa∏´
o reaktywowaniu spó∏dzielczo-

Êci mleczarskiej i na tej podsta-
wie Krajowy Zjazd Delegatów

Spó∏dzielni Mleczarskich w listopa-
dzie 1957 roku podjà∏ uchwa∏´ o powo-

∏aniu Okr´gowych Oddzia∏ów Zwiàzków
Spó∏dzielni Mleczarskich, przekszta∏conych
w 1962 roku w Wojewódzkie Zwiàzki Spó∏-
dzielni Mleczarskich.

W 1989 r., w miejsce Wojewódzkiego Zwiàzku Spó∏dziel-
ni Mleczarskich w Krakowie 13 spó∏dzielni powo∏a∏o Ma∏o-
polskà Spó∏dzielnià Handlu, Produkcji i Us∏ug Mleczarskich.
Kres jej dzia∏alnoÊci po∏o˝y∏a Ustawa z 20 stycznia 1990 r.
o likwidacji Zwiàzków Spó∏dzielczych.

Ma∏opolski Mleczarski 
Zwiàzek Rewizyjny w Krakowie.

Pierwsze spotkanie w sprawie powo∏ania nowej regional-
nej organizacji spó∏dzielczej odby∏o si´ w Rabce 22 paêdzier-
nika 1990 r.  9 stycznia 1992 r. odby∏ si´ zjazd za∏o˝ycielski
Ma∏opolskiego Mleczarskiego Zwiàzku Rewizyjnego w Krako-
wie, a podpisy pod statutem jako za∏o˝yciele z∏o˝yli przedsta-
wiciele: OSM Bochnia, OSM Chrzanów, OSM Jas∏o, OSM Szczu-
rowa, OSM Wadowice, OSM Limanowa i Ma∏opolsko-Âlàskiej
Spó∏dzielni Pracy „Mlek-Pol“. Wybrano Zarzàd w sk∏adzie:
mgr in˝. Bogus∏aw Marsza∏ek - Prezes Zarzàdu, in˝. Bronis∏aw
Hyziak - Wiceprezes, Jerzy Korman - Wiceprezes.

Statut Zwiàzku i Zarzàd w wymienionym sk∏adzie zosta∏
zarejestrowany w Sàdzie Rejonowym Kraków - ÂródmieÊcie.
W kolejnych latach do zwiàzku przystàpi∏y Spó∏dzielnie: Za-
kopane, Kraków, Ska∏a, MyÊlenice i OÊwi´cim (1992 r.),
Wieprz, ZRM Miechów, Gorlice, Szczucin, ¸u˝na (1995 r.),
Nowy Sàcz, Ropa, Bobowa (1996 r.), Przybys∏awice, Brzesko
(1997 r.), Wilmanowice (1999 r.), Miechów (2001 r.)

W ostatnich latach nastàpi∏y dalsze zmiany organizacyj-
ne. Z dniem 1 lipca 2007 roku dosz∏o do po∏àczenia Ma∏o-
polskiego Zwiàzku z Regionalnym Zwiàzkiem Spó∏dzielni

Siedziba MMSZR w Krakowie
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Dzia∏acze spó∏dzielczoÊci rolniczej z lat trzydziestych Rada Nadzorcza i Zarzàd Ma∏opolskiego Zwiàzku Mleczarskiego lat trzydziestych

Mleczarskich w Rzeszowie. Cz∏onkami Zwiàzku zosta∏y wi´c
spó∏dzielnie mleczarskie w Jasienicy Rosielnej, Sanoku, Stalo-
wej Woli, Trzebownisku, S´dziszowie Ma∏opolskim i Rzeszo-
wie (Regionalna Spó∏dzielnia Szkolenia i Us∏ug Mleczarskich).
W dniu 10.07.2007 r. przystàpi∏a do Zwiàzku J´drzejowska
Spó∏dzielnia Mleczarska w Wodzis∏awiu, a w dniu 27.05.2008 r.
OSM w Chmielniku - obie z woj. Êwi´tokrzyskiego. 

Tak wi´c obecnie Ma∏opolski Mleczarski Spó∏dzielczy
Zwiàzek Rewizyjny w Krakowie dzia∏a na terenie trzech wo-
jewództw - ma∏opolskiego, podkarpackiego i Êwi´tokrzy-
skiego, czyli tak jak po za∏o˝eniu w 1909 roku (oczywiÊcie
bez ziem za wschodnià granicà Polski). Ka˝dy region (woje-
wództwo) ma swojà reprezentacj´ w Radzie Zwiàzku, pro-
porcjonalnie do liczby cz∏onków (4-2-1). Aktualnie Ma∏opol-
ski Mleczarski Spó∏dzielczy Zwiàzek Rewizyjny zrzesza 18
podmiotów.

Do g∏ównych zadaƒ Zwiàzku nale˝à: dokonywanie lu-
stracji w zrzeszonych spó∏dzielniach (pe∏nej i doraênej), ba-
danie sprawozdaƒ finansowych, organizowanie szkoleƒ
i doradztwo fachowe. Rocznie Zwiàzek przeprowadza 6 lu-
stracji pe∏nych, 6-8 doraênych oraz badania sprawozdaƒ fi-
nansowych.

W roku 2012 mija 20 lat od zarejestrowania 
Ma∏opolskiego Mleczarskiego Zwiàzku Rewizyjnego 

w Krakowie.

• Rad´ Nadzorczà Zwiàzku stanowià:
- Wies∏aw Pachota - Przewodniczàcy Rady 

(OSM Nowy Sàcz)
- Antoni Inglot - Wiceprzewodniczàcy Rady 

(RSM RESMLECZ Trzebownisko)
- Wojciech Ka∏ka - Sekretarz Rady 

(JSM Wodzis∏aw)
- Jan Gamrat (OSM Miechów), 
- Antoni Jaklik (OSM Sanok),

- Zbigniew Golik (OSM Szczurowa), 
- Józef Urbaƒski (OSM Limanowa).

• W sk∏ad Zarzàdu MMSZR wchodzà:
- Czes∏aw Mróz - Prezes Zarzàdu

- Tadeusz Kumorek - Wiceprezes Zarzàdu

- Wies∏aw Darasz - Cz∏onek Zarzàdu.

• W chwili obecnej MMSZR w Krakowie zrzesza 
nast´pujàce podmioty:

- Spó∏dzielnia Mleczarska w Bobowej

- Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska z/s w Bochni

- Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Chmielniku

- Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej

- Krakowska Spó∏dzielnia Mleczarska w Krakowie

- Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Limanowej

- Spó∏dzielnia Mleczarska w ¸u˝nej

- Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Miechowie

- Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Nowym Sàczu

- Regionalna Spó∏dzielnia Szkolenia i Us∏ug Mleczarskich 
w Rzeszowie

- Spó∏dzielnia Handlu i Wynajmu NieruchomoÊci 
„Ropczanka” w Ropie

- Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Sanoku

- Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w S´dziszowie Ma∏opolskim

- Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Skale

- Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Stalowej Woli        

- Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Szczurowej

- Rzeszowska Spó∏dzielnia Mleczarska „RESMLECZ” 
w Trzebownisku

- J´drzejowska Spó∏dzielnia Mleczarska w Wodzis∏awiu 
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OFERTA:
• mleko

• śmietany
• twarogi • twarogi cukiernicze

• serek ziarnisty 
• napoje mleczne

• masło

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA W STALOWEJ WOLI
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 1

tel. (15) 642 50 06
fax (15) 842 09 35

e-mail: zarzad@osmstwola.pl

OFERTA:

• specjalizujemy się w produkcji 

twarogów, galanterii mleczarskiej 

a także w wyrobach tradycyjnych: 

- bryndza sądecka, przysmaki serowe wędzone 

- wyrobach ekologicznych

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA W NOWYM SĄCZU
33-300 Nowy Sącz, ul. Flisaków 1

tel. centr. (18) 441 22 05
fax 441 22 12

dział handlowy: 441 22 96
e-mail: osm@mnet.pl

www.osm.mnet.pl

OFERTA:

• skup i przerób mleka: masa serowarska, 

ser Edamski, ser Gryficki

• handel mlekiem przerzutowym

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 
W ŁUŻNEJ

38-322 Łużna 409
tel. (18) 354 30 06

e-mail: mleczlozna@wp.pl

OFERTA:

• ser typu Mozzarella

• twaróg Chmielnicki półtłusty

• mleko spożywcze

• śmietanka kremowa

• maślanka naturalna  • kefir naturalny

• masło Chmielnickie

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA W CHMIELNIKU

26-020 Chmielnik
ul. Polna 10

tel. (41) 354 27 31
fax (41) 354 22 90

e-mail:
sekretariat_osm_chmielnik@onet.pl

SM w Bobowej została założona w 1931 r.

Współzałożycielem i pierwszym Prezesem był 

Pan Marian Szczepanek.

Obecny zakres działalności Spółdzielni to:

• Skup i sprzedaż mleka surowego. 

Rocznie skup mleka wynosi 1,8 - 2 mln litrów.

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 
W BOBOWEJ

38-350 Bobowa
ul. Węgierska 29

tel. (18) 351 40 05
fax (18) 353 86 42

e-mail: mleczbobowa@pro.onet.pl

OFERTA:
• ser mozzarella blok, porcje, wiórka

• masło extra  • śmietanka 
• twarogi

• twarożki smakowe
• mleko zsiadłe

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA W SZCZUROWEJ
32-820 Szczurowa, Rynek 18 

tel. (14) 671 45 61-2
tel/fax 671 42 20

e-mail: osmszczurowa@op.pl
www.osmszczurowa.pl

OFERTA:
• mleka spożywcze  • śmietany 18% i 30%

• masło extra Jędrzejowskie
• masło Jędrzejowskie  • twaróg półtłusty

• Jędrzejowski twarożek śmietankowy
• ser twarogowy naturalny Świętokrzyski
• maślanka spożywcza naturalna  • kefir.

Jędrzejowski twarożek śmietankowy i masło Jędrzejowskie znajdują
się na ministerialnej Liście Produktów Tradycyjnych.

JĘDRZEJOWSKA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA

28-330 Wodzisław
ul. Mleczna 4

tel./fax (41) 380 60 22
e-mail: w.kalka@jedrzejowskasm.pl

www.jedrzejowskasm.pl

SM
Bobowa
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Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska z siedzibà w Bochni to produ-
cent artyku∏ów nabia∏owych znanych pod markà „bocheƒskie”
i dobrze rozpoznawalnych na lokalnym rynku.

Nasze produkty wytwarzane sà metodami tradycyjnymi na podsta-
wie starych sprawdzonych receptur bez dodatku konserwantów. 

Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska to firma z tradycjà si´gajàcà
1897 roku, kiedy to w miejscowoÊci Królówka powsta∏ pierwszy
zak∏ad produkcyjny w ówczesnej Galicji, dajàc podwaliny pod
dzisiejszà Spó∏dzielni´. Obecnie znajduje si´ tam muzeum mle-
czarstwa. Wzrost produkcji mleka i potrzeba zwi´kszenia zdolno-
Êci przerobowych sprawi∏y, ˝e w 1964 roku uruchomiono nowy
zak∏ad mleczarski zlokalizowany w Bochni, przy ul. Wygoda.

Nieustanne inwestycje w rozwój, wprowadzanie nowoczesnych
rozwiàzaƒ, doskonalenie systemów jakoÊci spowodowa∏o, ˝e dziÊ
Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Bochni to nowoczesny za-
k∏ad wspó∏pracujàcy z hurtowniami i setkami sklepów woje-
wództwie ma∏opolskim.

D∏ugoletnie doÊwiadczenie i tradycja pozwoli∏y na wypracowanie
szerokiej gamy wyrobów znanych i cenionych przez naszych
klientów. 

Specjalizujemy si´ w produkcji galanterii mleczarskiej typu: mle-
ka, Êmietany, kefir, mas∏o, sery twarogowe.

Naszym sztandarowym produktem jest Mas∏o ekstra bocheƒskie
produkowane na bazie starej receptury, niezmienionej od lat. Jest
naturalne w 100%, nie posiada w swoim sk∏adzie ˝adnych dodat-
ków sztucznych, olei roÊlinnych ani konserwantów. Jego wysokà
jakoÊç i smak podkreÊla wygrana w ogólnopolskim  konkursie 
„Polski Producent ˚ywnoÊci 2011” oraz znak „Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç”
otrzymany w 2011 r. z ràk Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego. 

SumiennoÊç i dok∏adnoÊç pracowników produkcji, którzy ÊciÊle
stosujà si´ do zasad wdro˝onego systemu HACCP sprawia, ˝e na-
sze produkty sà  gwarancjà doskona∏ej jakoÊci i smaku. Podstawà
uzyskania dobrego produktu jest wysokiej klasy surowiec. Mleko,
z którego produkowane sà nasze wyroby, pochodzi z czystych ∏àk
dorzecza Wis∏y i Pogórza WiÊnickiego. Codziennie odbierane spe-
cjalistyczny transportem od ponad 100 gospodarstw rolnych naj-
wy˝szej jakoÊci mleko trafia na linie produkcyjne, gdzie przy za-
chowaniu najwy˝szych standardów zostaje przerobione na zdro-
we i naturalne produkty nabia∏owe.

Naszym celem jest przede wszystkim rozwój i dostarczanie kon-
sumentom zdrowych produktów. JesteÊmy przekonani, ˝e nasze
wyroby sà najwy˝szej jakoÊci, o niepowtarzalnych walorach sma-
kowych. Stawiamy na tradycj´, produkcj´ wed∏ug sprawdzonych
technologii, bez ˝adnych chemicznych i sztucznych ulepszaczy.
Podstawà tak dobrej jakoÊci jest dobry surowiec.

Najwa˝niejsze jest uznanie konsumenta, dlatego produkujemy
wyroby w 100% naturalne. Na co dzieƒ przekonujemy  si´ o tym,

˝e klient darzy nas zaufaniem i uznaniem. 

JesteÊmy dumni, ˝e otrzymaliÊmy takie
wyró˝nienie, które stanowi dla nas mo-
tywacj´ do produkcji coraz lepszych,
naturalnych i zdrowych wyrobów.

Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska 

ul. Wygoda 147, 32- 700 Bochnia
tel. (14) 611- 30- 23, fax. (14) 611- 27- 18

Firmà kierujà: 

• Prezes Zarzàdu 
¸ukasz Kaczmarczyk

• Cz∏onek Zarzàdu: 
Ma∏gorzata Pajàk

• Cz∏onek Zarzàdu: 
Dorota LoryÊ

www.osm-bochnia.com.pl, e-mail: sekretariat@osm-bochnia.com.pl
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Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w S´dziszowie Ma∏opolskim rozpo-
cz´∏a dzia∏alnoÊç w 1934 roku. Jej g∏ównym profilem dzia∏alnoÊci by∏
skup mleka, produkcja mas∏a i sera.

W latach 1968 - 1975 Spó∏dzielnia przechodzi∏a generalnà modernizacj´
zwi´kszajàc produkcj´ serów i mas∏a.

W latach 80-tych nastàpi∏ dalszy rozwój dzia∏alnoÊci oraz budowa
punktów skupu mleka: w Iwierzycach, Kl´czanach, Wolicy ¸ugowskiej, Ka-
mionce, Borku Wielkim, Ostrowie, Ropczycach.

W okresie 1990-2001 zak∏ad produkcyjny i system skupu mleka podda-
ny zosta∏ procesowi restrukturyzacji. Wprowadzono bezpoÊredni odbiór
mleka od rolników autocysternami, uruchomiono produkcj´ jogurtu, napo-
jów mlecznych, serów twardych s´dziszowskich, edamskich i mleka spo-
˝ywczego.

W tym okresie OSM w S´dziszowie M∏p. zatrudnia∏a Êrednio 32 pracow-
ników, zrzesza∏a blisko 800 cz∏onków - dostawców mleka, prowadzàc 4
punkty skupu mleka. Posiada∏a 96 gospodarstw wysokotowarowych, wy-
posa˝onych w urzàdzenia ch∏odnicze i udojowe, skupujàc mleko z terenu
gmin: S´dziszów, Ropczyce, Iwierzyce, Ostrów i Wielopole. 

Spó∏dzielnia dostarcza∏a na rynek mleko, Êmietan´, kefir, jogurty owoco-
we, twaróg pó∏t∏usty, sery twarde i mas∏o. Wysoka jakoÊç tych produktów,
ich walory smakowe i stosunkowo niskie ceny zapewnia∏y mo˝liwoÊç zby-
tu nie tylko w S´dziszowie i powiecie ale tak˝e w Rzeszowie, D´bicy, Kro-
Ênie, Tarnobrzegu, Krakowie. 

4 czerwca 2010 roku S´dziszów Ma∏opolski nawiedzi∏a powódê. Tereny
Spó∏dzielni zosta∏y ca∏kowicie zalane, zgromadzone w magazynach produk-
ty nale˝a∏o zutylizowaç, straty wynios∏y ok. 200 tys. z∏. Realna sta∏a si´

groêba upad∏oÊci. Mimo tak dotkliwej kl´ski Spó∏dzielnia, dzi´ki uporowi
Zarzàdu i Rady Nadzorczej, nie podda∏a si´. Pomocnà r´k´ wyciàgn´∏y inne
spó∏dzielnie z terenu ca∏ej Polski, g∏ównie Podkarpacia, w szczególnoÊci
RSM RESMLECZ w Trzebownisku na czele z pp. Antonim Kogutem i Tade-
uszem Pruchnikiem, umo˝liwiajàc s´dziszowskiej OSM dalszà dzia∏alnoÊç.  

Obecnie OSM w S´dziszowie jest spó∏dzielnià skupowo-handlowà, sku-
pujàcà mleko w iloÊci 1,8 mln litrów rocznie, dostarczajàc je do RSM
RESMLECZ i dystrybuujàc jego produkty na lokalnym rynku.  

• Pracà Spó∏dzielni kieruje jednoosobowy Zarzàd:
- Gustaw Pop∏awski - Prezes Zarzàdu

• Nad ca∏oÊcià dzia∏alnoÊci czuwa 
Rada Nadzorcza w sk∏adzie:

- S∏awomir Stachnik - Przewodniczàcy Rady
- Boles∏aw Król, Jacek èdziebko, 

Jerzy Rolek, Marek Mazur 
- Cz∏onkowie Rady.
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Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Skale rozpocz´∏a
swojà dzia∏alnoÊç 1 wrzeÊnia 1957 roku. JesteÊmy zna-
nym i cenionym na terenie województwa ma∏opolskiego
i Êlàskiego producentem artyku∏ów nabia∏owych. 

Tajemnica naszego sukcesu to mi´dzy innymi wyso-
kiej jakoÊci mleko, z którego produkowane sà nasze wy-
roby. Pochodzi ono z czystych ekologicznych terenów Ju-
ry Krakowsko-Cz´stochowskiej. Wi´kszoÊç naszych do-
stawców znajduje si´ na obrze˝ach Ojcowskiego Parku
Narodowego. Artyku∏y dostarczamy 

do sklepów i hurtowni przez ca∏y tydzieƒ w∏asnym, spe-
cjalistycznym transportem. Nasze wyroby nie zawierajà
konserwantów i sà zgodne z Polskà Normà oraz Norma-
mi Zak∏adowymi. Sta∏y nadzór laboratoryjny nad skupo-
wanym surowcem i bie˝àcà produkcjà sprawia, ˝e wyro-
by mleczarskie ze Ska∏y sà Smaczne i Zdrowe! 

• W∏adze Spó∏dzielni stanowià:

- Prezes Zarzàdu – Miros∏aw Poradowski

- Wiceprezes ds. handlowych – Rafa∏ Kruszak

- Wiceprezes ds. technicznych – Edward Adamek

- G∏ówna Ksi´gowa – Ewelina Pasich

- Przewodn. Rady Nadzorczej – Andrzej Dziuba

Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Skale
32 - 043 Ska∏a, ul. Wolbromska 88
tel./fax (12) 389-10-16, 389-16-47
www.osmskala.pl, e-mail: handel@osmskala.pl

OFERTA SPÓ¸DZIELNI:
• Mleko Spo˝ywcze 2%, 3,2% 

– Folia 0,9L oraz Pet 1L

• Twarogi T∏uste, Pó∏t∏uste i Chude 
– Forma 200g, Krajanka

• Mas∏o Ekstra 82% – Forma 200g, 

• Mas∏o Skalskie 82% – Ose∏ka 200g

• Âmietana 12%, 18% – kubek 200 g i 400 g

• Âmietanka 30% – kubek 200 g i 400 g

• Jogurt Naturalny  – kubki 150g, 450g

• MaÊlanka Naturalna – kubki 400g oraz Pet 1L

• Kefir Naturalny – kubki 400g oraz Pet 1L

• Serek Smakosz Zio∏owy 
(nagroda – Najlepsze w Polsce)

• Serki Smakosz 100g
(nagroda – Polski Producent ˚ywnoÊci)
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ul. B.Prusa 5, 32-200 Miechów
tel. (41) 38 25 119, fax (41) 38 25 125

www.osm.miechow.pl

Spó∏dzielnia miechowska posiada komplet dokumentów od chwili
powstania najstarszej na naszym terenie Spó∏dzielni Mleczarskiej
w S∏awicach, a która z ca∏ym swym dorobkiem wesz∏a w sk∏ad obec-
nej Okregowej Spó∏dzielni Mleczarskiej w Miechowie.

Zebranie za∏o˝ycielskie Spó∏dzielni Mleczarskiej w S∏awicach odby∏o si´ 11
listopada 1923 r. pod przewodnictwem ks. Andrzeja Gracy, na którym przyj´-
to statut opracowany przez Zwiàzek Rewizyjny Polskich Spó∏dzielni Rolni-
czych w Warszawie. Powo∏ano trzyosobowy Zarzàd: ks. Andrzej Graca - Pre-
zes, Franciszek Jakubas - Skarbnik, Franciszek Manterys - Cz∏onek Zarzàdu.

Pierwszy statut podpisa∏o 15 cz∏onków - za∏o˝ycieli. 23 grudnia 1923 r.
wybrano 6 - osobowy sk∏ad Rady: Antoni Kwiecieƒ - Przewodniczàcy, Win-
centy Cala - Cz∏onek, Jan Antosik - Cz∏onek, Franciszek Miku∏a - Cz∏onek,
Franciszek Rutkowski - Cz∏onek, Piotr Skucha - Cz∏onek. RachunkowoÊç
spó∏dzielni objà∏ Prezes Zarzàdu ks. Andrzej Graca.

Dalekowzroczne przewidywania ówczesnych dzia∏aczy samorzàdowych,
zapoczàtkowa∏y plany oraz realizacj´ budowy w S∏awicach nowoczesnego
zak∏adu mleczarskiego. Dzia∏alnoÊç gospodarcza Spó∏dzielni uzyskiwa∏a co-
raz to lepsze uznanie i zaufanie w Êrodowisku wiejskim, ros∏a rzesza jej
cz∏onków. 31 marca 1928 r. do Spó∏dzielni Mleczarskiej w S∏awicach zosta∏a
przy∏àczona Spó∏dzielnia w Kalinie R´dzinach.

Z chwilà wybuchu II wojny Êwiatowej i okupacji Spó∏dzielnia nie zawie-
si∏a swej dzia∏alnoÊci. W 1940 r. po∏àczy∏a si´ z innymi spó∏dzielniami: Wy-
mys∏owem, Nasiechowicami i Szczepanowicami, poszerzajàc swój teren
dzia∏ania. W∏adze okupacyjne w 1943 r. poleci∏y przenieÊç produkcj´ ze
S∏awic do Miechowa. W ten sposób rejon dzia∏ania Spó∏dzielni Mleczarskiej
w S∏awicach poszerzy∏ si´ o teren gminy Miechów i Wielko-Zagórze.

Z miechowskà Spó∏dzielnià  po∏àczy∏ si´ Zak∏ad Mleczarski w Charsznicy,
gdzie w 1974 r. oddano do u˝ytku nowoczesny zak∏ad produkcyjny, specja-
lizujàcy si´ w produkcji mleka w proszku i mas∏a. Obecnie, po centralizacji
zak∏adów, globalna produkcja mieÊci si´ w Oddziale produkcyjnym
w Charsznicy.

Produkty wytwarzane w naszej Spó∏dzielni sà wprowadzane na rynek
za poÊrednictwem w∏asnej sieci sklepów firmowych "Twaro˝ek". Obecnie
na sieç handlowà Spó∏dzielni sk∏ada si´ 8 sklepów (w Miechowie, Krako-
wie, Charsznicy, Koz∏owie, Kamionce, ˚arnowcu), a jednym z celów strate-
gicznych naszej Spó∏dzielni jest dalszy rozwój sieci w∏asnej.

Oprócz stacjonarnych sklepów spo˝ywczo-nabia∏owych OSM w Miecho-
wie prowadzi tzw. "handel obwoêny" - dysponujemy trzema samochodami,
w tym jeden tzw. "mleczarenka na kó∏kach". Dystrybucja naszych wyrobów
jest prowadzona na terenie woj. ma∏opolskiego, Êwi´tokrzyskiego, Êlàskie-
go i podkarpackiego.

Na terenie zak∏adu w Miechowie funkcjonuje hurtownia nabia∏owo-spo-
˝ywcza, w której zaopatrzenie znajdujà placówki detaliczne z Miechowa
i okolic.

Przy Okr´gowej Spó∏dzielni Mleczarskiej w Miechowie funkcjonuje sta-
cja paliw, która oferuje naszym dostawcom w rozliczeniu za mleko - olej
nap´dowy. Mleczarska stacja paliw jest tanim êród∏em zaopatrzenia trans-
portu w∏asnego oraz innych naszych partnerów Êwiadczàcych us∏ugi na
rzecz naszej Spó∏dzielni.

OSM w Miechowie oferuje swym klientom produkty o ugruntowanej po-
zycji na rynku. 

¸àcznie produkowanych jest oko∏o 70 asortymentów nabia∏u.

Oferta handlowa Spó∏dzielni:
• mleko 2%, 3,2% (0,9 L, 1 L)

• Êmietany 12%, 18%, 30% (folia, kubek)
• twarogi: pó∏t∏usty, t∏usty (folia, pergamin)

• twaro˝ek mielony (folia, wiadro)
• serki homogenizowane o smaku: naturalnym, truskawkowym, 

waniliowym, brzoskwiniowym, ananasowym, jagodowym, 
leÊnym, czekoladowym, 0% light, serniczek

• kefir,
• wiejskie zsiad∏e mleko

• maÊlanki
• jogurty

• serki Êniadaniowe typu fromage: naturalny, 
ze szczypiorkiem, bazylià, zio∏ami, z czosnkiem

• mas∏o extra 82% t∏uszczu
• serki topione

• mleko w proszku.

Celem priorytetowym Spó∏dzielni jest jak najwy˝sza jakoÊç produkowa-
nych wyrobów mleczarskich w konkurencyjnej cenie, co prowadzi do
wzrostu sprzeda˝y oraz zadowolenia naszych dostawców poprzez korzyst-
nà cen´ za mleko.

Aby dostosowaç swà ofert´ do wcià˝ rosnàcych oczekiwaƒ naszych
klientów, Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Miechowie wcià˝ poszerza
swà ofert´ handlowà. W ostatnim czasie nowy smak serka homogenizowa-
nego Light 0% powi´kszy∏ list´ dost´pnych smaków tego najbardziej zna-
nego naszego produktu. Tym, którzy majà ochot´ na lekki i ma∏o kalorycz-
ny deser polecamy serek z "serduszkiem" w tle Light 0%. Z myÊlà o konsu-
mentach, którzy preferujà smakowe produkty, planujemy rozszerzyç lini´
Light - serków homogenizowanych o lekkie smakowe: waniliowe, truskaw-
kowe. Miechowski serek Light 0% to idealny produkt na pierwsze lub dru-
gie (bezt∏uszczowe) Êniadanie dla ludzi, którzy dbajà o swoje zdrowie. A˝
150g przyjemnoÊci na dzieƒ dobry....!
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OSM w Jasienicy Rosielnej - Spó∏dzielnia z 85-letnià tra-
dycjà - skupia si´ obecnie na produkcji 43 wyrobów
mlecznych, wytwarzanych wy∏àcznie wed∏ug w∏asnych
i niepowtarzalnych receptur jako produkty regionalne.
Nadzór nad tym asortymentem jak i gospodarstwami ekolo-
gicznymi, od których Spó∏dzielnia skupuje mleko, sprawujà
specjalne s∏u˝by z jednostek certyfikujàcych, posiadajàce
uprawnienia nadane przez MRiRW do nadzoru nad produkcjà
˝ywnoÊci metodami ekologicznymi. Wyroby te - jako natural-
ne, smaczne, po˝ywne i wartoÊciowe - od lat cieszà si´ du˝ym
uznaniem konsumentów. Trafiajà one do 16 w∏asnych sklepów
firmowych oraz 14 hurtowni, b´dàcych tak˝e w∏asnoÊcià Spó∏-
dzielni. Poza w∏asnymi wyrobami jasienicka OSM handluje ar-
tyku∏ami mleczarskimi pochodzàcymi z 30 innych spó∏dzielni
i zaopatruje sklepy i hurtownie na terenie woj. podkarpackie-

go, w tym sieci GS
„SCh“i PSS „Spo∏em“.

¸àcznie Spó∏dzielnia zaopatruje w towary ponad 2,2 tys. ma-
∏ych i du˝ych firm handlowych na terenie kraju. 

Tradycjà Spó∏dzielni sta∏o si´ rozliczanie ze swoimi dostaw-
cami na bie˝àco i bez zw∏oki, a solidnoÊç i terminowoÊç w tym
zakresie potwierdza fakt, ˝e OSM w Jasienicy Rosielnej jako je-
dyna w Polsce od 11 lat regularnie zdobywa tytu∏ „Przedsi´-
biorstwo Fair Play” oraz – przez ostatnie 6 lat z rz´du – presti-
˝owy tytu∏ „Gazela Biznesu”, czyli firmy dynamicznie si´ roz-
wijajàcej. Wed∏ug Ministerstwa Ochrony Ârodowiska Spó∏dziel-
nia w 2009 roku uzyska∏a najlepsze wyniki w dzia∏aniach na
rzecz ochrony Êrodowiska i uhonorowana zosta∏a tytu∏em Li-
dera Ekologii Polskiego Mleczarstwa.

Pracà Spó∏dzielni kieruje - dysponu-
jàcy 52-letnim doÊwiadczeniem
w pracy w OSM Jasienica, od 35 lat
prezes Zarzàdu  - Kazimierz Ânie˝ek.

36-220 Jasienica Rosielna
tel. (13) 43 09 410; 43 09 425; 43 06 057; fax (13) 43 09 411

e-mail: osm@osm-jasienica-rosielna.pl

www.osm-jasienica-rosielna.pl
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Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Sanoku  to nowoczesny
zak∏ad wspó∏pracujàcy z najwi´kszymi sieciami sklepów i hur-
towniami w ca∏ej Polsce. O renomie marki OSM decyduje wyso-
kiej klasy, ekologicznie czysty surowiec pozyskiwany od 800 do-
stawców z 22 gmin województwa podkarpackiego. Spó∏dzielnia
przerabia mleko krowie i owcze, wytwarzajàc doskona∏e produk-
ty najwy˝szej jakoÊci.  

Firma jest obecna na rynku od 1950 roku. Kolejne lata to dyna-
miczny rozwój firmy, inwestycje w budynki produkcyjne, punkty
skupu i oddzia∏y. Spó∏dzielnia modernizowa∏a linie technologicz-
ne, poszerza∏a asortyment produkowanych wyrobów i zdobywa-
∏a nowe rynki. W 1972 r. rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç w nowym zak∏a-
dzie produkcyjnym, w obecnej siedzibie.

Lata 1990-96 zapoczàtkowa∏y ogromne zmiany za sprawà wpro-
wadzenia do produkcji szerokiej gamy jogurtów naturalnych
i owocowych, kefirów, maÊlanek i nowych gatunków serów pod-

puszczkowych, w tym: Sera Gryfickie-
go, Rolady Ustrzyckiej, Salami,

Edamskiego i sera Kaszkawa∏.
Marka OSM Sanok sta∏a si´

rozpoznawalna i poszuki-
wana na terenie ca∏ej
Polski. Nast´pnie, lata
2003-2008 to dyna-
miczny rozwój, uno-
woczeÊnianie zak∏adu
i wprowadzanie no-
wych technologii, co
przynios∏o znaczàcy

wzrost produkcji i rozsze-
rzenie oferty handlowej

o nowe asortymenty. OSM Sanok konsekwentnie inwestuje
w swój rozwój, doskonali system jakoÊci, aby zapewniç naj-
wy˝szà jakoÊç wyrobów, spe∏niaç wymagania i oczekiwania
klientów. 

Wyroby produkowane przez OSM Sanok nie zawierajà Êrodków
konserwujàcych i sà dobrze przyswajane przez organizm. Gwa-
rancjà wysokiej jakoÊci produkcji jest polityka jakoÊci, spe∏niajàca
standardy BRC Global Standard For Safety Foods - potwierdzone
certyfikatem TUV NORD.

Polecamy szerokà gam´ wyrobów nabia∏owych:
- mleko spo˝ywcze Êwie˝e 2% t∏. 

- Êmietany 18% t∏., Êmietank´ 30% t∏.  

- Êmietan´ jogurtowà 10% t∏.

- kefiry naturalne i truskawkowe

- maÊlanki: naturalne i owocowe 

- jogurty owocowe 1,5% t∏. 

- jogurty owocowe bez cukru 0% t∏.

- jogurty bez cukru 0% t∏.

- jogurty kremowe 7% t∏.Arabella 

- jogurty naturalne 0% t∏., 1,5 % t∏. 

- twarogi - pó∏t∏uste

- mas∏o ekstra

- ser twarogowy w´dzony z zio∏ami

- sery twarde: Salami, Edamski, Kaszkawa∏, Gryficki w´dzony, 

- bryndz´ podkarpackà 
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Wysoka jakoÊç wyrobów
zosta∏a  potwierdzona 
zdobytymi nagrodami 
w latach 2008-2011 r. ,

a wÊród nich:
1. Laureat Konkursu „Najlepszy Lokalny

Produkt Mleczarski” za „Bryndz´
owczo-krowià 125 g” – Boguchwa∏a,
czerwiec 2008 r. 

2. Certyfikat „Najlepsze w Polsce” dla jo-
gurtów owocowych OSM Sanok przy-
znany na okres 3 lat przez Konsumen-
tów w „Konsumenckim Konkursie Ja-
koÊci Produktów” – Poznaƒ, paêdzier-
nik 2008 r. 

3. Wyró˝nienie podczas XVII Targów „Mleko- Expo” za zestaw jogurtów owo-
cowych 1,5% t∏. i Ser Gryficki – Warszawa, listopad 2008 r.  

4. Laureat Konkursu „Najlepszy Lokalny Produkt Mleczarski” za MaÊlank´
1,5% t∏. 1 litr – Boguchwa∏a, czerwiec 2009 r.  

5. Laureat konkursu „Polski Producent ˚ywnoÊci‘’ za Jogurty owocowe bez cu-
kru 0% t∏. – mix 4 smaków – Poznaƒ, wrzesieƒ 2009 r. 

6. Nagroda XVIII Targów „Mleko – Expo 2009” za Jogurt wiÊniowy 0% t∏uszczu
bez cukru – Warszawa, listopad 2009 r. 

7. Laureat konkursu „Najlepszy Lokalny Produkt Mleczarski’’ za Jogurt
owocowy 0% t∏uszczu bez cukru – Boguchwa∏a, czerwiec 2010 r. 

8. Laureat Plebiscytu „Nasze dobre Podkarpackie” za „Jogurty owocowe 0%
t∏uszczu bez cukru” – Rzeszów, paêdziernik 2010 r. 

9. Nagroda XIX Targów Mleko- Expo 2010 za „Wyró˝niajàcà jakoÊç – Jogurt
owocowy 0% t∏uszczu bez cukru” – Warszawa , listopad 2010 r. 

10. Laureat konkursu „Liderzy Regionu 2010” – LIDER REGIONU w kategorii
Przetwórstwo- Mleczne – Rzeszów, grudzieƒ 2010 r. 

11. Laureat konkursu „Najlepszy Produkt Regionalny i Lokalny” za „Jogurt
kremowy Arabella 150 g” – Boguchwa∏a, czerwiec 2011 r. 

12. Laureat tytu∏u „Polski Producent ˚ywnoÊci 2011” za produkt: „Zestaw
jogurtów kremowych Arabella” - Poznaƒ, wrzesieƒ 2011 r.

13. Certyfikat „Najlepsze w Polsce” dla
jogurtów owocowych OSM Sanok -
Poznaƒ 2011 r.
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Z dniem wejÊcia ustawy z dnia 20 stycznia 1990 roku o zmianach
w organizacji i dzia∏alnoÊci spó∏dzielczoÊci w stan likwidacji postano-
wiono spó∏dzielnie osób prawnych i fizycznych powsta∏e na bazie Woje-
wódzkiego Zwiàzku Spó∏dzielni Mleczarskich w Rzeszowie oraz Zak∏ad
Centralnego Zwiàzku Spó∏dzielni Mleczarskich w Warszawie - Zespó∏
Szkó∏ Spo˝ywczych w Rzeszowie.

W zwiàzku z tym, dla zachowania bazy technicznej i dorobku Ze-
spo∏u Szkó∏ Spo˝ywczych w Rzeszowie dla przemys∏u mleczarskiego,
powsta∏a komisja organizacyjna w sk∏adzie:

I. Osoby prawne:

1. Rzeszowska Spó∏dzielnia Mleczarska w Trzebownisku

2. Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w ¸aƒcucie

3. Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w S´dziszowie Ma∏opolskim

II. Osoby fizyczne: mgr in˝. Stanis∏aw Drozd, mgr in˝. Edward Rajzer,
mgr in˝. Tadeusz Baran, mgr Stanis∏aw Kraska, mgr in˝. Szczepan
Chrzanowski, mgr in˝. Piotr Ostrowski, mgr in˝. Józef K´dzior, mgr
in˝. Jan OczoÊ, mgr in˝. Stanis∏aw Kluz, mgr in˝. Kazimierz Jacek

Na zebraniu za∏o˝ycielskim w dniu 6 czerwca 1990 roku powo∏ano
Regionalnà Spó∏dzielni´ Zespo∏u Szkó∏ Spo˝ywczych, która w 1995 r.
zmieni∏a nazw´ na Regionalnà Spó∏dzielni´ Szkolenia i Us∏ug Mleczar-
skich w Rzeszowie. Przewodniczàcym Rady Nadzorczej zosta∏ in˝. Tade-
usz Pruchnik, natomiast pierwszym prezesem Zarzàdu - Tadeusz Baran.
Likwidator CZSM w Warszawie przekaza∏ obiekty ZSS w Rzeszowie dla
Regionalnej Spó∏dzielni Szkolenia i Us∏ug Mleczarskich. Krajowe Zebra-
nie Przedstawicieli Spó∏dzielni Mleczarskich, które odby∏o si´ 24 lipca
1991 roku w Warszawie zatwierdzi∏o przekazanie obiektów ZSS oraz do-
datkowo nieodp∏atnie przekaza∏o Spó∏dzielni budynki w Lublinie przy
ul. Mi∏ej 6, w Rzeszowie przy ul. Nowotki 16 i Rejtana 10 A.

Przekazane obiekty po uregulowaniu stanu prawnego, s∏u˝à 
celom statutowym Spó∏dzielni.

Regionalna Spó∏dzielnia Szkolenia i Us∏ug Mleczarskich jest
spó∏dzielnià osób prawnych i fizycznych. Osoby prawne repre-
zentowane sà przez spó∏dzielnie mleczarskie a osoby fizyczne

35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 16
tel.(17) 861 18 01, tel./fax 861 12 79

e-mail: biuro@rssium.rzeszow.pl

przez d∏ugoletnich pracowników spó∏dzielczoÊci mleczar-
skiej oraz pracowników ZSS w Rzeszowie. Celem dzia∏a-
nia Spó∏dzielni jest kszta∏cenie, dokszta∏canie i doskona-
lenie zawodowe kadr dla spó∏dzielczoÊci mleczarskiej
i przemys∏u spo˝ywczego oraz Êwiadczenie us∏ug.

RSSiUMl. zrzeszona jest w Ma∏opolskim Mleczarskim
Spó∏dzielczym Zwiàzku Rewizyjnym w Krakowie.

• Zarzàd Spó∏dzielni:

- Wies∏aw Darasz - Prezes Zarzàdu (od marca 2009 r.)

- Piotr Ostrowski - Wiceprezes Zarzàdu

- Stanis∏aw Augustyn - Cz∏onek Zarzàdu.

• Przewodniczàcym RN pozostaje nadal:

- Tadeusz Pruchnik.

W obiektach ZSS w Rzeszowie zlokalizowane jest 
unikalne Muzeum Spó∏dzielczoÊci 

i Szkolnictwa Mleczarskiego, 
które w 2011 roku obchodzi∏o jubileusz 

25-lecia istnienia. 

Prezes Zarzàdu - Wies∏aw Darasz
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Prezes Zarzàdu - in˝. Antoni Kogut
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Rzeszowska Spó∏dzielnia Mleczarska „RESMLECZ” w Trzebownisku ko∏o Rzeszowa
powsta∏a w 1906 roku. Jest to najwi´ksza mleczarnia nie tylko na Podkarpaciu, ale i w ca∏ej
po∏udniowej Polsce. Obiekty produkcyjno-magazynowe zajmujà powierzchni´ blisko oÊmiu
hektarów. Spó∏dzielnia wspó∏pracuje z ponad dwoma tysiàcami dostawców, od których
skupuje mleko klasy ekstra, spe∏niajàce wymagania Unijne. Swoim odbiorcom zarówno
w kraju, jak i za granicà oferuje bogaty asortyment, obejmujàcy ponad 30 rodzajów wyrobów
cenionych wÊród konsumentów za jakoÊç, niepowtarzalny smak, a przy tym – jeszcze
wolnych od konserwantów i substancji dodatkowych.

Od kilkunastu lat z powodzeniem sprzedajemy mleko w proszku, mas∏o w bloku, a tak˝e
twarogi o wyd∏u˝onym okresie przydatnoÊci do spo˝ycia, mogàce s∏u˝yç równie˝ jako
pó∏produkt. Ca∏y czas staramy si´ rozwijaç i wprowadzaç nowe technologie, wychodzàc
naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów.

Szereg unikalnych receptur, dba∏oÊç o wysokà jakoÊç wyrobów oraz wprowadzony System
Zarzàdzania Bezpieczeƒstwem ˚ywnoÊci zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 22 000, oparty o
plan HACCP i programy wst´pne (PRP) sà gwarancjà sta∏ego, wysokiego poziomu produkcji.

Wysoka jakoÊç wyrobów zosta∏a potwierdzona wieloma nagrodami i honorowymi tytu∏ami
przyznawanymi na krajowych i mi´dzynarodowych targach i wystawach. W tym roku
Spó∏dzielnia uzyska∏a presti˝owy znak POZNAJ DOBRÑ ˚YWNOÂå - przyznany przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Rawickiego - za sery twarogowe oraz na Mi´dzynarodowych
Targach tytu∏ „AGRO POLAND EURO QUALITY” 2011 za mleko w proszku. Podczas
Mi´dzynarodowych Targów POLAGRA-FOOD 2011 otrzymaliÊmy nagrod´ Stowarzyszenia im.
Eugeniusza Kwiatkowskiego „POLSKI PRODUCENT ˚YWNOÂCI 2011”.
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MLEKO 3,2% 
w butelce 1 L

3,2% t∏uszczu, butelka 1L
10 dni okresu przydatnoÊci

6 szt. w op. zbiorczym

MLEKO 2% 
o przed∏u˝onej

trwa∏oÊci
2% t∏uszczu, laminat 1L

30 dni okresu przydatnoÊci
12 szt. w op. zbiorczym

MLEKO 2% 
w butelce 1 L
2% t∏uszczu, butelka 1L
10 dni okresu przydatnoÊci
6 szt. w op. zbiorczym

ÂMIETANA 18%
18% t∏uszczu, kubek 250g
21 dni okresu przydatnoÊci
12 szt. w op. zbiorczym

ÂMIETANA 18%
18% t∏uszczu, kubek 380g
21 dni okresu przydatnoÊci
12 szt. w op. zbiorczym

ÂMIETANA 12%
12% t∏uszczu, kubek 330g

21 dni okresu przydatnoÊci
12 szt. w op. zbiorczym

MLEKO
w proszku pe∏ne

26% t∏uszczu, folia 500g
6 miesi´cy okresu przydatnoÊci

16 szt. w op. zbiorczym

JOGURT
NATURALNY

3% t∏uszczu, kubek 380g
21 dni okresu przydatnoÊci

12 szt. w op. zbiorczym

MLEKO ÂWIE˚E 2% 
w kartonie 1 L
2% t∏uszczu, karton 1L
7 dni okresu przydatnoÊci
8 szt. w op. zbiorczym
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MAÂLANKA
NATURALNA
2% t∏uszczu, karton 1L
21 dni okresu przydatnoÊci
8 szt. w op. zbiorczym

TWARÓG
PÓ¸T¸USTY
15% t∏uszczu w s.m., 
ok. 300g
30 dni przydatnoÊci
ok. 12 kg w op. zbior.

MAÂLANKA
TRUSKAWKOWA
2% t∏uszczu, kubek 380g
21 dni okresu przydatnoÊci
12 szt. w op. zbiorczym

KEFIR
2% t∏uszczu, kubek 200g

14 dni okresu przydatnoÊci
20 szt. w op. zbiorczym

KEFIR
2% t∏uszczu, kubek 450g

14 dni okresu przydatnoÊci
12 szt. w op. zbiorczym

MAS¸O Extra
82% t∏uszczu, 200g

40 dni okresu przydatnoÊci
50 szt. w op. zbiorczym

KEFIR w butelce
2% t∏uszczu, butelka 375g

14 dni okresu przydatnoÊci
8 szt. w op. zbiorczym

SEREK
ZIARNISTY

8% t∏uszczu, kubek 200g
10 dni okresu przydatnoÊci

36 szt. w op. zbiorczym

TWARÓG
MIELONY
15% t∏uszczu, 
wiaderko 1kg
14 dni przydatnoÊci
brak op. zbiorczego

TWARÓG
CHUDY
0% t∏uszczu w s.m., 
ok. 300g
30 dni przydatnoÊci
ok. 12 kg w op. zbior.

TWARÓG
PE¸NOT¸USTY
40% t∏uszczu w s.m., 
ok. 300g
30 dni przydatnoÊci
ok. 12 kg w op. zbior.
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Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Koƒskich powsta∏a w 1957 roku. W poczàtkowym okresie skup mleka nie
przekracza∏ 2 milionów, a obecnie Spó∏dzielnia skupuje i przetwarza blisko 87 milionów litrów mleka rocznie. Nowocze-
snà baz´ stanowià dwa du˝e, dobrze wyposa˝one obiekty produkcyjne: proszkownia mleka i zak∏ad miejski. Wraz
z uruchomieniem w 1975 roku proszkowni mleka rozpoczà∏ si´ gwa∏towny rozwój Spó∏dzielni. Proszek mleczny naszej
produkcji znalaz∏ uznanie na rynkach zagranicznych. Tradycyjnymi odbiorcami sà takie kraje jak: Holandia, Niemcy,
Brazylia, Meksyk, Egipt, Algieria. 

Wizytówkà naszej Spó∏dzielni jest mas∏o Szlachetne, mas∏o z Koƒskich, ser mi´kki w solance, twaróg, Êmietana, maÊlanka,
kefir, mleko ukwaszone zsiad∏e oraz jogurt „JOKO”. Na rynku krajowym s∏yniemy równie˝ z produkowanego mleka
spo˝ywczego znanego pod markà „KONECKIE”. Jest ono oferowane w ró˝nych asortymentach i opakowaniach. Najnowsza
nasza oferta to mleko pasteryzowane o przed∏u˝onym terminie przydatnoÊci zapakowane w butelk´.

Bezpieczeƒstwo produkowanych artyku∏ów gwarantujà nowoczeÊnie wyposa˝one laboratoria oraz funkcjonujàcy
system HACCP.

Dzi´ki w∏asnym badaniom marketingowym wiemy, ˝e konsumenci doceniajà oryginalny smak i wysokà jakoÊç Naszych
produktów. Zaopatrujemy w nie, poza rynkiem lokalnym, tak˝e aglomeracje miejskie (Warszawa, ¸ódê, Kraków, Tarnów,
Górny i Dolny Âlàsk). Zach´camy wszystkich, którzy kupujà produkty mleczarskie aby na pó∏kach sklepowych szukali
wyrobów z Naszym znakiem firmowym.
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Spó∏dzielnia nasza prowadzi dzia∏alnoÊç 
od poczatku lat 40-tych XX wieku.

Przedmiotem dzia∏ania Spó∏dzielni jest:

• handel artyku∏ami mleczarskimi i materia∏ami zaopatrzeniowo-
technicznymi,

• us∏ugi laboratoryjne,

• wymiana towarowa i wspó∏praca z zagranicà w zakresie
eksportu i importu towarów.

W sk∏ad laboratorium us∏ug badawczych wchodzà trzy 
pracownie takie jak:

• pracownia badaƒ mleka,

• pracownia ochrony Êrodowiska,

• pracownia mikrobiologiczna.

Realizujà one badania w zakresie:

• pracownia badaƒ mleka (oznacza ogólnà liczb´ drobnoustrojów,
komórek somatycznych, sk∏ad chemiczny, punkt zamarzania
i substancje hamujàce w mleku surowym.)

• pracownia ochrony Êrodowiska (zajmuje si´ badaniem Êcieków
i wód powierzchniowych.)

• pracownia mikrobiologiczna (przeprowadza badania mikrobio-
logiczne próbek: ˝ywnoÊci, Êrodowiskowych, przechowalni-
czych oraz powierzchni tusz zwierzàt rzeênych.)
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Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowcu Świętokrzyskim została
założona 19 stycznia 1936 roku pod nazwą „Okręgowa Mleczarnia Spółdzielcza
w Waśniowie z odpowiedzialnością udziałami”. Inicjatorem i głównym
organizatorem spółdzielni był młody miejscowy nauczyciel Józef
Jakubowski. Wybuch wojny nie przerwał działalności spółdzielni, choć
w znacznym stopniu ją ograniczył. Jesienią 1943 roku przeniesiono 
siedzibę spółdzielni do Ostrowca Św. W 1954 roku przekazany został do
użytku nowo wybudowany zakład mleczarski w Ostrowcu Św. przy 
ul. Zagłoby, który jest siedzibą spółdzielni do dnia dzisiejszego.
Od czasu powstania do teraźniejszości, Spółdzielnia przeszła wiele 
przeobrażeń i zmian, które pozwoliły dostosować się do niełatwych 
wymogów rynku.
Od czerwca 2009r. pracą Zarządu kieruje Prezes Kazimierz Czerwiński,
zaś pełnomocnikami Zarządu są: Agnieszka Stawiarska i Eligiusz Sielecki. 
Rada Nadzorcza liczy 11 osób i w jej skład wchodzą: Dariusz Przemyski -
przewodniczący, Andrzej Dziekan - zastępca przewodniczącego, Krzysztof
Gajewski - sekretarz, Janusz Cebula, Andrzej Gruszka, Józef Haraźny,
Andrzej Kosiela, Stanisław Podgajny, Halina Sala, Krzysztof Serwicki,
Marek Stachurski.
Skup mleka prowadzimy na terenie 11 gmin w 6 powiatach.

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Zagłoby 32

tel.(41) 265 15 70, 247 95 05, tel./fax (41) 265 31 61

www.osml-ostrowiec.prv.pl; 

e-mail: osml_ostrowiec@poczta.onet.pl

Produkujemy i oferujemy do sprzedaży następujące artykuły
mleczarskie:

• mleko spożywcze  • śmietanę spożywczą i śmietankę
• jogurt naturalny i owocowy  • masło extra

• ser typu Mozzarella  • ser typu Gouda  • ser Salami
• ser twarogowy  • kefir i maślankę
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Spó∏dzielnia Mleczarska BIELUCH w Che∏mie dzia∏a na terenach na
których rodzi∏ si´ pierwszy ruch spó∏dzielczy tworzony przez uwa˝a-
nego za prekursora spó∏dzielczoÊci wielkiego uczonego, filozofa, dzia∏a-
cza politycznego rzecznika reform spo∏ecznych ksi´dza Stanis∏awa Sta-
szica. W 1816 roku za∏o˝y∏ on pierwszà samopomocowà organizacj´
ch∏opskà na ziemiach polskich, pod nazwà Hrubieszowskie Towarzy-
stwo Rolnicze dla Ratowania si´ Wspólnie w Nieszcz´Êciach.

U nas wszystko zacz´∏o si´ 3 grudnia 1929 roku o godzinie 20 w kol.
Nowosió∏ki Gminie Staw pow. Che∏mski w salach szko∏y podstawowej
zebra∏o si´ 30 rolników z okolicznych wiosek w celu za∏o˝enia Spó∏-
dzielni. Spó∏dzielni nadano nazw´ Spó∏dzielni Mleczarska w kol. Nowo-
sió∏ki z odpowiedzialnoÊcià ograniczonà.

Spó∏dzielnia Mleczarska w Che∏mie chcàc dostosowaç si´ do gospo-
darki rynkowej podj´∏a na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych strate-

giczne kierunki rozwoju. Polega∏y one na rezygnacji
z produkcji pod rynek lokalny a przejÊcie na han-
del krajowy. Wymaga∏o to zmian asortymentu

produkcji na bardziej rynkowy i rentowny
oraz zainwestowanie w strategiczny,

markowy produkt którym zosta∏ serek
Bieluch i Smakosz pro-

dukowane technolo-
già ultrafiltracji.

Zrezygnowano te˝ z nalewania mleka i Êmietany w butelki a na to
miejsce wprowadzono pakowaczki do kartonów i folii (m.in. "Nadbu-
˝aƒski Dzban").

Oprócz tego podj´to w Spó∏dzielni szereg dzia∏aƒ zmierzajàcych do  
unowoczeÊnienia zak∏adu:

• zagospodarowano wolne pomieszczenia produkcyjne i magazynowe.

• zorganizowano ch∏onny system dystrybucji wyrobów.

• nastàpi∏y pozytywne zmiany w bazie surowcowej (przej´to dostaw-
ców surowca z upad∏ych spó∏dzielni mleczarskich). 

• utworzono strefy sanitarne,

• wdro˝ono systemy bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊç HACCP oraz zarzàdza-
nia jakoÊcià ISO 9001, które nast´pnie zosta∏y certyfikowane

• Spó∏dzielnia Mleczarska BIOMLEK zostaje zakwalifikowana decyzjà
Powiatowego Lekarza Weterynarii, jako Zak∏ad uprawniony do han-
dlu na rynku wspólnotowym Unii Europejskiej.

• w 2008 r. oddano do u˝ytku nowà, rozbudowanà i zmodernizowanà
twaro˝karni´, wyposa˝onà w nowoczesnà, zautomatyzowanà lini´
technologicznà do produkcji twarogów pakowanych w sztywnà foli´
z systemem zamknij-otwórz.

W ciàgu ponad 80 lat firma dzia∏a∏a w ró˝nych systemach ustrojo-
wych, politycznych i gospodarczych, ulega∏a ciàg∏ym przeobra˝eniom,
ale pozytywnym, dzi´li temu przetrwa∏a. Natomiast w ostatnich la-

tach nastàpi∏ dynamiczny rozwój technologicz-
ny i handlowy Spó∏dzielni a efektem tego
jest pozycja marki "Bieluch".

Spó∏dzielnia Mleczarska BIELUCH
22-100 Che∏m, ul. Chemiczna 4
Sekretariat tel. (82) 565-40-93, 565-59-83
fax (82) 565-09-14
e-mail: sekretariat@smbieluch.pl
Handel tel. (82) 565-46-93
fax (82) 564-86-72
e-mail: handel@smbieluch.pl

WI¢CEJ INFORMACJI NA:

www.bieluch.eu
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Zak∏ad Mleczarski w Suszu jest zak∏adem z tradycja-
mi, jego historia si´ga bowiem 1894 roku. Naszym celem
zawsze by∏o i w dalszym ciàgu jest zapewnienie klientom do-
brego, zdrowego produktu, wyprodukowanego z najwy˝szej
jakoÊci polskiego mleka pochodzàcego z gospodarstw rolnych
z terenu 4 gmin: Susz, Stary Dzierzgoƒ, Prabuty i Kisielice.
Starajàc si´ jak najlepiej spe∏niaç te za∏o˝enia zmodernizowa-
liÊmy i unowoczeÊniliÊmy lini´ produkcyjnà, zakupiliÊmy no-
woczesne urzàdzenia i samochody dostawcze, wprowadzili-
Êmy nowe etykiety i opakowania naszych produktów. 

OSM Susz spe∏nia wszystkie wymogi Unii Europejskiej, co
otworzy∏o przed Nami europejskie rynki zbytu. 

Nie poprzestaliÊmy jednak na tym i podj´liÊmy – zwieƒ-
czone sukcesem - starania o cz∏onkostwo w Europejskiej Sieci
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Regionalne Dziedzic-
two Kulinarne - Warmia Mazury PowiÊle to znak potwierdza-
jàcy jakoÊç tradycyjnej ˝ywnoÊci, która promuje tradycje re-
gionu. Ten presti˝owy znak zobowiàzuje, dlatego b´dziemy
starali si´ jeszcze bardziej dbaç o jakoÊç i smak naszych pro-
duktów. 

OSM w Suszu specjalizuje si´ w produkcji sera Salami
40%. Jest to nasz podstawowy i flagowy produkt, z którego je-
steÊmy znani w ca∏ym kraju. Jego wysoka jakoÊç zosta∏a po-
twierdzona na VIII Mi´dzynarodowych Targach FERMA
BYD¸A 22–24.02.2008 roku Poznaƒ – Arena. W tym dniu

przyznano nam presti˝owà
nagrod´ MLECZNA PER¸A. Ser
naturalny Salami z Warmii, Mazur
i PowiÊla od 28.02.2010 r. posiada znak
„JAKOÂå I TRADYCJA - WARMIA MAZURY I POWIÂLE”.

Ponadto wysokim uznaniem wÊród konsumentów cieszy
si´ produkowane przez nas mas∏o ekstra i twaróg pó∏t∏usty -
od 01.07.2008 r. produkty te sygnowane sà znakiem jakoÊci
„JAKOÂå I TRADYCJA - WARMIA MAZURY I POWIÂLE”, za które
na XI Targach FERMA BYD¸A 25–27.02.2011 r. w Poznaniu
przyznano Spó∏dzielni nagrody MLECZNA PER¸A.

• Okr´gowà Spó∏dzielnià Mleczarskà w Suszu 
kieruje Zarzàd w sk∏adzie:

1. Kazimierz Ma∏ecki - Prezes Zarzàdu

2. Anna Nowakowska - Cz∏onek Zarzàdu.

• Prezydium Rady Nadzorczej OSM:

1. Henryk Stefaniak - Przewodniczàcy RN

2. Piotr Piotrowski - Z-ca Przewodniczàcego RN

3. Danuta Miko∏ajków - Sekretarz RN.
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Spó∏dzielnia Mleczarska w Lisewie jest ma∏ym zak∏adem z wieloletnimi 
tradycjami, który po∏o˝ony jest w malowniczej okolicy oko∏o 40 km 
na pó∏noc od Torunia.

Jako poczàtek dzia∏alnoÊci zak∏adu w Lisewie przyjmuje si´ dat´ 01.06.1904 roku.
Taka data istnieje w zachowanych do dziÊ zapiskach jednego z w∏aÊcicieli.
Tak dawniej, jak i obecnie zak∏ad prowadzi dzia∏alnoÊç jako Spó∏dzielnia
Mleczarska w Lisewie.

W latach 1950-1957 mleczarnia funkcjonowa∏a jako zak∏ad paƒstwowy.
W póêniejszym okresie powo∏ano Che∏miƒskà Spó∏dzielni´ Mleczarskà,
w której zak∏ad w Lisewie stanowi∏ jeden z oddzia∏ów. W styczniu 1992 ro-
ku odby∏o si´ zebranie cz∏onków Spó∏dzielni, na którym podj´to decyzj´
o od∏àczeniu zak∏adu od Che∏miƒskiej Spó∏dzielni Mleczarskiej i powo∏aniu
Spó∏dzielni Mleczarskiej w Lisewie prowadzàcej dzia∏alnoÊç na 
w∏asny rachunek.

G∏ównym wyrobem jest ser edamski, którego wysoka jakoÊç i walory 
smakowe powodujà, ˝e cieszy si´ on ogromnym uznaniem konsumentów. 

Spó∏dzielnià kieruje Zarzàd w sk∏adzie: Bogdan Jankowski - Prezes Zarzàdu,
Tadeusz ¸´towski - Wiceprezes Zarzàdu, Gra˝yna Foj - Cz∏onek Zarzàdu.

Dzia∏alnoÊç Spó∏dzielni nadzoruje Rada Nadzorcza w sk∏adzie:
Mieczys∏aw Szymborski - Przewodniczàcy RN, Marek Dobosz - Z-ca Prze-
wodniczàcego RN, Alicja Trzpil - Sekretarz RN, oraz cz∏onkowie: Miros∏aw
Bachanek, Cezariusz CieÊlik, Józef Jankowski. 99

Spó∏dzielnia Mleczarska w Pas∏´ku powsta∏a
w roku 1950, na bazie przej´tych poniemieckich Zak∏a-
dów Serowarskich i obejmowa∏a obszar powiatu Pas∏´k.

Przed II wojnà Êwiatowà na terenach wokó∏ Pas∏´ka
(Prusy Wschodnie), z uwagi na bardzo dobre warunki glebo-
we i klimatyczne, produkcja i przerób mleka sta∏y na bar-
dzo wysokim poziomie. Âwiadczà o tym pozosta∏e du˝e obo-
ry z czerwonej ceg∏y i bardzo wiele zak∏adów przetwór-
czych – produkujàcych g∏ównie mas∏o i sery twarde.

Poczàtkowo, w roku 1950 Spó∏dzielnia przej´∏a Zak∏ad
w Pas∏´ku. Zak∏ad ten by∏ zniszczony i zdewastowany –
cz´Êç maszyn i urzàdzeƒ by∏a wywieziona. Uruchomienie
produkcji zaj´∏o wiele czasu i kosztowa∏o du˝o wysi∏ku. 

Stopniowo Spó∏dzielnia przejmowa∏a inne Zak∏ady pro-
dukcyjne (Zak∏ad w Dobrym i Zielonce Pas∏´ckiej). Jednocze-
Ênie powsta∏ plan budowy nowego Zak∏adu w M∏ynarach.
Oddano go do u˝ytku w roku 1959 produkowano w nim
mleko w proszku i sery twarde. W miar´ mo˝liwoÊci finan-
sowych Spó∏dzielnia w swoich zak∏adach produkcyjnych
przeprowadza∏a  remonty i modernizowa∏a je wybudowa-
no te˝ nowe punkty skupu mleka. 

W koƒcówce lat 70-tych Spó∏dzielnia posiada∏a 5 zak∏a-
dów produkcyjnych: dwa w Pas∏´ku, M∏ynarach, Dobrym
i Zielonce Pas∏´ckiej, skupowa∏a ok. 50 mln litrów mleka
rocznie, w 48 punktach skupu mleka. G∏ównymi produk-
tami by∏y: sery twarde, mas∏o, ser solan, kazeina, mleko
w proszku, twarogi,mleko spo˝ywcze,  Êmietana i napoje
mleczne. 

W roku 1976 rozpocz´∏a si´ budowa nowego Zak∏adu
Mleczarskiego w Pas∏´ku im. 40-lecia PRL. Zak∏ad oddano do
u˝ytku w latach 1982-83. Zak∏ad stanowi∏ w∏asnoÊç Woje-
wódzkiego Zwiàzku Spó∏dzielni Mleczarskich w Elblàgu.
W roku 1991 Zak∏ad, decyzjà Likwidatora Zwiàzku  Spó∏-
dzielni Mleczarskiej w Elblàgu, zosta∏ przekazany do Okr´-
gowej Spó∏dzielni Mleczarskiej w Pas∏´ku.

Posiadajàc Zak∏ad o takich zdolnoÊciach produkcyjnych
(ok 550 tys litrów mleka dziennie) Spó∏dzielnia wy∏àcza∏a
z produkcji swoje przestarza∏e i wyeksploatowane oddzia∏y

produkcyjne w Dobrym i Zielonce Pas∏´ckiej. A Zak∏ad
w M∏ynarach  utworzy∏ swojà niezale˝nà Spó∏dzielni´. 

W roku 1993 Spó∏dzielnia zawiàza∏a spó∏k´ z Korporacjà
Land O' Lakes z Minnesoty (USA) tworzàc Spó∏k´ Sery ICC
Pas∏´k. W roku 2002 udzia∏y w Spó∏ce Sery ICC odkupi∏a od
Korporacji  Land O' Lakes,  francuska firma BONGRAIN Euro-
pe SAS. W roku 2005 Spó∏dzielnia zby∏a wszystkie swoje
udzia∏y w spó∏ce Spó∏ce Sery ICC na rzecz firmy BONGRAIN
Europe SAS, zaprzestajàc jednoczeÊnie skupu mleka i pro-
dukcji wyrobów mleczarskich.

Obecnie Spó∏dzielnia Mleczarska w Pas∏´ku zajmuje si´
zaopatrzeniem rolników w materia∏y do produkcji mleka,
nawozy, nasiona traw i kukurydzy, Êrodków chemicznych
do mycia i dezynfekcji – prowadzi w∏asny sklep Agro oraz:
- Êwiadczy us∏ugi transportowe – przewóz mleka, Êmieta-

ny, serwatki i innych p∏ynnych artyku∏ów spo˝ywczych;
- Êwiadczy us∏ugi rolnicze: siew traw, siew i zbiór kukury-

dzy, rozsiew wapna, wywóz gnojowicy
- wynajmuje pomieszczenia biurowe i na dzia∏alnoÊç

us∏ugowo- handlowà
- organizuje szkolenia i doradza rolnikom.

Historia Spó∏dzielni Mleczarskiej w Pas∏´ku pokazuje jej
ró˝ne formy dzia∏ania na przestrzeni 60 lat jej istnienia. Po
przemianach gospodarczych Spó∏dzielnia ukierunkowa∏a
si´ w handlu i us∏ugach dla rolnictwa. 

Nasze motto: „Spó∏dzielnia Mleczarska w Pas∏´ku
partnerem ka˝dego producenta mleka”.

Spó∏dzielnia Mleczarska w Pas∏´ku dzisiaj SM w Pas∏´ku wczoraj

SPÓ¸DZIELNIA MLECZARSKA W PAS¸¢KU
UL. BANKOWA 25, 14-400 PAS¸¢K

tel./ fax 55 248 23 29
AGRO SKLEP tel. 55 248 41 40
e-mail: sm-paslek@home.pl

Park maszynowy
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Dzisiaj Cuiavia jest g∏ównie producentem wyrobów Êwie˝ych
takich jak mleko, twarogi, Êmietanki, Êmietany ukwaszone, jogur-

ty, kefir i maÊlanki oraz mleko w proszku z nadwy˝ek skupowych.

Zak∏ad jest bardzo dobrze wyposa˝ony i przystosowany do przerobu
300 tysi´cy litrów mleka na dob´. 

Naszymi odbiorcami sà przede wszystkim sieci handlowe ale produ-
kujemy i dostarczamy równie˝ nasze wyroby do tradycyjnego detalu
i zbiorowego ˝ywienia. Mleko w proszku trafia g∏ównie na rynki zagra-
niczne gdzie cieszy si´ du˝ym uznaniem.

W najbli˝szym okresie planujemy du˝o  inwestycji  w rozwój zak∏adu,
które pozwolà uzupe∏niç i poszerzyç ofert´ handlowà naszej firmy.

Zarzàd Spó∏dzielni stanowià:
• Prezes Zarzàdu: Jaros∏aw Marciniak

• Wiceprezes Zarzàdu:  Jaros∏aw Michalski

Oferta handlowa:

• Mleko  • Mas∏o • MaÊlanka 

• Jogurt naturalny • Jogurty owocowe 

• Kefir • Âmietanki • Âmietany

• Twarogi 

• Serki homogenizowane 

• Sery sma˝one

• Mleko w proszku

CUIAVIA Okr´gowa Spó∏dzielnia
Mleczarska w Inowroc∏awiu

ul. Nowa 32, 88 – 100 Inowroc∏aw
woj. kujawsko – pomorskie

tel. 052/ 35 35 600, fax 052/ 35 35 669
e-mail:  cuiavia_sekretariat@op.pl

Prezes Zarzàdu
Jaros∏aw Marciniak

Cuiavia Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska
w Inowroc∏awiu to Spó∏dzielnia z prawie 70 – letnià
tradycjà. Powsta∏a z po∏àczenia kilku mniejszych lokal-
nych zak∏adów funkcjonujàcych przed wojnà w okoli-
cach Inowroc∏awia.
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M L E C Z - M AM L E C Z - M A S Z  O F E R U J ES Z  O F E R U J E ::

➥➥ Dozowniki, pó∏automaty i automaty do pakowania w kubeczki 
o wydajnoÊci do 8000 opak./godz.

• ró˝norodne produkty mleczarskie, czyste jak równie˝ 
z dodatkami d˝emów i owoców, lody

• ró˝norodnoÊç kszta∏tów i pojemnoÊci kubków oraz sposobów zamykania

• mo˝liwoÊç pakowania w atmosferze sterylnej

➥➥ Pakowaczki do mleka w worki foliowe 5 l i woreczki 0,25-1,0 litra

➥➥ Linie do pakowania produktów mleczarskich w butelki

➥➥ Dozowniki i automaty pakujàce do materia∏ów sypkich

➥➥ Pompy, miesza∏ki, suszarki, mieszacze w przep∏ywie, 
agregaty sterylnego powietrza

➥➥ Transportery Êlimakowe, p∏ytkowe, taÊmowe.

➥➥ Remonty homogenizatorów i urzàdzeƒ pakujàcych

➥➥ Monta˝e technologiczne

101
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1928 – 1938

Powołanie Spółdzielni, rejestracja w sądzie oraz uruchomienie pro-
dukcji w adaptowanych pomieszczeniach, budowa nowego zakładu
w Krośniewicach.

1939 – 1945

II wojna światowa, zarząd niemiecki, produkcja na front.

Wyzwolenie i uruchomienie zakładu spółdzielczego w 1946.

1950 

Przy zakładzie powstaje Proszkownia Mleka dla niemowląt jako dar
UNICEFU.

1951 – 1957

Upaństwowienie Spółdzielni, reaktywacja Spółdzielni 1957.

1959 – 1971

Włączenie dwóch Spółdzielni „Niedrzewianka” i „Dąbrowianka”.

Uruchomienie produkcji mleka zagęszczonego dla przemysłu w Kro-
śniewicach, a w Niedrzewiu serów dojrzewających. Pierwsza w kraju
produkcja sera „Liliput”. 

1975 – 1981

Spółdzielnia jednym z siedmiu Zakładów Wojewódzkiej Spółdzielni
Mleczarskiej w Płocku. 

1975 

Uruchomienie produkcji sera Solan i Feta na eksport. 

1981 

Odzyskanie  samodzielności. 

1983 – 1993

Decyzją C.Z.S.Ml. i Zarządu Spółdzielni rozpoczęcie budowy wytwór-
ni odżywek dla niemowląt, inwestycja nie trafiona, początek kłopo-
tów finansowych.    

1994  

Rok przełomowy w Spółdzielni, powołanie nowego Zarządu i nowej
Rady Nadzorczej. Prezesem zostaje Pan Józef Hałajda, a Przewodni-
czącym Rady Pan Edmund Brzeziński, którzy te funkcje pełnią do
chwili obecnej. 

1995 – 2003 

Walka o przetrwanie Spółdzielni, spłata kredytu zaciągniętego na
nieefektywną inwestycję, nawiązanie współpracy z Bankiem Spół-
dzielczym w Gostyninie oraz Zakładem Usług Handlowych „ROBICO”
w Warszawie, podjęcie wyzwania nowych czasów.

2004 – 2006 

Zakłady w Niedrzewiu i w Krośniewicach dopuszczone do działania
na rynku wspólnotowym. Wdrażanie i certyfikacja Systemu Zarzą-
dzania Jakością ISO9001/ HACCP.

2010  

Otrzymanie czterech znaków jakości „Poznaj Dobrą Żywność” na pro-
dukowane wyroby z marką ROBICO i wyróżnienie Kutnowskim Hi-
tem 2010. Zwiększenie produkcji mleka zagęszczonego słodzonego.

2011

Spółdzielnia otrzymuje nominację do nagrody Orzeł Agrobiznesu
oraz Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego za wysoką jakość
wszystkich produktów w Wojewódzkim Konkursie Wyrobów Mle-
czarskich Bratoszewice 2011.

OSM Proszkownia Mleka w Krośniewicach to Spółdzielnia o wieloletniej tradycji, bogatej historii. 

Poniżej szczególne lata z historii Spółdzielni:

Jakość w Spółdzielni to nie przypadek, ale wynik dobrych intencji, szczerego wysiłku, 

inteligentnego nadzoru i zręcznego wykonania.
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Powstanie Okr´gowej Spó∏dzielni Mleczarskiej
w Rawie Mazowieckiej datuje si´ na rok 1935.

W póêniejszym okresie Spó∏-
dzielnia przechodzi∏a ró˝ne

formy organizacyjne.

Decyzjà Zebrania
Przedstawicieli w roku

1993 zosta∏a zmieniona
nazwa na: Spó∏dzielnia

Mleczarska w Rawie Mazo-
wieckiej.

W 1994 roku oddano do u˝ytku nowoczesnà,
biologicznà oczyszczylni´ Êcieków.

W ciàgu 75 lat istnienia zak∏ad zosta∏ zmoderni-
zowany. Udoskonalono stare i wprowadzono no-
we technologie produkcji. Posiadane maszyny
i urzàdzenia pozwalajà produkowaç wymienione
w ofercie wyroby.

• Prezesem Zarzàdu Spó∏dzielni jest:
- mgr in˝. Stanis∏aw Grotek.

• Przewodniczàcym Rady Nadzorczej jest: 
- Kazimierz Wojciechowski.

Spó∏dzielnia zrzesza 1500 cz∏onków, swym sku-
pem obejmuje 6 gmin województwa ∏ódzkiego.
Wyprodukowane wyroby sprzedawane sà na tere-
nie centralnej Polski. 

• Spó∏dzielnia oferuje:
- mleko spo˝ywcze 2% i 3,2%, 

- twarogi o ró˝nej zawartoÊci t∏uszczu, 

- mas∏o sto∏owe i extra, 

- Êmietan´ 18% i Êmietank´ 30% w kubkach i folii, 

- napoje mleczne: kefir, maÊlank´ naturalnà, 

- jogurty owocowe.

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kolejowa 5, woj. ∏ódzkie, 

tel./fax (46) 814 49 29, Dzia∏ Handlowy (46) 814 47 36
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Spó∏dzielnia Mle-
czarska w Gàsocinie
powsta∏a w 1926 r.

Jej za∏o˝ycielami byli:
Aleksander Lewandow-

ski, Wiktor Wynimko,
Brzeziƒski, Lubkowski, Szarek. 

W pierwszych latach swej dzia∏alnoÊci 
zajmowa∏a si´ produkcjà mas∏a i Êmietany. 

W latach powojennych rozszerzono asor-
tyment o produkcj´ serków pleÊniowych
"Rokpol". W tym okresie Spó∏dzielnia w Gàso-
cinie by∏a jednà z pierwszych, gdzie urucho-
miono produkcj´ tych serków. 

Spó∏dzielnia w okresie od powstania do
1970 r. obejmowa∏a dzia∏alnoÊcià dwie gminy,
tj. Âwiercze i Soƒsk. W 1970 r. zosta∏a w∏àczo-
na do dzia∏alnoÊci OSM w Ciechanowie i istnia-
∏a jako jej oddzia∏ do dnia 30 kwietnia 1991 r. 

W tym okresie Spó∏dzielnia produkowa∏a
du˝e iloÊci kazeiny kwasowej. 

Z dniem 1 maja 1991 r. cz∏onkowie zareje-
strowali w Sàdzie samodzielnà Spó∏dzielni´
Mleczarskà w Gàsocinie. Terenem jej
dzia∏alnoÊci sà gminy: Soƒsk, Âwiercze
i Ojrzeƒ. 

Od 2003 r. prezesem Spó∏dzielni Mle-
czarskiej jest Bogumi∏ Konicer. Obecnie
w Spó∏dzielni zatrudnionych jest 21 osób
- g∏ównie m∏odzi pracownicy.

Zarzàd Spó∏dzielni tworzà:
• Bogumi∏ Konicer – Prezes Zarzàdu 

(od 2003 r.)
• Miros∏aw Ko∏pak – Cz∏onek Zarzàdu
• Stefan Stawiƒski – Cz∏onek Zarzàdu

• Lucyna Koz∏owska - G∏ówna Ksi´gowa.

Radzie Nadzorczej Przewodniczà:
• Mariusz Sokolnicki – Przewodniczàcy RN

• Józef ¸àczyƒski – Wiceprzewodn. RN.

Oferta asortymentu Spó∏dzielni: 
• twarogi:

- t∏usty (klinki, kostka 250 g)
- pó∏t∏usty (krajanka, kostka 250 g)
- chudy (krajanka, kostka 250 g)

- Êmietankowy (klinki)
w iloÊci oko∏o 350 ton rocznie 

• mleko spo˝ywcze 
- 3,2% (1l - folia) i 2% (1l - folia)
w iloÊci 200 tys. litrów rocznie 

• Êmietana spo˝ywcza
- 30% (250 ml, 400 ml – butelka plastik.)

- 30% (250 ml, 500 ml – torebka folia)
- 18% (250 ml, 400 ml – butelka plastik.)

w iloÊci 150 tys. litrów rocznie 
• kefir

- 1,5% (400 ml, 1l – butelka), 
-1,5% (400 ml – kubek)

w iloÊci 70 tys. litrów rocznie 
• maÊlanka spo˝ywcza 

- 1,5% (1l – butelka)
w iloÊci 12 tys. litrów rocznie 

06-440 Gàsocin, ul. G∏ówna 22, tel./fax (23) 671 40 45
tel. (23) 671 40 35, e-mail: sm_gasocin@o2.pl

Bogumi∏ Konicer
- Prezes Zarzàdu

Spółdzielnia prowadzi sprzedaż 
mleka pełnego i odtłuszczonego 

oraz śmietany innym producentom
w ilości około 5 mln 

litrów rocznie

Lucyna Koz∏owska
- G∏. Ksi´gowa

Zak∏ad    w Gàsocinie
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Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Piaskach rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç w 1948 r.
OSM Piaski oferuje swoim klientom najwy˝szej jakoÊci produkty dzi´ki surowcowi
pozyskiwanemu z czystych ekologicznie terenów Lubelszczyzny.

Zak∏ad wyposa˝ony jest w zautomatyzowane linie technologiczne, pozwalajàce na
produkcj´ artyku∏ów nabia∏owych przy zachowaniu aseptyki i sterylnoÊci. OSM Piaski
posiada certyfikat HACCP, a w czerwcu 2004 r. zosta∏a zakwalifikowana do zak∏adów
spe∏niajàcych wymogi Dyrektywy Unijnej 92/46/EWG, a wi´c mo˝e dystrybuowaç
swoje produkty na terenie ca∏ej Unii Europejskiej.

OSM Piaski specjalizuje si´ w produkcji twarogów, Êmietan jogurtowych, mozzarel-
li i koktajli owocowych. 

Naszym sztandarowym produktem jest wielokrotnie nagradzany twaróg Êmietan-
kowy, z którego produkowane sà wyÊmienite serniki oraz pasty i dipy na kanapki.
Z dodatkiem Êmietany jogurtowej o zawartoÊci 9% t∏uszczu powstajà fantastyczne
sa∏atki warzywne i owocowe.

Koktajle kefirowe sà niezastàpione w kuracji antybiotykowej, natomiast Mozarella
Piasecka jest najlepszym serem do pizzy, zapiekanek oraz do sa∏atek.
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Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Grodzisku Mazowieckim
od prawie 70 lat zajmuje si´ skupem i przetwórstwem mleka
oraz handlem artyku∏ami mleczarskimi.

Przerób surowca odbywa si´ przy zastosowaniu nowocze-
snych trendów technicznych, technologicznych i jakoÊciowych.
Zak∏ad wyposa˝ony jest w nowoczesne linie technologiczne do
produkcji.

W 1993 roku Spó∏dzielnia jako pierwsza w kraju rozpocz´∏a
produkcj´ bardzo popularnego w∏oskiego sera mozzarella.
Uwzgl´dniajàc sugestie handlowców oraz konsumentów stale
rozszerza∏a gam´ asortymentowà tych serów.

Obecnie produkuje mozzarell´ w ró˝nej postaci 
i estetycznej szacie graficznej:

• Mozzarella kulka 250 g

• Mozzarella w zalewie 125 g

• Mozzarella w zalewie 4x25 g

• Mozzarella blok oko∏o 2,2 kg

• Mozzarella wiórki 250 g

• Mozzarella wiórki 2 kg
• Mozzarella w´dzona kulka 220 g

• Mozzarella w´dzona blok oko∏o 1 kg

Mozzarella nale˝y do grupy serów „pasta filata”, które po-
wstajà w procesie ugniatania i rozciàgania masy Êci´tego mleka
w goràcej wodzie. Dzi´ki procesowi uplastyczniania cechà cha-
rakterystycznà mozzarelli  jest doskona∏a topliwoÊç i ciàgliwoÊç.  

Poza serami mozzarella Spó∏dzielnia specjalizuje si´ w pro-
dukcji szerokiej gamy napojów fermentowanych, twarogów,
Êmietanki i mleka. NowoÊciami w ostatnim roku sà kefiry 0% na-
turalny i owocowe oraz mozzarella z dodatkiem kwasów t∏usz-
czowych Omega-3.

Wysoka jakoÊç oferowanych przez Spó∏dzielni´ produktów
znalaz∏a uznanie wÊród konsumentów, czego odzwierciedleniem
sà liczne wyró˝nienia i nagrody w postaci medali „Za Najwy˝szà
JakoÊç”, pucharów „Polskiego Producenta ˚ywnoÊci” oraz przy-
znanie znaku „Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç” przez Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi.

Rozwój i sukcesy firmy wynikajà z trafnych decyzji podejmo-
wanych przez Zarzàd Spó∏dzielni oraz zaanga˝owania wszyst-
kich pracowników.

Od 1995 roku Spó∏dzielnià kieruje Prezes Zarzàdu mgr in˝.
Tadeusz Proczek, a Przewodniczàcym Rady Nadzorczej od 1998
roku jest Pan Wojciech Walczak.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Grodzisku Mazowieckim

ul. Traugutta 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755 52 65, 755 51 66, fax 755 62 77

więcej informacji na:
www.osmgm.pl
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Spó∏dzielnia Mleczarska w ¸apach to nowoczesny zak∏ad
po∏o˝ony w pó∏nocno-wschodniej Polsce w woj. podla-
skim, 25 km od Bia∏egostoku w rejonie Narodowego Par-
ku Narwiaƒskiego, na obszarze „Zielonych  P∏uc Polski”. 
Spó∏dzielnia powsta∏a w 1927 roku w miejscowoÊci Po-
Êwi´tne i posiada ponad 80 letnià histori´, która si´ga
okresu mi´dzywojennego.
Z dniem  01.10.1974 r. po po∏àczeniu si´ ze Spó∏dzielnià Mleczar-
ska w Soko∏ach, Spó∏dzielnia przenios∏a swojà siedzib´ z miej-
scowoÊci PoÊwi´tne do nowo wybudowanego i nowoczesnego
(jak na ówczesne czasy) zak∏adu w miejscowoÊci ¸apy i zmieni-
∏a jednoczeÊnie swojà nazw´ na Okr´gowa Spó∏dzielnia Mle-
czarska w ¸apach z siedzibà w ¸apach (obecnie Spó∏dzielnia
Mleczarska w ¸apach). 
Na przestrzeni lat, zak∏ad nasz by∏ rozbudowywany i mo-
dernizowany. Najwi´kszy post´p zmian rozpoczà∏ si´
w latach 90., gdzie m.in.
• zakupiono  lini´  serowarskà i uruchomiono produkcj´ sera
typu Gouda,
• wprowadzono do produkcji nowe asortymenty wyrobów ta-
kich jak: jogurty, kefiry, maÊlanki,
• zakupiono samochody  dostawcze i do odbioru mleka w tym

cysterny samozbierajàce,
• zmodernizowano budynek produkcyjny wraz z wyposa˝eniem

oraz punkty skupu mleka, 
W kolejnych latach, tj. po 2000 roku Spó∏dzielnia w dalszym ciàgu
inwestowa∏a.
- W 2001 r. oddano do u˝ytku nowoczesnà, zautomatyzowanà lini´ tech-
nologicznà do produkcji twarogu tradycyjnego metodà OBRAM. 
- W latach 2002 – 2004, u progu integracji z Unià Europejskà, zak∏ad pod-
dano ponownie gruntownej modernizacji, podczas której: 
• zakupiono i wymieniono park maszynowy, 
• wyremontowano i zmodernizowano budynek produkcyjny.
Po wstàpieniu Polski do Unii Europejskiej z wa˝niejszych inwestycji

nale˝y wymieniç:
• uruchomienie nowej linii OBRAM do produkcji serów doj-

rzewajàcych,
• modernizacj´ proszkowni mleka, aparatowni oraz ma-

szynowni ch∏odniczej,
• zakup i monta˝ filtra workowego na proszkowni,

• zakup nowoczesnej linii do pakowania mleka i napoi fer-
mentowanych.  
Spó∏dzielnia zatrudnia obecnie 130 osób, skupuje mleko od

oko∏o 500 dostawców. Mleko skupowane jest z najlepszych
gospodarstw woj. podlaskiego, 92 % mleka stanowi skup
bezpoÊrednio od dostawców, którzy posiadajà zbiorniki do

sch∏adzania mleka. Pozosta∏e 8 % mleka skupowane
jest za poÊrednictwem punktów skupu mleka i punk-
tów ch∏odzenia. 
Spó∏dzielnia ca∏y czas inwestuje w restrukturyzacj´

i modernizacj´ w∏asnej bazy surowcowej udzielajàc
swoim cz∏onkom niskooprocentowanych kre-

dytów, m.in. na; zakup zbiorników ch∏odni-
czych do mleka, dojarek i ja∏ówek hodow-

lanych oraz modernizacj´ obór, stosujàc
jednoczeÊnie preferencyjny system za-

p∏aty za mleko, premiujàcy iloÊç
i jakoÊç mleka. 
Wszystkie dzia∏ania Spó∏-
dzielni zmierzajà w kierunku

pozyskania jak najwi´kszej ilo-
Êci surowca, najwy˝szej jakoÊci,
tak aby zapewniç wysokà jakoÊç
i trwa∏oÊç produkowanych wyro-

bów bez stosowania Êrodków kon-
serwujàcych. 

Siedziba Spó∏dzielni
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Wi´kszoÊç surowca Spó∏dzielnia przerabia si´ na proszek mlecz-
ny pe∏ny lub odt∏uszczony oraz sery twarde; Gouda, Edamski,
Bia∏ostocki, Podlaski, Morski, Farmer, Liliput luksusowy.
Je˝eli zaÊ chodzi o galanteri´ to wiodàcymi produktami sà twa-
rogi tradycyjne, a w szczególnoÊci Twaróg naturalny pó∏t∏usty.
Spó∏dzielnia prowadzi dystrybucj´ swoich wyrobów zarówno na
rynku lokalnym, regionalnym, krajowym, jak i na rynkach kra-
jów Unii Europejskiej i krajów trzecich. Od lat nale˝ymy do czo-
∏ówki polskich producentów i eksporterów produktów mleczar-
skich. G∏ównym produktem eksportowym jest mleko w proszku.
Na Êwiatowe rynki trafiajà równie˝: mas∏o ekstra, Êmietanka
przerobowa, sery dojrzewajàce typu holenderskiego.
Nasze wyroby eksportowane sà niemal na ca∏y Êwiat. Docierajà
do tak odleg∏ych krajów jak: Algieria, Nigeria, Arabia Saudyjska, Turkmenistan, Armenia, Etiopia, Ukraina, Ghana, Egipt,
Kazachstan i inne.
Spó∏dzielnia uczestniczy w licznych wystawach i konkursach, otrzymujàc nagrody i wyró˝nienia. 
W ostatnich latach (2008 - 2010 r.) Spó∏dzielnia otrzyma∏a:
• G∏ównà Nagrod´ Podlaskich Konsumentów dla Mas∏a Ekstra Podlaskie w kategorii SMAK w konkursie Podlaska Marka

Roku 2008,
• Puchar Prezesa ARR za zaj´cie IX miejsca wÊród spó∏dzielczych eksporterów produktów mleczarskich

w 2008 r., na Targach MLEKO-EXPO 2009 r.,
• Nagrod´ konkursu „Âmietanowy Hit” za Âmietan´ 24% na Targach MLEKO-EXPO 2009,
• Nagrod´ „Za wyró˝niajàcà jakoÊç” KZSM w Warszawie za dojrzewajàcy Ser Farmer na Targach

MLEKO-EXPO 2009 r.,
• Nagrod´ Specjalnà Zwiàzku Pracodawców Eksporterów i Importerów Produktów 

Mleczarskich za wyniki eksportu w 2009 r. – za zaj´cie III miejsca,
• Nagrod´ Prezesa ARR dla SM w ¸apach, laureata rankingu Najlepszych 

Spó∏dzielczych Eksporterów Produktów Mleczarskich 2009 roku  
na Targach MLEKO-EXPO 2010 r.

W swojej ofercieW swojej ofercie
handlowejhandlowej

Spółdzielnia posiada:Spółdzielnia posiada:

• mleko pełne w proszku,• mleko pełne w proszku,

• mleko odtłuszczone • mleko odtłuszczone 
w proszku,w proszku,

• sery dojrzewające, • sery dojrzewające, 

• twarogi,• twarogi,

• mleka,• mleka,

• śmietany,• śmietany,

• kefiry,• kefiry,

• maślanki,• maślanki,

• masło. • masło. 

Zapraszamy Zapraszamy 
do spróbowania do spróbowania 

naszych naszych 
produktów.produktów.

Budynek produkcyjny

Proszkownia mleka Linia do produkcji sera dojrzewajàcego Linia do produkcji twarogu Aparatownia

Spó∏dzielnià kieruje Zarzàd w sk∏adzie:
• Antoni ˚danuk – Prezes Zarzàdu
• Teresa Grzeszczuk – Cz∏onek Zarzàdu (G∏. Ksi´gowa)
W sk∏ad Rady Nadzorczej wchodzà: 
• W∏adys∏aw Zinczuk – Przewodniczàcy RN, 
• Stanis∏aw Wiktoruk – Zast´pca Przewodniczàcego RN,
• Jerzy Grochowski – Sekretarz RN 
oraz Cz∏onkowie RN: Henryk Grochowski, 
Stanis∏aw Krajewski, Robert Ksi´˝ak, 
Henryk Pasko, Ignacy Drozdowski,  
Józef Falkowski, Wies∏aw Falkowski, 
Wies∏aw Warpechowski.
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Ser twarogowy hajnowski klinek produkowany
jest tradycyjnym sposobem wed∏ug starej receptury z mle-
ka pasteryzowanego pochodzàcego z gospodarstw po∏u-
dniowo- wschodniej cz´Êci województwa Podlaskiego le-
˝àcych w otulinie Puszczy Bia∏owieskiej i Knyszyƒskiej. 
Mleko pozyskiwane jest od krów ˝ywionych tradycyjnymi
metodami, wypasanych na ∏àkach z naturalnymi skupi-
skami zió∏.
Charakterystyczny kszta∏t sp∏aszczonego sto˝ka zawdzi´-
cza woreczkom w kszta∏cie trójkàta, w które nalewana
jest g´stwa twaro˝karska. Klinek hajnowski charaktery-
zuje si´ jednolità, zwartà strukturà, bez grudek, lekko luê-
nà, lekko ziarnistà, barwà lekko kremowà, jednolità
w ca∏ej masie. Produkt posiada charakterystyczny czysty,
lekko kwaÊny, ∏agodny smak i aromat.
Wyselekcjonowane mleko poddawane jest pasteryzacji
i zaszczepianiu ˝ywymi kulturami bakterii Po uzyskaniu
skrzepu podlega on krojeniu i delikatnej obróbce w niskiej
temperaturze. Uzyskana w ten sposób g´stwa twaro˝kar-
ska jest nalewana w specjalne woreczki o kszta∏cie trójkà-
ta. R´cznie przygotowane klinki odk∏ada si´ aby poprzez
samoprasowanie wyciek∏ nadmiar serwatki, a twaróg na-
bra∏ prawid∏owej konsystencji.

Po uzyskaniu odpowiedniej jakoÊci twaróg pakowany jest
w pergamin i foli´ w celu zabezpieczenia jego jakoÊci or-
ganoleptycznej, mikrobiologicznej i fizykochemicznej. 

W takiej postaci twaróg jest przekazywany do dystrybu-
cji. Do produkcji twarogu nie sà u˝ywane konserwanty
oraz substancje dodatkowe. Sprawia to, ˝e klinki hajnow-
skie zawsze smakujà jak u babci.

Twaróg jest produktem bogatym w wapƒ i bia∏ko. Dosko-
na∏y sk∏adnik codziennej diety. Polecany dla dzieci jako
∏atwo przyswajalne êród∏o wapnia. Twaróg dobrze kom-
ponuje si´ z warzywami oraz owocami. Doskonale nadaje
si´ do przyrzàdzania wyrobów ciastkarskich na zimno.
Idealnie nadaje si´ do kanapek. Serniki z dodatkiem na-
szego twarogu zawsze si´ udajà.

Twaróg cieszy si´ du˝à popularnoÊcià na ró˝nych spotka-
niach, piknikach oraz targach ogólnopolskich czy regio-
nalnych.

14 lipca 2009 r. zosta∏ wpisany na List´ Produktów Trady-
cyjnych Ministerstwa Rozwoju Wsi.

16 kwietnia 2011 r. zosta∏ laureatem Podlaskiej Marki
Roku 2010.

OKR¢GOWA SPÓ¸DZIELNIA
MLECZARSKA W HAJNÓWCE 
ul. Warszawska 108, 17-200 Hajnówka

Tel.: (+48 85) 682 95 40
Fax: (+48 85) 683 24 95

e-mail: osmhajnowka@wp.pl
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Zak∏ad Mleczarski w Olecku zbudowano w 1927 roku. G∏ównymi ini-
cjatorami budowy byli w∏aÊciciele majàtków ziemskich. Po wojnie od
29.01.1949 roku zorganizowano Spó∏dzielni´ Mleczarsko-Jajczrskà
w Olecku, która prowadzi∏a skup i przerób mleka z powiatów Olecko
i Go∏dap. Z dniem 01.07.1954 zak∏ad zosta∏ upaƒstwowiony i w tej
formie prowadzi∏ dzia∏alnoÊç do 1957 roku, kiedy to w skutek reorgani-
zacji powsta∏y ponownie Spó∏dzielnie Mleczarskie. W roku 1968 Spó∏-
dzielnia, jako dziesiàta w kraju, otrzyma∏a znak jakoÊci Q dla produko-
wanego mas∏a. 
Po przeprowadzonych modernizacjach zak∏adu w 1973 roku zwi´kszono
moce produkcyjne. W 1978 roku oddano do u˝ytku lini´ ciàg∏à do pro-
dukcji mas∏a.
Lata osiemdziesiàte to dalszy wzrost skupu mleka i produkcji artyku∏ów
mleczarskich. W roku 1996 po modernizacji cz´Êci produkcyjnej, uru-
chomiono nowà lini´ do produkcji serów dojrzewajàcych. Zmodernizo-
wano równie˝ solowni´ i dojrzewalni´.
W ostatnich latach zrealizowano wiele inwestycji w celu dostosowania
do wymogów Unii Europejskiej. Na poczàtku roku 2003 zmodernizo-
wano serowni´ i odbieralni´ mleka surowego. Pomieszczenia socjalne
i aparatowni´ sfinansowano przy pomocy Êrodków z Unii Europejskiej
SAPARD. W paêdzierniku 2003 roku wprowadzono system HACCP za-
pewniajàcy bezpieczeƒstwo zdrowotne produktów. Za swoje wyroby
Spó∏dzielnia by∏a wielokrotnie nagradzana i wyró˝niana. W marcu 2004
roku Powiatowy Lekarz Weterynarii wyda∏ pozytywna decyzj´ o zakwali-
fikowaniu Spó∏dzielni do handlu mas∏em i serami w krajach Unii Euro-
pejskiej oraz produkcji na rynki paƒstw trzecich. 
Pod koniec 2004 roku oddano do u˝ytku urzàdzenia do zag´szczania
serwatki, zakupiono samochody Scania do zwózki mleka. W 2005 roku
dokonano wymiany ca∏ej instalacji ch∏odniczej. Powy˝sze przedsi´wzi´-
cia zrealizowano przy pomocy pozyskiwanych Êrodków Unii Europejskiej
w ramach funduszy SAPARD i SPO.
W 2009 r. zakupiono nast´pne 2 cysterny Scania do zwózki mleka od
rolników, a w 2011 r. oddano do u˝ytku nowà kontenerowà solowni´
serów - w pe∏ni zautomatyzowanà.

Wiodàcym produktem Okr´gowej Spó∏dzielni Mleczarskiej w Olecku sà
sery typu holenderskiego. Produkujemy te˝ mas∏o, mleko spo˝ywcze,
twaróg, Êmietan´, maÊlank´ i cukierki krówki.
Skup mleka w 2010 r. wyniós∏ 44.638 tys. litrów.

Nagrody i wyró˝nienia jakie otrzyma∏a 
OSM w Olecku od roku 2002:

• Medal Krajowego Zwiàzku Spó∏dzielni Mleczarskich Zw. Rew. za
wysokà jakoÊç mas∏a ekstra - 2002 r.

• Medal Krajowego Zwiàzku Spó∏dzielni Mleczarskich Zw. Rew. za
wysokà jakoÊç sera edamskiego - 2003 r.

• Wojewódzki Laureat Konkursu Polski Producent ˚ywnoÊci - 2003 r.

• Zaj´cie ósmego miejsca w II edycji Rankingu Zak∏adów Mleczarskich
dwutygodnika AGRO Trendy - 2004 r.

• Spó∏dzielnia zosta∏a przyj´ta do elitarnego klubu Gazel Biznesu -
2004 r.

• Dziennik Puls Biznesu potwierdzi∏ przynale˝noÊç do grona najbardziej
dynamicznie rozwijajàcych si´ firm - 2005 r.

• Medal Krajowego Zwiàzku Spó∏dzielni Mleczarskich Zw. Rew. za
wysokà jakoÊç mas∏a - 2005 r.

• Nagroda za wysokà jakoÊç sera Gouda i Edamski - 2006 r.

• Statuetka Krajowego Zwiàzku Spó∏dzielni Mleczarskich Zw. Rew. za
wyró˝niajàcà jakoÊç sera Morski pe∏not∏usty - 2007 r.

• Statuetka w kategorii produkt ˝ywnoÊciowy za Mas∏o Naturalne
„Z Warmii, Mazur i PowiÊla” nadana przez Marsza∏ka woj. warmiƒ-
sko-mazurskiego - 2008 r.

• Statuetka Krajowego Zwiàzku Spó∏dzielni Mleczarskich za wyró˝niajàcà
si´ jakoÊç sera Gouda - 2010 r.
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Historia spó∏dzielczoÊci mleczarskiej na ziemi G∏uchowskiej si´ga
1911 r., kiedy to powsta∏a Spó∏dzielnia dzia∏ajàca przez d∏ugie lata
pod nazwà Ziemiaƒska Spó∏dzielnia Mleczarska w G∏uchowie.
Od 1 stycznia 1957 r. Spó∏dzielnia Mleczarska w G∏uchowie zosta∏a
reaktywowana, przyj´to nowy statut, który wprowadzi∏ min. wymóg
wyboru Zarzàdu przez Rad´ Nadzorczà.

OSM w G∏uchowie w ostatnich latach sporo inwestowa∏a. W 1997
roku zosta∏a oddana do u˝ytku Oczyszczalnia Âcieków. Zakupiono te˝
ciàgnik siod∏owy, samochód Lublin, samochody oraz urzàdzenia sa-
mozbierajàce do mleka. Zwi´kszono park maszynowy poprzez zakup
nowoczesnych urzàdzeƒ, m.in: pakowaczki do mleka, pakowaczki
pró˝niowej, pakowaczki do mas∏a, urzàdzeƒ ch∏odniczych, instalacji
ch∏odniczej amoniakalnej. We wrzeÊniu 2004 r. oddano do u˝ytku
nowy magazyn ch∏odniczy i hal´ produkcyjnà wraz z nowoczesnà li-
nià do produkcji twarogów w linii ciàg∏ej pakowanych pró˝niowo
w os∏onie gazu oboj´tnego. Od grudnia 2005 r. rozpocz´to produkcj´
twarogu pó∏t∏ustego mielonego w wiaderkach. W sierpniu 2006 r.
oddano do u˝ytku sklep ogólnospo˝ywczy, który znajduje si´ na tere-
nie zak∏adu.

Spó∏dzielnia specjalizuje si´ w produkcji najwy˝szej jakoÊci twaro-
gów, o czym Êwiadczà przyznawane nagrody i wyró˝nienia. Produkty
te nie zawierajà konserwantów i sà zapakowane ekologicznie. Twarogi
i mas∏o sà produktami tradycyjnymi wpisanymi na ministerialnà list´.

Z chwilà wejÊcia do Unii Europejskiej Zak∏ad zosta∏ zakwalifikowa-
ny Decyzjà 40/2004 do prowadzenia sprzeda˝y mleka i przetworów
mleczarskich na rynek Unii Europejskiej Nr wet.10631601. Spó∏dziel-
nia ma wdro˝ony system HACCP.

Mleko skupowane jest z 11 gmin. Oprócz skupu mleka, produkcji
i sprzeda˝y artyku∏ów mleczarskich, Spó∏dzielnia zaopatruje dostaw-
ców mleka w Êrodki czystoÊci, nawozy, pasze, nabia∏, urzàdzenia
ch∏odnicze, zbiorniki do mleka, ch∏odziarki, dojarki, lini´ udojowà.
OSM pomaga dostawcom poprzez udzielanie po˝yczek z Funduszu
Wzajemnej Pomocy na zakup: urzàdzeƒ i maszyn do zbioru pasz,
modernizacje i wyposa˝enie obór oraz na zakup krów i ja∏ówek.

Stanowisko prezesa Zarzàdu pe∏ni od dnia 1 grudnia 1997 r. Pani
Teresa J´draszek. Cz∏onkiem Zarzàdu jest Pani Maria Kierner.

W sk∏ad Prezydium Rady Nadzorczej wchodzà: Pawe∏ Szymczak -
przewodniczàcy, Wojciech Walas - wiceprzewodniczàcy, Jadwiga Walas

- sekretarz, Bogus∏awa Pietrzyk, Andrzej Topolski -
cz∏onkowie.

W roku bie˝àcym Spó∏dzielnia obchodzi∏a 
uroczyÊcie jubileusz 100-lecia dzia∏alnoÊci.

96-130 G¸UCHÓW, UL. RAWSKA 6 
tel./fax.  (46) 815 73 40, 815 70 06,

www.osmgluchow.com.pl
e-mail: osmgluchow@osmgluchow.com.pl
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Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Skierniewicach zajmuje si´ skupem i przetwórstwem mleka.
Produkujemy: ser mozzarella, mleko w proszku pe∏ne, mleko w proszku odt∏uszczone, serwatk´ s∏odkà

i demineralizowanà. 
Ser mozzarella z OSM w Skierniewicach nale˝y do najdelikatniejszych serów podpuszczkowych. Produkowany jest

ze Êwie˝ego mleka pochodzàcego z ekologicznie czystych terenów Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz doliny
rzeki Rawki. Ser pakowany jest w ró˝norodne formy, w zale˝noÊci od przeznaczenia oraz indywi-

dualnego zapotrzebowania klienta. Podstawowy asortyment stanowià: ser w postaci kulek bia∏ych pako-
wanych pró˝niowo, kulek bia∏ych o ró˝nej gramaturze w zalewie solankowej, 
kulek i bloków naturalnie w´dzonych. 
Zastosowanie sera mozzarella jest bardzo szerokie.
Polecamy go szczególnie do sa∏atek, zapiekanek, pizzy
i makaronu. 
Dla odbiorców sektora gastronomicznego polecamy
produkty w postaci: BLOKU DO PIZZY oraz gotowych
do u˝ycia WIÓRKÓW DO PIZZY i GRANULEK DO PIZZY. 
Sà to produkty o doskona∏ych w∏aÊciwoÊciach funkcjo-
nalnych, znakomicie zachowujà si´ na pizzy, bardzo
dobrze si´ topià i ciàgnà.
Zapraszamy do wspó∏pracy.

OKR¢GOWA SPÓ¸DZIELNIA MLECZARSKA W SKIERNIEWICACH
96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 83, tel. (46) 834 34 00, fax (46) 833 44 24, 

Dzia∏ handlu (46) 833 26 43, e-mail: handel@osmskierniewice.pl; www.osmskierniewice.pl
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”JOGO” - ¸ódzka Spó∏dzielnia Mleczarska istnieje od 1934 roku i od ponad 75 lat ∏àczy
tradycj´ z nowoczesnoÊcià. Najwa˝niejszym celem Spó∏dzielni jest oferowanie Konsu-
mentom produktów zdrowych, smacznych i nie zawierajàcych konserwantów. 

W naszej ofercie ka˝dy znajdzie coÊ dla siebie:
• zdrowe mleko Êwie˝e i UHT o ró˝nej zawartoÊci t∏uszczu,

• pysznà Êmietan´, twarogi, twaro˝ki i serki wiejskie,

• smaczne serki homogenizowane i desery,

• orzeêwiajàce napoje mleczne - mleko acidofilne, 
maÊlanki (naturalnà i owocowà), kefiry i jogurty,

• lody Bambino.

Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i tendencjom na krajo-
wym rynku, JOGO systematycznie poszerza swojà ofert´. Nie tylko wzbo-
gacamy lini´ produktów w butelkach typu PET, ale tak˝e proponujemy uni-
katowe smaki tradycyjnych produktów.

Wysokà jakoÊç naszych produktów zapewniamy dzi´ki sta∏ej moderniza-
cji linii technologicznych oraz unowoczeÊnianiu parku maszynowego.
Dzi´ki tym inwestycjom mo˝emy zaproponowaç Lody Bambino produko-
wane z bardzo Êwie˝ej Êmietanki wprost po uzyskaniu jej z mleka. Masa
Êmietankowa wzbogacona smakiem waniliowym o lekkiej nucie karme-
lowej. Bez sztucznych utwardzaczy. Bez sztucznych wype∏niaczy. Bez
olejów roÊlinnych.

Na sezon letni wprowadziliÊmy Jogurt naturalny typu greckiego, pro-
dukt oparty na recepturze jogurtu produkowanego na Ba∏kanach. Za-
wiera 9% t∏uszczu i ma bardzo zwartà konsystencj´. Jego g´sta, a jed-
noczeÊnie kremowa konsystencja powoduje, ˝e jest to jogurt idealny do
sa∏atek i surówek.

Aby zagwarantowaç najwy˝szà jakoÊç swoich wyrobów, JOGO ¸ódzka
Spó∏dzielnia Mleczarska stosuje zintegrowany System Zarzàdzania Ja-
koÊcià i Bezpieczeƒstwa Zdrowej ˚ywnoÊci wed∏ug Norm: ISO 9001

i ISO 22000.

Misjà "JOGO" - ¸ódzkiej Spó∏dzielni Mleczarskiej jest
produkcja wyrobów mleczarskich o najwy˝szym 

standardzie jakoÊciowym, gwarantujàcym spe∏nienie
wymagaƒ prawnych i oczekiwaƒ klientów.

¸ódê  94-251, ul. Om∏otowa 12, tel. (42) 253 08 00, fax (42) 651 40 50

e-mail: lsm@jogo.com.pl
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W roku 1936 z inicjatywy drobnych rolników - pana Se-
bastiana Grabowskiego z Paj´czna, pana Andrzeja No-
waka z Marz´cic, pana Leona Grodziƒskiego z Dylo-
wa i pana Stefana Kwietnia z Siedlca, powo∏ano
do ˝ycia Spó∏dzielni´ Mleczarskà w Paj´cznie. 

Spó∏dzielnia w stosunkowo krótkim czasie
sta∏a si´ silnym ogniwem konkurencji wobec in-
nych okolicznych mleczarni. We wsiach po∏o˝o-
nych blisko Paj´czna, takich jak Gaj´cice, Janki,
Siedlec, Makowiska, Dylów Rzàdowy, Marz´cice,
¸´˝ce i Dylów Szlachecki rolnicy prowadzili niewielkie
gospodarstwa rolne. By∏y równie˝ i wi´ksze
majàtki ziemskie, które posiada∏y w∏asne mle-
czarnie, a raczej maÊlarnie, poniewa˝ produko-
wa∏y w przewa˝ajàcej cz´Êci samo mas∏o.

Na krótko po za∏o˝eniu mleczarska spó∏-
dzielnia w Paj´cznie przerabia∏a oko∏o 400 -
1.000 litrów mleka dziennie. Siedzibà spó∏dziel-
ni by∏ budynek po∏o˝ony przy ul. KoÊciuszki po
dawnym syndykacie (po wojnie siedziba spó∏-
dzielni) „Samopomoc Ch∏opska”.

W roku 1943 w czasie okupacji Niemcy wy-
budowali na obecnym miejscu nowy zak∏ad
z nowoczesnym jak na tamte czasy wyposa˝e-
niem. Jednak ju˝ na prze∏omie lat 1944/45
w wyniku dzia∏aƒ wojennych zak∏ad zosta∏
w 90% zniszczony. Po wyzwoleniu za∏o˝y-
ciele spó∏dzielni z 1936 r. natychmiast
przystàpili do odbudowy. W wyniku ich
dzia∏alnoÊci w roku 1947 zak∏ad ju˝ funk-
cjonowa∏. W latach od 1936 - 1947 funkcje
kierowników pe∏nili: pan Ferdzyƒ, pan Ro-
man åwik, pan Stanis∏aw Komar, pan Ignacy
Winniczek. Od roku 1948 kierownictwo sprawo-
wa∏ Lucjan Ka∏u˝ny wchodzàc w sk∏ad Zarzàdu Spó∏-
dzielni. Prezesem spo∏ecznego wówczas Zarzàdu by∏ rol-
nik z Gaj´cic Jan Paku∏a, zast´pcà Zygmunt Grabowski oraz Lu-
cjan Ka∏u˝ny jako Kierownik Spó∏dzielni.

W roku 1971 powo∏ano zarzàd zawodowy w sk∏ad którego weszli: Lucjan
Ka∏u˝ny - Prezes Spóldzielni, Marian Usarek - Zast´pca d/s Produkcji oraz
Zygmunt Stachera  - Zast´pca d/s Skupu.

W roku 1972 w zwiàzku z chorobà na rent´ odszed∏ Z-ca Prezesa Marian
Usarek a na jego miejsce powo∏any zosta∏ Henryk Karpiƒski. Zarzàd w tym
sk∏adzie kierowa∏ Spó∏dzielnià do stycznia 1991 roku.

W zwiàzku z przejÊciem na emerytur´ Prezesa Lucjana Ka∏u˝nego Rada
Nadzorcza w dniu 8 stycznia 1991 roku powo∏a∏a nowy zarzàd w sk∏adzie:
Henryk Karpiƒski - Prezes, Zygmunt Stachera - Z-ca Prezesa d/s Skupu i Han-
dlu i Grzegorz Modliƒski - Z-ca Prezesa d/s Produkcji i Techniki.

Zarzàd w powy˝szym sk∏adzie funkcjonowa∏ do czasu przejÊcia na emery-
tur´ Zast´pcy Prezesa Zygmunta Stachery tj. do dnia 31 grudnia 2002 roku.
Od 1 stycznia 2003 r. Zarzàd sprawowany jest przez dwie osoby: Prezesa -
Henryka Karpiƒskiego i Zast´pc´ Prezesa - Grzegorza Modliƒskiego.

Okresem szczególnie trudnym dla rolnictwa i spó∏dzielczoÊci mleczarskiej
by∏y lata 1991-2004 do momentu integracji Polski  z Unià Europejskà. Ca∏y
ci´˝ar kosztów przemian polityczno-spo∏eczno-gospodarczych przerzucony
zosta∏ na barki rolników producentów ˝ywnoÊci. Przez stosowanie podst´p-

nych nieuczciwych mechanizmów kolejne rzàdy w czasie
minionych dziesi´ciu lat doprowadzi∏y do ca∏kowitego

za∏amania gospodarki rolnej. By∏o to mo˝liwe tylko
dlatego, ˝e rolnicy stanowià s∏abà organizacyjnie
grup´ spo∏ecznà, która niewiele, albo wcale ma coÊ
do powiedzenia. DziÊ po dziesi´ciu latach na wsi
spó∏dzielczoÊç poza spó∏dzielniami mleczarskimi
jest s∏abo dostrzegalna. S∏abo funkcjonujà spó∏-

dzielnie ogrodniczo-pszczelarskie, spó∏dzielnie kó-
∏ek rolniczych, w bardzo trudnej sytuacji znajdujà si´

spó∏dzielnie zaopatrzenia i zbytu, gminne spó∏dzielnie
„Samopomoc Ch∏opska“. Spó∏dzielnie mleczarskie w tym

równie˝ nasza spó∏dzielnia mleczarska w Pa-
j´cznie przetrwa∏y ca∏y ten trudny okres dzi´ki
zbiorowej màdroÊci cz∏onków - dostawców
mleka oraz dobremu zarzàdzaniu.

Poczàtek lat 90-tych to czas, w który firma
wesz∏a z olbrzymim zad∏u˝eniem inwestycyj-
nym (budowa kot∏owni, proszkowni i bazy
transportu). Bardzo wysokie odsetki od kredy-
tów grozi∏y upad∏oÊcià spó∏dzielni. Wspólny wy-
si∏ek wszystkich spó∏dzielców sprawi∏, ˝e zak∏ad
funkcjonuje prawid∏owo, posiada pe∏nà zdol-

noÊç finansowà, w terminie p∏aci wszystkie swoje
zobowiàzania, w terminie równie˝ rozlicza si´

ze swoimi rolnikami. Od czasu uruchomienia
proszkowni mleka zmieni∏ si´ program pro-
dukcji zak∏adu, który obecnie nastawiony
jest g∏ównie na produkcj´ wyrobów przezna-
czonych na eksport - mleka w proszku, serów
dojrzewajàcych oraz mas∏a. 

W ostatnich latach w ramach zmian w or-
ganizacji skupu mleka 150 gospodarstw obj´to

ju˝ bezpoÊrednim odbiorem mleka z gospodar-
stwa. Samochód spó∏dzielni co drugi dzieƒ odbiera

mleko wsprost z zagrody rolnika. Warunkiem odbioru jest
produkcja mleka minimum 200 litrów co drugi dzieƒ oraz odpo-

wiedni dojazd. Nale˝y podkreÊliç, ˝e gospodarstw tych z miesiàca na miesiàc
przybywa. Zdajàc sobie doskonale spraw´, ˝e podstawà dzia∏ania spó∏dzielni
jest surowiec i jego dobra jakoÊç, zarzàd spó∏dzielni czyni wszystko, ˝eby rol-
nik za mleko otrzymywa∏ godziwà cen´. Jak na razie przy braku jakichkol-
wiek subwencji do produkcji, ceny mleka kszta∏towane sà przez dobrà bàdê
z∏à koniunktur´ na rynku krajowym oraz w obrocie zagranicznym. 

Jak wczeÊniej wspomnia∏em zak∏ad produkcyjny naszej Spó∏dzielni jeszcze
w latach 70-tych rozbudowywany by∏ do spe∏nienia funkcji zak∏adu ogólno-
przerobowego zapewniajàcego zaopatrzenie w mleko Aglomeracji Âlàskiej
oraz zdejmowania i przerobu nadwy˝ek surowca w okresach mniejszego za-
potrzebowania na wyroby mleczarskie. Wówczas powsta∏ pomys∏ budowy
proszkowni mleka, serowni  i mas∏owni. Zak∏ad nie zosta∏ wyposa˝ony
w urzàdzenia produkujàce rynkowe wyroby galanteryjne z uwagi na zniko-
me zapotrzebowanie miejscowego rynku.

Obecnie spotykamy si´ czasem z zarzutem ˝e w sklepach nie ma paj´czaƒ-
skich jogurtów, kefirów, pudingów czy smakowych serków. Otó˝ stare porze-
kad∏o mówi „˝eby napiç si´ piwa nie zawsze nale˝y wybudowaç browar”.
Obecne zapotrzebowanie rynku na wyroby galanteryjne jest na tyle niskie,
˝e nie zapewni rentownoÊci produkcji, z tych wzgl´dów wyrobów galante-
ryjnych na razie nie produkujemy. Prowadzimy sprzeda˝ obcych wyrobów,

Siedziba OSM w Paj´cznieSiedziba OSM w Paj´cznie

Proszkownia mleka Mas∏owniaLinia do pakownia mleka 
w proszku Proszkownia mleka Mas∏owniaLinia do pakownia mleka 
w proszku

98-330 Paj´czno, ul. KoÊciuszki 99
tel. (34) 311 20 24

tel./fax (34) 311 12 24, 311 12 27
e-mail: osmpajeczno@op.pl

www.osmpajeczno.pl

98-330 Paj´czno, ul. KoÊciuszki 99
tel. (34) 311 20 24

tel./fax (34) 311 12 24, 311 12 27
e-mail: osmpajeczno@op.pl

www.osmpajeczno.pl
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a nie oznacza to wcale, ˝e w przysz∏oÊci produkcji takiej nie
podejmiemy. Pracownicy odpowiedzialni w spó∏dzielni za mar-
keting bez przerwy penetrujà rynek i je˝eli oka˝e si´, ˝e jest
zapotrzebowanie na okreÊlony produkt natychmiast jesteÊmy
gotowi rozpoczàç produkcj´. 

Do najwa˝niejszych zadaƒ do realizacji, jakie stojà przed zarzàdem spó∏dzielni
nale˝y odbudowa zni-szczonej bazy surowcowej i modernizacja zak∏adu przetwór-
czego. Sà to procesy bardzo kosztowne i d∏ugotrwa∏e. Modernizacja gospodarstw
produkujàcych mleko i modernizacja zak∏adu produkcyjnego bez wsparcia ze Êrod-
ków bud˝etu paƒstwa nie b´dzie mo˝liwa. Prowadzenie przez d∏ugi czas rabunko-
wej polityki wobec rolnictwa - drenujàcej kieszenie rolników spowodowa∏o, ˝e zdol-
noÊç finansowà posiadajà tylko nieliczne gospodarstwa. Zapowiedê pozytywnych
przemian spo∏eczno-gospodarczych w kraju napawa optymizmem i daje wiar´, ˝e
plany dalszego rozwoju spó∏dzielni zostanà zrealizowane. 

W czerwcu 2010 roku Zebranie Przedstawicieli Cz∏onków Okr´gowej Spó∏dzielni
Mleczarskiej w Paj´cznie wybra∏o 15-osobowà Rad´ Nadzorczà w sk∏adzie: Piotr No-
wak - Przewodniczàcy, Zdzis∏aw Moszyƒski - Z-ca Przewodniczàcego, Agnieszka
Brzezowska - Sekretarz oraz Cz∏onkowie: Andrzej B∏asiak, Grzegorz Bro˝yna, Krzysz-
tof Bogus∏awski, Janusz Cywiƒski, Iwona Dró˝d˝, Wies∏aw Janecki, Andrzej J´dry-
siak, Jan Materac, Maciej Piàtek, Wojciech Posmyk, Wies∏awa Pawe∏oszek, Zenon
Sw´drak.

Zarzàd spó∏dzielni modernizujàc zak∏ad produkcyjny wykorzystuje w du˝ej mie-
rze Êrodki z funduszów wsparcia Unii Europejskiej. Modernizacja zak∏adu inspiruje
równie˝ rolników do przystosowania swoich gospodarstw do nowych warunków.
Produkcja mleka i jego przetwórstwo to przecie˝ stanowiska pracy, to równie˝ do-
bry dochód.

Korzystajàc z osobliwej okazji pragn´ przekazaç w imieniu Zarzàdu Okr´-
gowej Spó∏dzielni Mleczarskiej w Paj´cznie najlepsze ˝yczenia dla wszystkich
rolników-dostawców mleka z terenu powiatu paj´czaƒskiego. O przyj´cie naj-
lepszych ˝yczeƒ prosz´ równie˝ wszystkich naszych klientów, pracowników
spó∏dzielni oraz wszystkie podmioty i instytucje z nami
wspó∏pracujàce.

Zebranie Przedstawicieli Cz∏onków OSM w Paj´cznie - 2011 r.

Prezes Zarzàdu - Henryk Karpiƒski

Zebranie Przedstawicieli Cz∏onków OSM w Paj´cznie - 2011 r.

Prezes Zarzàdu - Henryk Karpiƒski
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Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska WART-MILK 
w Sieradzu powsta∏a w 1937 roku. 
W Spó∏dzielni trwa ciàg∏y proces zmian w technice i techno-

logii, a uzyskana na przestrzeni lat wiedza pozwoli∏a nadaç
produkowanym wyrobom swoisty smak i wyglàd zewn´trzny.
Wzrasta sukcesywnie jej potencja∏ gospodarczy. Od stycznia
2001 roku OSM Wart-Milk posiada dla produkowanych wyro-
bów UHT w∏asnà mark´ MU!. Oferta MU! to: mleko UHT, Êmie-
tanki UHT, mleko zag´szczone UHT, kawa mro˝ona Ice Coffee.
OSM produkuje tak˝e wyroby pod markami: TWISTI, ME!,
PACZKA OD KROWY.

Obecnie jest to pr´˝nie dzia∏ajàcy zak∏ad, posiadajàcy nowocze-
sny park maszynowy i wdra˝ajàcy nowe technologie produkcji.

Spó∏dzielnia mo˝e poszczyciç si´ wyrobami, które konsumenci
doceniajà za ich doskona∏y smak i bardzo dobrà jakoÊç.

Oferta Spó∏dzielni WART-MILK to:
- wyroby UHT 

- Mleko MU! 0,5%, 2%, 3,2%
- Mleko kozie ME!
- Âmietanki MU! 12%, 18%, 30%, 36%
- mleczko zag´szczone nies∏odzone MU! – 0,5l
- kawa Ice Coffee – 0,2l, 0,5l
- mleczka smakowe TWISTI 0,2l – wanilia, kokos, czekolada

- wyroby pasteryzowane 
- mleko 2%, 3,2% w butelce
- Êmietana 12% – 180 g i 400 g – kubek
- Êmietana 18% – 200 g i 400 g – kubek
- maÊlanka naturalna i truskawkowa – 1l – butelka
- kefir – 0,4l – butelka
- twarogi: pó∏t∏usty, Êmietankowy, krajanka, klinka na tacy

- mas∏o extra 250g – kostka oraz mas∏o Paczka Od Krowy 200g – kostka
- serki kanapkowe do smarowania: naturalny, ze szczypiorkiem, 

z czosnkiem
- serki homogenizowane: naturalny, waniliowy i truskawkowy
- Twaróg Sernikowy – 1 kg – wiadro

98-200 SIERADZ, ul. Wojska Polskiego 41/45, tel. centrala: (43) 822 10 45, tel. Zarzàd: (43) 822 36 42 fax: 822 05 70

Sprzeda˝ i Marketing: (43) 822 45 71, fax: 822 11 05, e–mail: biuro@osmsieradz.pl, www.osmsieradz.pl
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Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Mi´dzyborzu jest znanym od lat producentem nabia∏u.
W 2011 roku znalaz∏a sie wÊród 4. (spoÊród 30 kiedyÊ istniejàcych!) Spó∏dzielni Mleczarskich w woje-
wództwie dolnoÊlàskim, które spe∏ni∏y wszystkie wymagania w zakresie norm, przepisów i standar-
dów Unii Europejskiej. By∏o to mo˝liwe dzi´ki racjonalnemu gospodarowaniu, planowaniu i efektyw-
nemu wykorzystaniu Êrodków unijnych, z których korzystaliÊmy a˝ 7. krotnie (poczàwszy od progra-
mu SAPARD, a˝ po PROW). Mimo modernizacji zak∏adu, wprowadzenia nowoczesnego parku maszy-
nowego oraz komputeryzacji, produkty wytwarzane sà metodami tradycyjnymi.

Wysoka jakoÊç surowca, pozyskiwanego z terenów czystych ekologicznie, w procesie tradycyjnej
produkcji nadaje wyrobom nadzwyczajne walory smakowe.

Potwierdzeniem efektywnoÊci gospodarczej i najwy˝szej jakoÊci produkowanych wyrobów sà
nasze sukcesy: 

• w 2005 roku Spó∏dzielnia otrzyma∏a wyró˝nienie za „OLEÂNICKI SUKCES GOSPODARCZY” w kategorii
„Najlepsza Powiatowa Firma Produkcyjna lub Us∏ugowa Zatrudniajàca do 250 osób”.

• w 2009 roku eksperci czasopisma ekonomicznego „FORBES” umieÊcili OSM na liÊcie „Diamentowych
Zak∏adów” Dolnego Âlàska za rentownoÊç, wysokà p∏ynnoÊç bie˝àcà, nie zaleganie z p∏atnoÊciami
i wykazanie dodatniego wyniku finansowego oraz wartoÊç kapita∏ów  w∏asnych w latach
2007–2009.

• w 2011 roku, podczas majowej, XV. Krajowej Oceny Mas∏a i Produktów Wysokot∏uszczowych
w Lublinie, „mas∏o tradycyjne” zdoby∏o I miejsca w kraju i medal w kategorii „mas∏o tradycyjne”.

• w lipcu 2011 roku, kolejny ju˝ raz, OSM uzyska∏a certyfikaty ogólnopolskie „Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç”,
na „mas∏o tradycyjne”, twaróg pó∏t∏usty i Êmietankowy, Êmietan´ 12% i Êmietan´ 18%.
Wysoka ocena naszych produktów przez ekspertów, ale tak˝e odbiorców, sà najlepszà gwarancjà

ich najwy˝szej i niezmiennej jakoÊci. Dlatego zach´camy Paƒstwa do sta∏ej wspó∏pracy, w której
gwarantujemy sprawnà i rzetelnà obs∏ug´.

Zapewniamy sta∏à realizacj´ zamówieƒ oraz dostosowanie si´ w tym zakresie do ˝yczeƒ klientów.

56-513 Mi´dzybórz, ul. Wroc∏awska 17
tel. (62) 785 60 55, fax (62) 785 60 88

e-mail: osm.miedzyborz@adres.pl
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Zak∏ad Mleczarski w OleÊnie istnieje na rynku od 1907 roku, jako
Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w OleÊnie zosta∏ zarejestrowany
w 1945 roku. Po wojnie Spó∏dzielnia rozpocz´∏a swojà dzia∏alnoÊç prowa-
dzàc skup mleka i produkcj´ wyrobów mleczarskich. Z biegiem lat rozwi-
ja∏a si´, na co szczególny wp∏yw w tym okresie mia∏o po∏àczenie ze Spó∏-
dzielnià Mleczarskà w Gorzowie Âlàskim.

Znaczàce zmiany mia∏y miejsce na poczàtku lat 90. Zmianie struktury
dostawców (stopniowy spadek liczby dostawców indywidualnych oraz li-
kwidacja PGR), przy jednoczesnym wzroÊcie dostaw od specjalizujàcych
si´ w produkcji mleka rolników, towarzyszy∏a zmiana profilu produkcji
z zak∏adu g∏ównie dostarczajàcego surowiec do zak∏adów produkcyjnych
miejskich na Zak∏ad Przetwórczy. Dzi´ki temu Okr´gowa Spó∏dzielnia
Mleczarska w OleÊnie dostosowa∏a si´ do obecnych wymogów rynku.

W latach 2002-2004 Zak∏ad przeszed∏ gruntownà modernizacj´, dzi´ki
czemu 15 kwietnia 2004 roku zosta∏ zatwierdzony system Zarzàdzania
Bezpieczeƒstwem ˚ywnoÊci Przedsi´biorstwa HACCP, a z dniem 1 maja
2004 roku Zak∏ad otrzyma∏ zezwolenie do prowadzenia sprzeda˝y na
rynkach UE.

Obecnie Spó∏dzielnia zajmuje si´ skupem i przetwórstwem mleka,
handlem hurtowym oraz detalicznym artyku∏ami nabia∏owymi i spo˝yw-
czymi. Swojà dzia∏alnoÊcià obejmuje teren Unii Europejskiej. Ponadto
Spó∏dzielnia posiada Sklep Firmowy, w którym handluje wyrobami w∏a-
snymi oraz innych producentów.

G∏ówne wyroby produkowane przez Okr´gowà Spó∏dzielni´ Mleczar-
skà w OleÊnie to: mleko spo˝ywcze, Êmietana, Êmietanka, kefir, twarogi,
mas∏o, maÊlanka.

Wszystkie produkowane artyku∏y nabia∏owe spe∏niajà wymogi i ocze-
kiwania klientów. Charakteryzujà si´ wysokà jakoÊcià. Produkowane sà na
bazie naturalnych sk∏adników, bez dodatku konserwantów i substancji

uszlachetniajàcych. Spó∏dzielnia stosuje tradycyjne procedury procesów
technologicznych stosowanych przez uprzednich zarzàdzajàcych. Atutem
firmy sà niezmienione metody tradycyjne, odznaczajàce si´ wysokà jako-
Êcià zdrowotnà. Produkty Spó∏dzielni cieszà si´ zaufaniem klientów, czego
wyrazem jest liczne grono sta∏ych klientów, podzi´kowania i nagrody. 

Spó∏dzielnia w trosce o bezpieczeƒstwo swoich wyrobów i zadowole-
nie klienta wdro˝y∏a pr´˝nie funkcjonujàcy system Zarzàdzania Bezpie-
czeƒstwem ˚ywnoÊci Przedsi´biorstwa HACCP. 

Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w OleÊnie jest pozytywnie postrze-
gana na rynku lokalnym i regionalnym, atutem firmy jest produkcja wy-
robów o jak najlepszej jakoÊci zdrowotnej wyrobu.

Spó∏dzielnia owocnie wspó∏pracuje ze Starostwem Powiatowym i Urz´-
dem Miejskim w OleÊnie, Urz´dami Gminnymi na terenie powiatu oleskie-
go, Urz´dem Marsza∏kowskim i Urz´dem Wojewódzkim w Opolu, wyra-
zem czego sà liczne podzi´kowania za owocnie przebiegajàcà wspó∏prac´.

Wiele osiàgni´ç w zakresie zarzàdzania, doskona∏ej organizacji,
nowoczesnoÊci dynamiki, profesjonalnej kadry pracowniczej
przyczyni∏y si´ do otrzymania w ostatnich latach wielu
nagród i wyró˝nieƒ:

- Z¸OTY GWÓèD˚ – I nagroda na Mi´dzynarodowych Targach
Gospodarczych „KOOPERACJA  2005”

- BRÑZOWY GWÓèD˚ – III nagroda na Mi´dzynarodowych Tar-
gach Gospodarczych „KOOPERACJA 2006”

- Z¸OTY MEDAL Samorzàdu Rolniczego za artyku∏y mleczarskie
- SREBRNY LAUR UMIEJ¢TNOÂCI I KOMPETENCJI 2008 rok nadany

przez Opolskà Izb´ Gospodarczà
- EUROCERTYFIKAT 2007 w kategorii CERTYFIKAT WIARYGODNOÂCI

FIRMY
- DIAMENTOWY LIÂå MEDIALNY 2007 nadany przez Stowarzyszenie

Dziennikarzy Polskich za rozbudow´ bazy techniczno-materia∏owej, do-
trzymanie kroku  Êwiatowemu post´powi w przemyÊle mleczar-
skim i za osiàgni´cia eksportowe na rynku Unii Europejskiej.

- nadane przez Starostwo Powiatowe w OleÊnie cztery wyró˝nie-
nia JANUARY  oraz SUPER JANUARY za wsparcie inicjatyw samo-
rzàdu powiatowego w dziedzinie promocji, edukacji i kultury  

- EUROCERTYFIKAT 2009 kategorii CERTYFIKAT WIARYGODNOÂCI
FIRMY

- EUROCERTYFIKAT 2010 kategorii CERTYFIKAT WIARYGODNOÂCI
FIRMY

- Z¸OTY LAUR UMIEJ¢TNOÂCI I KOMPETENCJI 2010 rok
- tytu∏ Laureata Opolskiej Nagrody JakoÊci 2010
- OPOLSKA MARKA 2010 w kategorii Produkt za Mas∏o Ekstra z Olesna
- God∏o Promocyjne AGRO POLSKA  za Mas∏o Ekstra z Olesna.

Wszystkie przyznane Spó∏dzielni nagrody sà traktowane jako
wyraz uznania, ale jednoczeÊnie jako wyzwanie do dalszego roz-
woju, zwi´kszenia bazy surowcowo-skupowej, polepszania jakoÊci
wyrobów i szybkiego reagowania na potrzeby rynku.

46-300 Olesno, ul. Dworcowa 20
tel./fax 34 358 28 48, centrala 34 358 24 37
www.osm.interka.pl, e-mail: osm@interka.pl
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Okr´gowa 
Spó∏dzielnia Mleczarska

ul. Szpitalna 13B
42-300 Myszków

Spó∏dzielnià kieruje 
Zarzàd w sk∏adzie:

Roman Uzar 
- Prezes Zarzàdu

Ryszrad Boroƒ 
- Wiceprezes Zarzàdu

Arkadiusz Skorek 
- Pe∏nomocnik Zarzàdu
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Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska Lubliniec-Dobrodzieƒ powsta∏a
w wyniku po∏àczenia w 1974 roku OSM Lubliniec z OSM Dobrodzieƒ. 

Spó∏dzielni´ Mleczarska w Dobrodzieniu za∏o˝y∏o grono rolników i w∏aÊcicieli ziem-
skich w roku 1933, natomiast Spó∏dzielnia Mleczarska Lubliniec powsta∏a w 1938 r.

Obydwie Spó∏dzielnie ponownie rozpocz´∏y dzia∏alnoÊç w 1945 r. prowadzàc skup i pro-
dukcj´ art. mleczarskich, g∏ownie mleko spo˝ywcze, twarogi, mas∏o i Êmietany spo˝ywcze.

Sukcesywnie w poszczególnych latach w obydwu Spó∏dzielniach przybywa∏o cz∏onków-do-
stawców oraz wzrasta∏ skup mleka. W 1973 r. OSM Dobrodzieƒ zrzesza∏a 1520 cz∏onków  skupujàc 14 mln ltr  mle-
ka, a OSM Lubliniec zrzesza∏a 1200 cz∏onków skupujàc 12 mln  ltr.

W latach osiemdziesiàtych po∏àczona Spó∏dzielnia skupia∏a 31 mln ltr mleka od 3000
dostawców. Spó∏dzielnie Mleczarskie w Dobrodzieniu i w Lubliƒcu powsta∏y
g∏ównie z myÊlà zaopatrzenia miast Âlàska  w mleko i inne przetwory mleczne
i ca∏e lata stanowi∏y zaplecze surowcowe zak∏adów miejskich. Przetwórstwo
by∏o ukierunkowane za zaopatrzenie rynku lokalnego w mleko spo˝ywcze,
twarogi, Êmietany, mas∏o, maÊlank´.

W latach dziewi´çdziesiàtych w wyniku zachodzàcych zmian w gospodarce pol-
skiej(wycofanie dotacji do wyrobów mleczarskich, urynkowienie cen), ulega
zmianie struktura dostawców, ubywa grupa dostawców, w tym PGR i RSP, którzy
stanowili ok. 30% dostaw mleka. Zmniejsza si´ liczba dostawców indywidualnych,
w miar´ wzrostu wymagaƒ jakoÊciowych. Obecnie dostarcza mleko 108 dostawców,
w skali roku jest to oko∏o 8 mln ltr.

W historii obydwu Spó∏dzielni  zapisa∏o si´ wielu dzia∏aczy i pracowników.
Warto tu wymieniç za∏o˝ycieli OSM Dobrodzieƒ: Salomon Hepner, Antoni 
Ko∏odziejczyk, Szymon Fikus, OSM Lubliniec: Augustyn Mnich, Józef Ko∏aczach,
Tomasz Miko∏ajczyk, Józef Student, d∏ugoletni Przewodniczàcy Rad Nadzorczych:
Grzegorz Buczek, cz∏onkowie Zarzàdu Spó∏dzielni: Alfons Manika, Stanis∏aw Ciosek,
Jan Banek, Józef Kazimirek. 

• Obecnie Spó∏dzielnià kieruje Zarzàd w sk∏adzie:

- mgr in˝. Marek Konina – Prezes Zarzàdu,

- El˝bieta Cyganek – Cz∏onek Zarzàdu. 

42-700 Lubliniec, ul. Plebiscytowa 41 42-700 Lubliniec, ul. Plebiscytowa 41 
tel. (34) 353 16 16, 353 16 15, fax 356 30 32tel. (34) 353 16 16, 353 16 15, fax 356 30 32
e-mail: biure-mail: biuro@osmlubliniec.pl; wwwo@osmlubliniec.pl; www.osmlubliniec.pl.osmlubliniec.pl
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Za∏o˝enie naszej Spó∏dzielni przypada na rok 1889. W roku tym okoliczni
ziemianie zrzeszyli si´ i za∏o˝yli spó∏dzielni´ dla przerobu mleka. Naby∏a ona
posesj´ przy ul Koszarowej (dziÊ WolnoÊci) gdzie rozwijano przerób mleka.
Jednak ze wzgl´du na trudne warunki w latach 1895-96 nabyto posesj´ przy
Drodze Wroc∏awskiej gdzie by∏a ju˝ mleczarnia. W tym miejscu Spó∏dzielnia
jest do dzisiaj. Przez ponad 120 lat swojego istnienia przesz∏a ona wiele wlo-
tów i upadków a tak˝e przeobra˝eƒ, nabywajàc przy tym wiele doÊwiadczeƒ. 

Spó∏dzielnia w okresie swojej dzia∏alnoÊci wywar∏a du˝y wp∏yw na podnie-
sienie poziomu ekonomicznego i gospodarczego swoich cz∏onków. Jej statuto-
wym zadaniem jest organizacja w∏asnej bazy surowcowej, skup i przetwór-
stwo mleka, dystrybucja wyrobów w∏asnych i innych artyku∏ów spo˝ywczych. 

Spó∏dzielnia wspó∏pracuje z odbiorcami w Wielkopolsce, na Dolnym i Gór-
nym Âlàsku, Opolszczyênie i Ziemi Lubuskiej. 

G∏ównà ofertà Spó∏dzielni sà twarogi produkowane tradycyjnymi metoda-
mi. W ostatnich kilku latach Spó∏dzielnia rozwija równie˝ produkcj´ wyro-
bów na bazie twarogów, a sà to: serki termizowane Êmietankowe, warzywne
i owocowe oraz w posypce zio∏owej, twaro˝ek warzywno-zio∏owy oraz tra-
dycyjna Gzika Wielkopolska. Ponadto wÊród wyrobów w∏asnych Spó∏dzielni
znajdujà: mleko spo˝ywcze, Êmietany i Êmietanki, napoje mleczne. Spó∏-
dzielnia wdro˝y∏a system jakoÊci HACCP i posiada uprawnienia eksportowe
do krajów Unii Europejskiej. 

W roku 2010 w ramach adaptacji nie u˝ywanych obiektów Spó∏dzielnia
uruchomi∏a w∏asnà restauracj´ pod nazwà "Mleczna Per∏a". Restauracja ta ofe-
ruje organizacj´: wesel, chrzcin, I komunii i innych przyj´ç rodzinnych i kole-
˝eƒskich. Jej dzia∏alnoÊç oprócz korzyÊci ekonomicznych jest doskona∏à rekla-
mà dla Spó∏dzielni.

The origins of our cooperative go back to the year 1889. In that year local lan-
downers united and founded a cooperative for milk processing. The cooperative
acquired a property at Koszarowa Street (today WolnoÊci Street), where milk pro-
cessing was developed. However, the conditions there were hard, so in the years
1895-1896 another property was purchased, located at Droga Wroc∏awska, where
a dairy had already been in operation. This location has continued to be the seat of
the cooperative up to the present. During the one hundred and twenty years of its
existence it has seen many falls and many rises, as well as going through several
transformations, which has made it richer in experience. 

Throughout the years of its operations the Cooperative has significantly contribu-
ted to the improvement of the economic and professional standing of its members.
Its main statutory tasks are maintaining and managing its own raw materials base,
purchasing and processing milk, distributing own products and other foodstuffs. 

The Cooperative delivers its products to the Great Poland, the Lower and Upper
Silesia, the Opole region and the Lebus Land. 

The Cooperative mainly produces quark cheeses which are made following tra-
ditional methods. In the recent years the Cooperative has developed products ba-
sed on quark cheeses, that is thermized cream, fruit and vegetables cheeses and
with seasoning of herbs, vegetables and herbs cheese, and the traditional product
known as Gzika Wielkopolska. In addition, the range of the Cooperative’s products
includes consumer milk, creams and sweet creams, milk beverages. The Cooperati-
ve has implemented the HACCP quality check system and has been granted the
export license for the EU member states.  

In 2010 adapting a building long out of use, the Cooperative launched its own
restaurant named “Milky Pearl”. The restaurant offers a variety of functions, wed-
ding parties, christening and confirmation parties and other private and family
functions. Its operations not only bring the purely economic profit, but are also an
excellent promotion of the Cooperative itself.

Restauracja MLECZNA PER¸A Restauracja MLECZNA PER¸AOdbiór surowca Linia do pakowania mleka

Siedziba OSM w Ostrowie Wlkp.

OKR¢GOWA SPÓ¸DZIELNIA MLECZARSKA W OSTROWIE WLKP. 
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Wroc∏awska 59, tel. (62) 736 56 28, fax (62) 736 73 58 

e-mail: sekretariat@osm.ostrowwlkp.pl, marketing@osm.ostrow.pl 
strona internetowa: www.osm.ostrowwlkp.pl
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Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Kaliszu swoje
istnienie datuje od II po∏owy XIX w., tj. od poczàtków
ruchu spó∏dzielczego w Polsce, zainicjowanego na ziemi
kaliskiej przez Ksi´dza Bliziƒskiego. 

Spó∏dzielnia przetrwa∏a kolejne transformacje gospodarcze
i ustrojowe, a w obecnej formie organizacyjnej jako samodzielny
podmiot gospodarczy zosta∏a zarejestrowana w 1981 roku.
Pierwsze zak∏ady produkcyjne, zlokalizowane w Liskowie i Kali-
szu, nie by∏y przystosowane do rosnàcej poda˝y surowca, zmie-
niajàcych si´ potrzeb konsumenta oraz wymogów technologicz-
nych i dlatego ówczesne w∏adze Spó∏dzielni podj´∏y na poczàtku
lat 70-tych dzia∏ania w kierunku budowy nowoczesnego zak∏adu
przerobowego o charakterze miejskim, który zosta∏ oddany do
eksploatacji w 1978 roku. 

W kwietniu 2002 r. Spó∏dzielnia przej´∏a Koêmiƒskà Spó∏-
dzielni´ Mleczarskà, zwi´kszajàc baz´ surowcowà i przetwórczà.
Cz∏onkami Spó∏dzielni sà zarówno producenci mleka, jak i wi´k-
szoÊç pracowników. 

OSM prowadzi dzia∏alnoÊç w zakresie:
•  skupu mleka

•  przetwórstwa mleka
•  sprzeda˝y artyku∏ów mleczarskich
• transportu do obs∏ugi skupu mleka 

i sprzeda˝y wyrobów gotowych. 

Kaliska OSM przerabia rocznie ponad 62 mln litrów mleka, 
skupowanego od 720 cz∏onków Spó∏dzielni z gmin województwa
wielkopolskiego i ∏ódzkiego. Spó∏dzielnia zapewnia tym rolnikom 
rynek zbytu na mleko i mo˝liwoÊci rozwoju gospodarstw do pozio-
mu okreÊlonego w dyrektywach Unii Europejskiej i przysz∏oÊciowego
funkcjonowania na rynku europejskim jako podmiotów w pe∏ni kon-
kurencyjnych do rolników wspólnoty. 

Celem Spó∏dzielni jest codziennie wychodzenie naprzeciw po-
trzebom wszystkich polskich rodzin, aby ka˝dy konsument by∏ ab-
solutnie przekonany o s∏usznoÊci swego wyboru i zawsze ch´tnie
si´ga∏ po wyroby mleczarskie z OSM w Kaliszu. 

W grudniu 2000 roku Spó∏dzielnia po raz pierwszy uzyska∏a
certyfikat zatwierdzenia Systemu Zapewnienia JakoÊci wed∏ug nor-
my ISO 9001 przez Lloyd Register Quality Assurance, a w czerwcu
2001 roku - certyfikat zapewnienia jakoÊci zdrowotnej produktów
spo˝ywczych w Systemie HACCP. Obecnie zarzàdzanie jakoÊcià
prowadzone jest w oparciu o mi´dzynarodowà norm´ ISO
9001:2008 oraz Standard BRC. Od maja 2003 roku Spó∏dzielnia
posiada uprawnienia eksportowe na rynki krajów UE.

Aby utrzymaç swojà pozycj´ na rynku wyrobów mleczarskich
w kraju, kierujemy si´ wartoÊciami: solidnoÊci, uczciwoÊci i wiary-
godnoÊci, a popyt na nasze wyroby wykazuje wyraênà tendencj´
wzrostowà. 

62-800 Kalisz, ul. Budowlanych 2
tel. centrala 062 501 53 00, 

tel./ fax 062 503 25 52
www.osm.kalisz.pl,marketing@osm.kalisz.pl
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Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Jarocinie prowa-
dzi swà dzia∏alnoÊç produkcyjnà od ponad 120 lat.
Rozpocz´cie dzia∏alnoÊci datuje si´ na rok 1887. Wtedy to po-
wsta∏ zak∏ad przetwórstwa mleka. W okresie wieloletniej dzia-
∏alnoÊci, przy zachodzàcych zmianach w bran˝y spo˝ywczej
i wzrastajàcych wymaganiach konsumentów wytwarzanych
produktów, Spó∏dzielnia przechodzi∏a wiele zmian. Obecnie, po
zmodernizowaniu i zakupach nowych  linii  technologicznych,
OSM Jarocin jest znanym i cenionym producentem wysokiej ja-
koÊci wyrobów mleczarskich. Dla umocnienia swej pozycji na
rynku i zagwarantowania najwy˝szej jakoÊci swo-
ich wyrobów, dodatkowo wdro˝ony zosta∏ system
HACCP, który jest udokumentowanym systemem
bezpieczeƒstwa zdrowotnego ˝ywnoÊci. 

63-200 Jarocin, ul. Wroc∏awska 53
tel. (62) 747 35 77, 747 35 78, 747 24 59

e-mail: osmjarocin@neostrada.pl, www.osm-jarocin.pl

Prezes Spó∏dzielni - Janusz Namys∏owski

Siedziba Spó∏dzielni w Jarocinie

Podstawowym celem Spó∏dzielni jest produkcja naj-
bardziej wartoÊciowych wyrobów mlecznych, zaopa-
trywanie rynku w te wyroby oraz propagowanie ich
spo˝ycia. Za∏o˝enie to udaje si´ osiàgnàç dzi´ki dobrej
organizacji pracy, doÊwiadczonym fachowcom zatrud-
nionym przy produkcji, a tak˝e dzi´ki wysokiej jakoÊci
skupowanego surowca. OSM Jarocin wspó∏pracuje
z producentami mleka, których gospodarstwa po∏o˝o-
ne sà w Wielkopolsce na terenach pozbawionych wiel-
kiego przemys∏u, na obszarze czystym ekologicznie.  

D∏ugoletnie doÊwiadczenie i tradycja, wspierane nowo-
czesnà technologià produkcji, pozwoli∏a na wypraco-
wanie szerokiej gamy wyrobów znanych i cenionych. 

Firma specjalizuje si´ w produkcji galanterii
mleczarskiej w 7 grupach asortymentowych:

mleka, Êmietan, Êmietanek, twarogów, twaro˝ków, mas∏a, na-
pojów mlecznych. Sà to wyroby o tradycyjnym smaku, bez
Êrodków konserwujàcych, a oryginalne receptury sprawiajà,
˝e sà to produkty smaczne i ch´tnie kupowane przez konsu-
mentów w ró˝nym wieku. 
Wysokà jakoÊç wyrobów potwierdzajà liczne nagrody i wyró˝nienia.
Produkty takie jak: MaÊlanka naturalna, MaÊlanka spo˝ywcza, Âmie-
tana ukwaszana 18%, Âmietana sa∏atkowa 12%, Kefir naturalny po-
siadajà znak Gwarantowanej JakoÊci przyznawany przez Polskie
Centrum Badaƒ i Certyfikacji. W 2010 r. Spó∏dzielnia otrzyma∏a Cer-
tyfikat „Najlepsze w Polsce” za Âmietank´ Kremowà 30%.

Nasza Spó∏dzielnia nale˝y do grona najbardziej dynamicznie rozwi-
jajàcych si´ firm, czego dowodem sà przyznawane Gazele Biznesu.

Wspólne wysi∏ki producentów mleka, przeprowadzenie moderniza-
cji zak∏adu oraz wdro˝enie Systemu HACCP to g∏ówne czynniki, któ-
re sprawi∏y, ˝e dziÊ Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Jarocinie
znajduje si´ w grupie mleczarni spe∏niajàcych wymagania sanitar-
ne obowiàzujàce w Unii Europejskiej i tym samym majàcych prawo
produkowaç i sprzedawaç swoje wyroby na rynkach Paƒstw Unii
Europejskiej oraz poza ich granicami.
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OSM w Kole zosta∏a za∏o˝ona w 1930 r.

DziÊ to firma doÊwiadczona,
która kultywuje mleczarskà tradycj´.

• w 2006 r. uruchomiono najnowoczeÊniejszà 
w Polsce lini´ produkcji mas∏a

• w 2008 r. powsta∏a najwi´ksza w Europie
proszkownia mleka

Ponad 60% produkcji jest eksportowane na
rynki ca∏ego Êwiata.

Najwa˝niejsze produkty to:
• odt∏uszone mleko w proszku
• pe∏ne mleko w proszku
• mas∏o ekstra w bloku

W Polsce najbardziej rozpoznawalny jest 
serek wiejski Cottage Cheese. Doskona∏à opinià
konsumentów cieszy si´ mas∏o ekstra wyró˝nione
tytu∏em „MaÊlany Hit”.
Kolskie wyroby by∏y wielokrotnie nagradzane 
za wysokà jakoÊç na targach np. Polagra Food 
w Poznaniu i posiadajà znak Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç.

Od 1992 roku
Prezesem Zarzàdu 
jest Czes∏aw CieÊlak 
i swoje dzia∏anie 
opiera na haÊle: 
"Smak, zdrowie, ekologia". 

O skali zmian w Spó∏dzielni 
najlepiej Êwiadczy fakt, 
˝e w momencie obj´cia 
funkcji prezesa Spó∏dzielnia
przerabia∏a 64 miliony litrów
mleka rocznie a dziÊ przerabia 
ponad 180 milionów.
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Dobre, bo z WrzeÊni !!!
Historia SMW WrzeÊnia si´ga ubieg∏ego wieku, produkowano

wtedy m.in. mleko spo˝ywcze, mas∏o i sery na które by∏ ogromny
popyt. Z biegiem czasu zmiany post´pujàce w gospodarce rynkowej
kraju przyczyni∏y si´ do potrzeby dostosowania zak∏adu do szybko
zmieniajàcych si´ wymogów. Zadecydowano o modernizacji techno-
logicznej i technicznej Spó∏dzielni w celu poprawy jakoÊci surowca
oraz dostosowaniu si´ do wymogów sanitarnych obowiàzujàcych
w Unii Europejskiej. 

Zastosowanie nowoczesnych maszyn oraz technologii z zachowaniem
tradycji sposobu wytwarzania, wysoko wykwalifikowana kadra oraz 
najwy˝sza jakoÊç mleka sprawi∏y, ˝e produkty cieszà si´ bardzo du˝ym
uznaniem konsumentów w kraju jak i za granicà. 

Spó∏dzielnia posiada w∏asny transport przy odpowiednim zarzàdzaniu logistycznym, który umo˝liwia bezproblemowe dostarczenie surowca
do zak∏adu od dostawców oraz transport gotowych wyrobów do odbiorców hurtowych oraz kontrahentów na terenie ca∏ego kraju. 

W trosce o bezpieczeƒstwo oraz jakoÊç oferowanych wyrobów SMW WrzeÊnia podj´∏a si´ wdro˝eniu systemu bezpieczeƒstwa zdrowotnego
˝ywnoÊci HACCP oraz dzi´ki wysokim standardzie wyposa˝enia laboratorium badania surowca, mo˝emy byç dumni z jakoÊci naszych wyrobów. 

W nowoczesnych halach produkcyjnych powstajà wyÊmienite wyroby mleczarskie takie jak: twarogi, mleko w proszku pe∏ne i odt∏uszczone,
Êmietany i Êmietanki, mas∏a oraz napoje fermentowane. 

Oferta handlowa bogata jest w szeroki asortyment na potrzeby cukiernictwa
m.in. Sernikowy Wrzesiƒski, Pó∏t∏usty Kruszony Wrzesiƒski, 
Ser twarogowy Pó∏t∏usty krajanka, serki homogenizowane. 

Spó∏dzielnia utrzymuje wysokà pozycj´ na rynku dzi´ki du-
˝ej gamie wyrobów oraz wysokiej jakoÊci poprzez zachowanie
odpowiednich standardów. Potwierdzajà to liczne presti˝owe
nagrody i wyró˝nienia: 

- JakoÊç roku Q - nagroda za wszystkie produkty 
wyprodukowane w SMW WrzeÊnia 

- Certyfikat NAJLEPSZE W POLSCE za MaÊlanki Wrzesiƒskie 

- Z∏oty Medal Polagra Food 2010 r. za Mas∏o Ekstra 

- Z∏oty Medal Polagra Food 2009 r. za Gzik Wrzesiƒski 

- Z∏oty Medal Polagra Food 2007 r. za MaÊlanki Smakowe
i Twarogi formowane. 

Nasze g∏ówne motto brzmi: "Dobre, bo z WrzeÊni", poniewa˝ inaczej nie da si´ okreÊliç 
najlepszej jakoÊci otrzymywanych wyrobów przy wysokich standardach produkcyjnych. 

62-300 WrzeÊnia, ul. Czerniejewska 1
woj. wielkopolskie

tel. (61) 4360 578, fax (61) 4360 186
e-mail: marketing@smw.com.pl

DziÊ SMW WrzeÊnia to nowoczesna firma regularnie
wprowadzajàca najnowsze trendy dost´pne w bran˝y
mleczarskiej, inwestujàca w rozbudow´ i modernizacj´
zak∏adu oraz w prawid∏owo przeszkolonà kadr´. 

D∏ugoletnia tradycja, doÊwiadczenie za∏ogi i orygi-
nalne receptury sprawi∏y, ˝e wyroby Spó∏dzielni Mle-
czarskiej WrzeÊnia sà rozpoznawalne i kupowane na
terenie ca∏ego kraju i poza jego terenami. 
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Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w ¸ob˝enicy za∏o˝ona zo-
sta∏a 4 paêdziernika 1892 roku i tym samym nale˝y do jednych
z najstarszych spó∏dzielni w kraju. Poczàtkowo spó∏dzielnia ta
zajmowa∏a si´ skupowaniem mleka w promieniu oko∏o trzydzie-
stu kilometrów od ¸ob˝enicy a jej w∏asnoÊç stanowi∏o m.in. nie-
wielkie zabudowanie fabryczne, w którym to produkcja nap´dza-
na by∏a maszynà parowà. Wpis do rejestru datujàcy si´ na
04.10.1892 roku wymienia 13 cz∏onków za∏o˝ycieli spó∏dzielni, b´-
dàcych zarazem producentami mleka. Na okres mi´dzywojenny (lata 1918-1939)
przypada walka o spolszczenie spó∏dzielni - ówczeÊnie tereny ¸ob˝enicy znajdo-
wa∏y si´ na terenie II Rzeczypospolitej. Proces prowadzàcy do spolszczenia spó∏-
dzielni nie przebiega∏ bez oporów wÊród cz´Êci Niemców, którzy pozostali na tych
terenach po 1918 roku. Starali si´ oni nadal utrzymaç w∏adz´ w spó∏dzielni, jed-
nak stopniowo Polacy wykorzystujàc swojà przewag´ liczebnà jako cz∏onkowie
przejmowali w∏adz´ w swoje r´ce - do 1939 roku liczba zrzeszonych spó∏dzielców
wynosi∏a 72 cz∏onków.

Olbrzymie szkody personalne spó∏dzielnia odnios∏a podczas II wojny Êwiato-
wej. Niemcy wykluczyli wtedy z rejestru cz∏onków spó∏dzielni wszystkich Pola-
ków, natomiast najaktywniejszych i najbardziej przedsi´biorczych wymordowali
lub wywieêli do obozów pracy. W okresie tym Niemcy dokonali tak˝e pewnej mo-
dernizacji zak∏adu zmieniajàc nap´d parowy na elektryczny, uruchamiajàc tak-
˝e park maszynowy oraz serowni´. Polacy przej´li spó∏dzielni´ po wyzwoleniu
¸ob˝enicy co nastàpi∏o dnia 28.01.1945 roku. Ju˝ w nast´pnym miesiàcu - w lu-
tym 1945 roku spó∏dzielnia posiada∏a systematyczny dost´p do surowca, z które-
go zacz´to produkowaç mleko i nabia∏ w celu zaopatrzenia potrzeb miasta oraz
spo∏ecznoÊci lokalnej. 

W dniu 15 czerwca 1945 roku Walne Zgromadzenie Spó∏dzielni przy udziale
osiemdziesi´ciu cz∏onków dokona∏o reaktywacji nazwy spó∏dzielni, która
brzmia∏a odtàd jako Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska posiadajàca odpowie-
dzialnoÊç udzia∏ami w ¸ob˝enicy. Spó∏dzielnia ta zosta∏a zarejestrowana
w Zwiàzku Rewizyjnym w dniu 21.09.1945 roku. Po oko∏o dziesi´cioletnim okre-
sie funkcjonowania spó∏dzielni w okresie PRL-u ówczesne w∏adze dokona∏y upaƒ-
stwowienia przemys∏u mleczarskiego. W zwiàzku z tym poczàwszy od dnia
30.09.1954 roku spó∏dzielnia sta∏a sie cz´Êcià Powiatowego Zak∏adu Mleczarskie-
go majàcego siedzib´ w Nakle nad Notecià. W okresie trwajàcym do sierpnia
1957 roku zosta∏a zniszczona wi´kszoÊç dokumentów archiwalnych pochodzà-
cych z poprzedniego okresu funkcjonowania tej instytucji. 

Kolejny wa˝ny etap w historii mleczarni wià˝e si´ z cofni´ciem w 1957 ro-
ku poprzedniej decyzji w∏adz i oddaniu wspomnianego zak∏adu prawowitym
w∏aÊcicielom. Ten stan w∏asnoÊciowy trwa z pewnymi zmianami do chwili
obecnej. Zasadniczy prze∏om w dzia∏alnoÊci gospodarczej spó∏dzielni nastàpi∏
w 1965 roku. Zosta∏a ona wtedy rozbudowana i powsta∏ du˝y zak∏ad przetwór-
czy jak na tamte czasy. By∏a to zas∏uga ówczesnego prezesa in˝. Stanis∏awa 

Kubita. W latach 1974-1989 w spó∏dzielni nastàpi∏a

z kolei stagnacja w zwiàzku z odda-
niem oÊrodka decyzyjnego na wy˝-
sze szczeble w∏adzy i uszczupleniem
roli prezesa. Kolejny wa˝ny prze∏om
nastàpi∏ w roku 1989 i wiàza∏ si´
z przejÊciem na nowe i trudne po-
czàtkowo tory gospodarki rynkowej.

Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczar-
ska w ¸ob˝enicy jest obecnie zak∏adem bardzo nowoczesnym, ekspansywnym
oraz perspektywicznym. W 1997 roku zosta∏a zakoƒczona i oddana do u˝ytku
przyzak∏adowa oczyszczalnia Êcieków, sfinansowana ze Êrodków w∏asnych. Inwe-
stycja ta stanowi∏a wa˝ny moment zwiàzany ÊciÊle z dalszym funkcjonowaniem
spó∏dzielni. Istniejàce bowiem ówczesnie przepisy zabrania∏y dzia∏alnoÊci jednost-
kom gospodarczym odprowadzajàcym bezpoÊrednio Êcieki do rzek. 

Wa˝nym wyzwaniem dla spó∏dzielni by∏y zadania zwiàzane z ch´cià przystà-
pienia Polski pod koniec lat dziewi´çdziesiàtych ubieg∏ego wieku do struktur Unii
Europejskiej. Przeprowadzono wtedy wiele procesów przystosowawczych - np. do
wymagaƒ weterynaryjnych znajdujàcych si´ w Dyrektywie Rady 92/46 EEC
z dnia 16 czerwca 1992 roku. Zak∏ad jest stopniowo modernizowany oraz rozbu-
dowywany. W 2000 roku oddana zosta∏a nowoczesna linia do produkcji jogurtów.
W ten sposób umo˝liwiona zosta∏a tak˝e produkcja innej ni˝ jogurtów galanterii.

W latach 2002 – 2005 dokonano przebudowy oraz modernizacji budynków
produkcyjnych wraz z zapleczem socjalnym. Powsta∏ nowy magazyn dystrybu-
cyjny z dojrzewalnià serów, magazynem opakowaƒ, myjnia samochodowa,
utwardzono i ogrodzono teren spó∏dzielni. Nast´pnie w 2003 roku zainstalowana
zosta∏a nowoczesna aparatura do pasteryzacji mleka i Êmietanki. Ukoronowa-
niem d∏ugoletnich staraƒ spó∏dzielni by∏o uzyskanie z dniem 1 sierpnia 2005 ro-
ku pozwolenia na produkcj´, handel oraz przetwórstwo na rynkach Wspólnoty
Europejskiej. W 2006 roku uruchomiono nowà lini´ technologicznà do produkcji
twarogów i serów dojrzewajàcych. W nast´pnych latach zosta∏y zrealizowane
kolejne inwestycje, a mianowicie: wymiana Êrodków transportu do skupu mleka,
przeprowadzono modernizacj´ lini technologicznej do produkcji jogurtów, twaro-
gów oraz zaplecze techniczne tj. maszynowni´ ch∏odniczà, stacj´ uzdatniania
wody i oczyszczalni´ Êcieków. W 2010 roku Spó∏dzielnia zrzesza∏a 265 cz∏onków.
Skupuje mleko z terenu 5. gmin województwa wielkopolskiego i 3. gmin oÊcien-
nych województwa kujawsko-pomorskiego.

Wielkim wydarzeniem w historii spó∏dzielni by∏o nadanie Sztandaru na Jubi-
leusz 115 lecia, któremu patronuje Matka Boska Nieustajàcej Pomocy. W przy-
sz∏ym roku Spó∏dzielnia b´dzie obchodziç Jubileusz 120-lecia.

Obecnie w spó∏dzielni zatrudnionych jest 88. osób. Piecz´ nad dzia∏alnoÊcià
Spó∏dzielni pe∏ni 4. osobowy Zarzàd w osobach: Prezes Zarzàdu – Andrzej 
Gliszewski, Zast´pca Prezesa – Tomasz Gryczka, Zbigniew Zi´tara i Grzegorz 
Czapiewski – cz∏onkowie Zarzàdu, a nadzoruje 13. osobowa Rada Nadzorcza na
czele z jej Przewodniczàcym Paw∏em Deja z Osieka nad Notecià. 

PL
30191601

WE Poczet Sztandarowy z okazji Jubileuszu
115-lecia Spó∏dzielni, od prawej: 
Andrzej Gliszewski - Prezes Zarzàdu,
Roman Kowalski - ówczesny Przew. RN
Tomasz Gryczka - Zast´pca Prezesa.
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Nagrody i wyró˝nienia:
• HIT 1998 - otrzymany w dziedzinie ekologii za biologicznà oczyszczalni´

Êcieków - Pi∏a 1999
• Odznaka „Zas∏u˝ony dla Spó∏dzielczoÊci” - przyznana przez Krajowà Rad´

Spó∏dzielczà - Warszawa 1999
• Dobre bo Polskie dla twarogu Êmietankowego – Poznaƒ 1999
• Certyfikat jakoÊci HIT 1999 - dla twarogu Êmietankowego i pó∏t∏ustego mielonego
• Akt nominacji do tytu∏u HIT 2000 za zestaw jogurtów w pi´ciu smakach
• Akt nominacji do tytu∏u HIT 2001 za Desery Âmieszek i Smakulki
• Dyplom uznania za twaróg podczas I Wielkopolskiej Gali Produktów Regio-

nalnych i Tradycyjnych –  Poznaƒ 2005
• Dyplom uznania za najlepszy napój mleczny oraz kefir podczas Gali Ekolo-

gicznej Produktów Regionalnych i Tradycyjnych Pó∏nocnej i Zachodniej
Wielkopolski – Pi∏a 2005

• Statuetk´ i Certyfikat – Wzorowy Producent ˚ywnoÊci – Poznaƒ, paêdzier-
nik 2005

• Dyplom za Bio kefir i twaróg pó∏t∏usty podczas Targów Polagra Food 2005
we wrzeÊniu w konsumenckich testach produktów

• HIT 2005 – otrzymany za mas∏o Êmietankowe oraz Bio kefir – Poznaƒ 2006
• Dyplom za Bio kefir, Twaróg pó∏t∏usty, Mas∏o Êmietankowe, Mas∏o extra,

Âmietana 18% podczas Targów Polagra Food 2006 we wrzeÊniu w konsu-
menckich testach produktów

• Certyfikat – Najlepsze w Polsce za Twaróg pó∏t∏usty – Poznaƒ, paêdziernik
2006

• Dyplom uznania za najlepszy napój mleczny podczas Gali Ekologicznej Pro-
duktów Regionalnych i Tradycyjnych Pó∏nocnej i Zachodniej Wielkopolski 
– Pi∏a 2006

• Tytu∏ ,,Lider Sukcesu 2006” – nadany przez Starostwo Powiatowe w Pile 
– luty 2007

• Medal Jubileuszowy 120-lecia Spó∏dzielczoÊci na Ziemiach Polskich i 10-lecia
Krajowego Zwiàzku Spó∏dzielni Mleczarskich przyznany przez Zarzàd Krajo-
wego Zwiàzku Spó∏dzielni Mleczarskich, Zwiàzek Rewizyjny - ¸ob˝enica
20.10.2007

• Orze∏ Agrobiznesu – Warszawa, grudzieƒ 2007
• Z∏ota Mleczna Rewia - za Twaróg pó∏t∏usty krajanka – Gdaƒsk, kwiecieƒ

2008
• Wyró˝nienie w IV edycji konkursu im. Stanis∏awa Staszica w kategorii 

produkcja za 2007 r. – Pilska Izba Gospodarcza maj 2008
• Wyró˝nienie przez Zarzàd KPZHiU w Bydgoszczy – Solidny partner kupca

kujawsko – pomorskiego – lipiec 2008
• Przed∏u˝enie licencji Orze∏ Agrobiznesu - Warszawa, grudzieƒ 2008
• Nagroda konsumentów – Najlepszy produkt lata 2009 – Twaróg pó∏t∏usty

krajanka – Poznaƒ, wrzesieƒ 2009
• Kryszta∏owy HIT 2009 za osiàgni´cia w latach 2004-2009 - Poznaƒ, luty 2010
• ¸ob˝enickie Dziki za rok 2009 - Lider dzia∏alnoÊci gospodarczej - marzec, 2010
• Produkt Lata 2010 za twaróg pó∏t∏usty - Warszawa, wrzesieƒ 2010
• Rubinowy HIT 2010 - Za sery twarogowe

niedojrzewajace: twaróg chudy, twaróg
pó∏t∏usty, twaróg t∏usty, twaróg Êmietankowy 
- Poznaƒ, luty 2011

• Super Produkt Lata 2011 - za twaróg pó∏t∏usty
krajanka - Warszawa, wrzesieƒ 2011
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Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Z∏otowie utworzona
zosta∏a 21 wrzeÊnia 1945 roku pod nazwà Okr´gowa Spó∏-
dzielnia Mleczarska „Samopomoc Ch∏opska” w Z∏otowie a uru-
chomiona 1 grudnia tego samego roku. Jej za∏o˝ycielem by∏
Mieczys∏aw Kawczyƒski.

Prezesem Zarzàdu jest Maria Jolanta Rogenbuk. Przez lata
dzia∏alnoÊci, zdobywania doÊwiadczeƒ, modernizacji, dostoso-
wywania si´ do wymogów rynku Spó∏dzielnia wypracowa∏a
technologie oraz produkty szeroko znane i doceniane nie tylko
na lokalnym rynku. Nad prawid∏owoÊcià procesów produkcji
czuwa w∏asne laboratorium. 

Od ponad 65 lat oferujemy Paƒstwu produkty najwy˝szej jako-
Êci. Âwiadome nastawienie na zachowanie naturalnych walorów
mleka pozwala zaprezentowaç Konsumentom ciekawà ofert´
wyrobów produkowanych z zachowaniem najwy˝szych standar-
dów jakoÊci.

DoÊwiadczona kadra podj´∏a wiele dzia∏aƒ zmierzajàcych
do zaspokojenia wymogów rynku, za co zosta∏a uhonorowana
wieloma nagrodami i wyró˝nieniami. WÊród nich jest znak
„Dobre bo Polskie”, „Wielkopolska JakoÊç”, 
certyfikaty oraz wiele nagród na targach  
i konkursach bran˝owych.

Prezes Zarzàdu 
- Maria Jolanta Rogenbuk

ul. Kul. Kolejowa 12olejowa 12
77-400 Z∏otów77-400 Z∏otów
woj. wielkwoj. wielkopolskieopolskie
tel.: +48 67 263 25 47tel.: +48 67 263 25 47
fax: +48 67 263 28 11fax: +48 67 263 28 11
e-mail:e-mail: sekrsekretariat@osmzlotowetariat@osmzlotow.pl.pl
handel@osmzlotowhandel@osmzlotow.pl.pl
info@osmzlotowinfo@osmzlotow.pl.pl
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Po po∏àczeniu Strzeleckiej Spó∏dzielni Mleczarskiej z Rol-
niczà Spó∏dzielnià Mleczarskà „Rolmlecz” w Radomiu lu-
buscy producenci mleka oraz producenci mleka z terenu
Spó∏dzielni Mleczarskiej w Pile sprzedawali surowiec do
oddzia∏u radomskiego Rolmleczu w Gorzowie Wlkp., jed-
nak opóênienia wyp∏at za dostarczone mleko oraz niskie
ceny powodowa∏y obawy o w∏asnà przysz∏oÊç.

Powsta∏a grupa inicjatywna, która postanowi∏a dopro-
wadziç do powo∏ania Grupy Producentów Mleka. Zebranie
za∏o˝ycielskie odby∏o si´ 24 wrzeÊnia 2005 r.

WÊród za∏o˝ycieli byli producenci mleka po by∏ej Strze-
leckiej Spó∏dzielni Mleczarskiej oraz by∏ej Spó∏dzielni Mle-
czarskiej w Pile.

Cz∏onkowie grupy postanowili dzia∏aç na zasadach
prawa spó∏dzielczego.

• Na prezesa wybrano doÊwiadczonego fachowca 
w bran˝y mleczarskiej:

- mgr in˝. Andrzeja Jarmasza.

• Cz∏onkami Zarzàdu sà rolnicy - producenci mleka:
- Andrzej Kruszyna z woj. lubuskiego, 

kwota mleczna 603 688 kg

- Aleksander Tadych z woj. wielkopolskiego, 
kwota mleczna: 937 124 kg.

Ch´ç przystàpienia do Strzeleckiej Grupy Producentów
Mleka zg∏asza coraz wi´cej producentów mleka, równie˝
z powiatów oÊciennych województw: zachodniopomor-
skiego i wielkopolskiego. Rolnicy zobaczyli i uwierzyli, ˝e
ze wspólnego gospodarowania i sprzeda˝y mleka p∏ynà
wymierne korzyÊci finansowe.

G∏ównym celem grupy jest zapewnienie wszystkim
cz∏onkom zbytu wyprodukowanego mleka po dobrych ce-
nach rynkowych.

Grupa systematycznie rozrasta si´ i obecnie liczy ponad
288 cz∏onków, a dzienna oferta sprzeda˝y wynosi 140 tys.
litrów mleka.

Grupa wspó∏pracuje tylko i wy∏àcznie z mleczarniami
o silnej pozycji rynkowej na terenie kraju i Unii Europej-
skiej.

Dysponujemy w∏asnym transportem. Odwiedzamy
mleczarnie, z którymi wspó∏pracujemy. Ka˝dego roku
spotykamy si´ w celu przedyskutowania aktualnych pro-
blemów Grupy.

66-500 Strzelce Krajeƒskie, ul. Katedralna 5, tel./fax 95 76-32-396, www.strzeleckaspm.pl; e-mail: strzeleckaspm@wp.pl

Prezes Zarzàdu 
- mgr in˝. Andrzeja Jarmasz Zarzàd i Rada Nadzorcza Grupy
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BAå-POL S.A. / SPAR Polska Sp. z o.o. Rzeszów str. 138

BAKOMA Sp. z o.o. Warszawa str. 130

BO-RO Wilary Sp.J. Konojady str. 140

C.OLSEN TRADING Sp. z o.o. Warszawa str. 136

FRÑCKOWIAK ZPSiH Sp.J. Granowo str. 140

FRESH LOGISTICS Sp. z o.o. Gàdki k. Poznania str. 141

JAMOX PW Jacek Modrzejewski Strzelno str. 142

KRZYÂ PPHU Paczków str. 135

LACTALIS Polska Warszawa str. 134

MILKPOL Sp. z o.o. Czarnocin str. 134

MLEKTAR S.A. Tarnów str. 139

ROBICO ZUH Warszawa str. 137

TARGET Polska Sp. z o.o. Zielonki k. Krakowa str. 131

TIGA Karol Wasiƒski Krzywiƒ str. 142

TMT Sp. z o.o. ZPChr. ¸om˝a str. 133

ZAR¢BSKI PPH Ksawerów str. 135

ZOTT Polska Sp. z o.o. Opole str. 132

Produkcja, handel, dystrybucja art. mleczarskich.
Transport i logistyka.
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AARHUSKARLSHAMN Poland Sp. z o.o. Warszawa str. 191

AGRANA FRUIT Polska Sp. z o.o. Ostro∏´ka str. 185

AZELIS Poland Sp. z o.o. Poznaƒ str. 186

BRENNTAG Polska Sp. z o.o. K´dzierzyn-Koêle str. 189

CHR. HANSEN Poland Sp. z o.o. Czosnów str. 192

DSM Food Specialties Poland Sp. z o.o. Mszczonów str. 188

EUROHANSA Sp. z o.o. Toruƒ str. 186

LYOVIT PPHU Jerzy Godek Daleszyce str. 187

PALSGAARD Polska Sp. z o.o. Bielany Wroc∏awskie str. 185

PMT TRADING Sp. z o.o. ¸ódê str. 175

WILD Polska Sp. z o.o. Warszawa str. 190

Produkc j a  i  dy s t r ybuc j a  komponen tów  
i  d oda tków  d l a  p r z emys ∏u  mlec za r sk i ego
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BART-PACK Tomasz Bartoszuk Bia∏ystok str. 176

ECOR PRODUCT Sp. z o.o. St´szew str. 178

ELOPAK S.A. Czosnów str. 182 

EXPACK Sp. J. Kraków str. 177

MATREX MIERKI Sp. z o.o. Sudwa k. Olsztynka str. 180

PAKMAR Sp. z o.o. R´bków k. Garwolina str. 179

PIOTR SZYMCZAK FPH K´pice str. 176

PROJAN PPUH Toruƒ str. 183

SEALED AIR Polska Sp. z o.o. Duchnice str. 181

SOTRALENZ Sp. z o.o. Pruszków str. 179

TERMOPAK & SOLIDPACK Poràbki k. Praszki str. 184

Opakowan ia ,  e t yk i e t y ,  f o l i e
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A-LIMA-BIS PPHU Sp. z o.o. Âroda Wlkp. str. 155

BAUMER Sp. z o.o. Warszawa str. 158

B.KO¸AKOWSKI Firma Handlowa Otwock str. 143

BUJALSKI Sp. z o.o. Dywity k. Olsztyna str. 165

BüRKERT - CONTROMATIC GmbH Warszawa str. 147

DeLaval Sp. z o.o Skierniewice str. 149

DeLaval Jan Witkowski Gostyƒ str. 155

EKO-MIX Company Kàty Wroc∏awskie str. 160

ELEKTRONIKA S.A. Gdynia str. 161

EURO-PAN Sp. z o.o. Warszawa str. 165

FLEXLINK SYSTEMS Polska Sp. z o.o. Sady str. 156

GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o. Baranowo k. Poznania str. 163

HYDROTECHNIKA Ignatki k. Bia∏egostoku str. 162

IKA POL Warszawa str. 153

JANEX PHU Janusz K. Bielecki ¸ódê str. 162

LIROPOL S.C. Lidzbark Warmiƒski str. 144

MAGMA SAP Grajewo str. 159

MARCOR Gdaƒsk str. 160

M¸YNKOL Krzysztof Calak Józefów str. 154

MOESCHLE Polska Sp. z o.o. Dynów str. 150

MONTSPO˚ PPiM Sp. z o.o. Krzepice str. 146

POLTRADE INTERNATIONAL Sp. z o.o. Kuriany k. Bia∏egostoku str. 151

PROORGANIKA S.A. Warszawa str. 170

SPOMASZ ZAMOÂå S.A. ZamoÊç str. 158

TAPFLO Sp. z o.o. Tczew str. 157

TECHNIK ZE PUH W´grów str. 167

TETRA PAK Sp. z o.o. Warszawa str. 152

TREPKO Sp. z o.o. Gniezno str. 153

WSK „PZL Krosno” S.A. Krosno str. 148

PATRICK STRANZ Zak∏ad Handlu i Us∏ug Bydgoszcz str. 164

SCHWARTE MILFOR Sp. z o.o. Olsztyn str. 145

WIEJAK Sp. z o.o. Litwinki k. Nidzicy str. 154

Maszyny i urzàdzenia produkcyjne, pakujàce, ch∏odnicze
i transportowe, linie technologiczne - projektowanie, 
produkcja, monta˝, serwis.
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ACRYLMED PB-W Ârem str. 168

ANTI-GERM (BK Gulini Polska Sp. z o.o.) Bojad∏a str. 174

CLARIN PPHU Bia∏ystok str. 175

ECOLAB Sp. z o.o. Kraków str. 172

FLOWCRETE Polska Sp. z o.o. Warszawa str. 166

FOSS Polska Sp. z o.o. Warszawa str. 169

J.S. HAMILTON MAZOWSZE Maków Maz. str. 173

Krajowe Centrum Hodowli Zwierzàt Warszawa str. 171

NOACK Polen Sp. z o.o. Warszawa str. 171

SOWUL & SOWUL Sp. z o.o. Biskupiec str. 167

Ârodki higieny, ochrona Êrodowiska.
Badanie mleka - sprz´t laboratoryjny i  pomiarowy.
Obs∏uga produkcji  mleka, budownictwo przemys∏owe.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 6 98

27

1052

1

4

6
7

8

9

18

25

26

19

20

29

21

22

24

11 28

30

31

32

12

13

15

16

17

2314

3
1

2

3

4

7

10

129

skladka 129-136  11/9/11  3:36 PM  Page 129



130

skladka 129-136  11/9/11  3:37 PM  Page 130

NASZA OFERTA OBEJMUJE:

• mleko w proszku – pe∏ne i odt∏uszczone, zamienniki mleka
w proszku, permeat mleka, koncentraty bia∏ek mleka,

• serwatka w proszku – zwyk∏a i zdemineralizowana, permeat
serwatki, koncentraty bia∏ek serwatkowych,

• mas∏o w blokach oraz bezwodny t∏uszcz mleczny,

• p∏ynne surowce mleczarskie przeznaczone do dalszego 
przerobu (mleko, Êmietana, maÊlanka, koncentrat serwatki),

• sery oraz okrawy sera, 

• inne produkty – laktoza, kazeina, maÊlanka w proszku, 
Êmietanka w proszku itd. 

OFERT¢ KIERUJEMY DO WIODÑCYCH PRODUCENTÓW
Z BRAN˚Y SPO˚YWCZEJ, W TYM ZW¸ASZCZA:

czekoladziarskiej, ciastkarskiej, lodziarskiej, piekarniczej, 
mleczarskiej, mi´snej oraz farmaceutycznej jak równie˝ 

od˝ywek dla dzieci i koncentratów spo˝ywczych. 
Wybrane produkty znajdujà zastosowanie równie˝ 

przy produkcji pasz. 

Grono dostawców stanowià najlepsze polskie mleczarnie oraz 
renomowane grupy producenckie z terenu ca∏ej Unii Europejskiej. 

TARGET Polska Sp. z o.o.
ul. Gwiaêdzista 15A lok. 403, 01-651 Warszawa

tel.: 22 560 43 00, fax: 22 560 43 01
e-mail: warszawa@target-polska.pl

biuro handlowe w Krakowie:
ul. S∏oneczna 22, 32-087 Zielonki k. Krakowa

tel./fax: 12 635 18 18
e-mail: target@target-polska.pl
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TRZEBOSZOWICE  26, 48-370 PACZKÓW, Tel. kom. 503 078 773, 
Tel./ Fax  77 431 37 19, e-mail krzyswilkanow@poczta.onet.pl

Zak∏ad powsta∏ na bazie oddzia∏u OSM Bystrzyca K∏odzka w 1994 r.

W oddziale tym od lat 50 produkowano ser z przerostem pleÊni Rokpol 
i ta produkcja jest do dnia dzisiejszego utrzymywana.
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Firma C. Olsen zosta∏a utworzona w Norwegii w 1859 r. Jej
ponad stuletnia historia to pasmo sukcesów w zakresie handlu
zbo˝ami, w´glem, paliwami, stalà oraz artyku∏ami
˝ywnoÊciowymi. Zró˝nicowanie dzia∏alnoÊci firmy zawsze
wychodzi∏o naprzeciw oczekiwaniom klientów i ugruntowa∏o
jej silna pozycj´ na rynku europejskim.

Koniec lat osiemdziesiàtych dla firmy C. Olsen to przede
wszystkim odwa˝ny krok w kierunku inwestycji na terenie
Europy Ârodkowej i Wschodniej. W tym w∏aÊnie czasie otwarto
w Polsce Firm´ C. Olsen Poland Ltd. specjalizujàcà si´ w handlu
artyku∏ami mleczarskimi, zbo˝ami oraz mro˝onkami warzyw
i owoców. Sta∏y rozwój holdingu w latach 90-tych doprowadzi∏
do reorganizacji, w wyniku której w 1996 r. wy∏oni∏a si´ spó∏ka
C. Olsen Trading Sp. z o.o. ze znacznà cz´Êcià polskiego kapita∏u.
W wyniku dalszych zmian organizacyjnych firma w ca∏oÊci
przesz∏a w polskie r´ce. 

Firma C.Olsen Trading Sp. z o.o. to jeden z liczàcych si´
operatorów na polskim i mi´dzynarodowym rynku produktów
mleczarskich. Wspó∏pracujemy z wi´kszoÊcià krajowych
zak∏adów mleczarskich, legitymujàcych si´ wysokimi
standardami w zakresie jakoÊci wykorzystywanych surowców
oraz stosujàcych najwy˝sze wymagania w procesie
produkcyjnym. JesteÊmy dostawcami do wielu firm z bran˝y
spo˝ywczej i cukierniczej, zajmujàcych si´ produkcjà wyrobów
czekoladowych, lodów, jogurtów, wafli i ciastek.

Naszym odbiorcom oferujemy:

• mleko odt∏uszczone w proszku

• mleko pe∏ne w proszku

• ser twardy typu szwajcarskiego ementaler

• ser twardy typu holenderskiego edam, gouda

• serwatka w proszku s∏odka i zdemineralizowana

• Êmietanka w proszku

• koncentraty bia∏ek serwatkowych w proszku

• koncentraty bia∏ek mlecznych w proszku

• proszek jogurtowy

• proszek lodowy

• mas∏o w blokach i opakowaniach konsumenckich

• odwodniony t∏uszcz mleczny

• mleko granulowane

• p∏ynne surowce mleczarskie przeznaczone 
do dalszego przerobu

• cukier

• Gwarantujemy korzystny poziom cen sprzeda˝y na dostarczane produkty. 

• Wysoki profesjonalizm i zaanga˝owanie pracowników zapewnià Paƒstwu doskona∏y i niezawodny serwis. 

• Oferujemy kompleksowà, profesjonalnà obs∏ug´ logistycznà. 

• JesteÊmy otwarci na nowe formy wspó∏pracy, dajàce pe∏nà satysfakcj´ naszym partnerom handlowym.

Zapraszamy do wspó∏pracy

Prezes Zarzàdu - Krzysztof Nozderka

C.Olsen Trading Sp. z o.o., ul. Sobieszyƒska 9, 00-764 Warszawa
tel. + 48 22/ 433 10 00, 843 70 61, 843 82 65, fax + 48 22/ 843 02 16, 433 10 02

e-mail: c.olsen@colsen.pl, www. colsen.pl
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Mlektar S.A. jest kontynuatorem tradycji mleczarskiej na ziemi
tarnowskiej. W roku 2011 mija 92 lata od za∏o˝enia Spó∏ki mle-
czarskiej z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià w Woli Rz´dziƒskiej.

Mleczarstwo tarnowskie, tak jak w ca∏ym kraju, przesz∏o wiele zmian
organizacyjnych, najd∏u˝sza historia jest zwiàzana ze spó∏dzielczoÊcià.

W roku 2011 mija te˝ 18 lat od rozpocz´cia dzia∏alnoÊci Spó∏ki Akcyjnej
MLEKTAR S.A. w Tarnowie.

Spó∏ka od poczàtku postawi∏a na jakoÊç swoich wyrobów i to jest traf-
ny wybór. Potwierdzeniem tego sà liczne nagrody oraz wyró˝niania, któ-
rych jest du˝o. Wymienimy tylko te z lat 2008-2010:

• w 2008 roku – wyró˝nienie dyplomem konkursu Gepard Biznesu w ka-
tegorii najdynamiczniejsza firma bran˝y spo˝ywczej, dyplom Polski
Producent ˚ywnoÊci 2008 (eliminacje wojewódzkie), Srebna Rewia 2008
za sery twarogowe.

• w 2009 roku – Z∏ota Mleczna Rewia za mas∏o, certyfikat Przejrzysta Fir-
ma nadany przez Dun And Bradsteet Poland, wyró˝nienie Krakowskim
Dukatem, Gazela Biznesu X edycja rankingu najbardziej dynamicznych
ma∏ych i Êrednich firm.

• w 2010 roku – Gazela Biz-
nesu XI edycja rankingu najbar-
dziej dynamicznych ma∏ych i Êrednich
firm.

Mlektar S.A., ul. Dàbrowskiego 46, 33-100 Tarnów

tel. 14 621 08 51, fax 14 621 08 59

www.mlektar.com.pl  

Naszà specjalnoÊcià sà znakomite twarogi, twa-
ro˝ki, serki homogenizowane.

Wysokà jakoÊç wszystkich wyrobów cenià kon-
sumenci i handlowcy.

Dba∏oÊç o jakoÊç surowca i jego przetwarzanie
gwarantujà stabilnà i najwy˝szà jakoÊç wszyst-
kich wyrobów produkowanych przez Mlektar S.A.

JesteÊmy otwarci na wspó∏prac´ 
i zapraszamy do niej.
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Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us∏ugowe BO-RO
Wilary Sp.J. w Konojadach powsta∏o 1 kwietnia 1994 roku jako
niewielka firma rodzinna. Do za∏o˝ycieli - Romana i Bo˝eny 
Wilary - do∏àczyli z czasem syn Rados∏aw i córka Katarzyna. 

G∏ównym przedmiotem dzia∏alnoÊci firmy by∏ i pozosta∏ do
dziÊ skup mleka od okolicznych rolników i dalsza jego
sprzeda˝. Na przestrzeni 17 lat dzia∏alnoÊci firma rozwin´∏a si´
dynamicznie. 

Wychodzàc naprzeciw zapotrzebowaniu rolników, firma
w 2002 roku otworzy∏a w Biskupcu Pomorskim hurtowni´
z artyku∏ami do produkcji rolnej i budowlanymi. W 2008 roku
na terenie zak∏adu otwarte zosta∏o Centrum Zaopatrzenia
Rolnictwa, a w 2010 roku sklep - wypo˝yczalni´
elektronarz´dzi zlokalizowanà w Brodnicy. BO-RO Wilary
prowadzi tak˝e sprzeda˝ sch∏adzalników do mleka i dojarek,
jest m.in. dealerem firmy Gea Farm Technologies Sp. z o.o.

PPHU BO-RO Wilary Sp.J. nastawione jest na skup mleka
wysokiej jakoÊci, a praca odbywa si´ w warunkach sterylnej
czystoÊci. 

Potwierdza to przyznanie firmie Certyfikatu Systemu
Zarzàdzania ISO 22000:2005 w zakresie skupu, magazynowania
i sprzeda˝y hurtowej mleka surowego. 

Firma posiada tak˝e licencj´ na wykonywanie krajowego
transportu drogowego rzeczy.

Konojady 1A, 87-330 Jab∏onowo Pomorskie
tel./fax (56) 49 80 805, e-mail: bo_ro_@poczta.onet.pl Roman Wilary - w∏aÊciciel
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Firma JAMOX jest firmà prywatnà, dzia∏ajàcà nieprzerwanie od 1990 roku. Naszym g∏ównym
zaj´ciem jest transport art. spo˝ywczych w cysternach o pojemnoÊci od 18 do 32 tys. litrów.

Przewozimy mleko i Êmietan´
Posiadamy profesjonalny sprz´t i wysoko wyspecjalizowanà kadr´ w∏aÊnie w tej dziedzinie, 
a tak˝e atesty zgodne z wymogami Unii Europejskiej. 20 lutego 2004 r. otrzymaliÊmy
akredytacj´ ISO 9001 : 2000 przez PGA w Deutschen Akkreditierung Rat i w 2010 r.

wdro˝yliÊmy system zarzàdzania jakoÊcià zgodnie z ISO 2001 : 2008.
Wszystkie zlecenia realizujemy terminowo i profesjonalnie. RzetelnoÊç 

i kompetencje personelu gwarantujà bezproblemowà wspó∏prac´.
JesteÊmy otwarci na nowe kierunki wspó∏pracy poniewa˝
dysponujemy nowoczesnym taborem.
Mo˝emy podjàç ryzyko zakupu specjalistycznego sprz´tu na
zlecenie Naszego Klienta - na zasadach trwa∏ej umowy partnerskiej.

Przedsi´biorstwo Wielobran˝owe "JAMOX" Jacek Modrzejewski
88-320 Strzelno, ul. Powstania Wielkopolskiego 47
tel./fax 52/31-89-363, fax 52/31-89-009, Logistyk kom. 601-95-96-96
e-mail: biuro@jamox.eu

>>  Z NAMI ZAWSZE DO PRZODU  <<
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B.Ko∏akowski dzia∏a na rynku mleczarskim w Polsce od ponad 20 lat. 
Firma jest agentem firm zagranicznych Ampack Ammann, Asepto, Atip, Brinox, Milcom
oraz dystrybutorem maszyn pró˝niowych Saccardo wraz z ich serwisem.
Nasze maszyny pracujà w wielu mleczarniach, m.in. Bakoma, SM Mlekovita, OSM Ko∏o, 
OSM Piàtnica, OSM W∏oszczowa.  

Ampack Ammann, Niemcy - wiodàcy, Êwiatowy
producent maszyn i dostawca kompletnych linii
pakujàcych produkty mleczarskie w kubki 
i butelki.

Wersje higieny: kabina sterylnego powietrza, 
ultra czysta i aseptyczna.

Typy maszyn: karuzelowe i liniowe.

Atip, Czechy - dostawca maszyn rotacyjnych do nalewania produktów 
mleczarskich w kubki i wiaderka, jak równie˝ krajalnic do sera ˝ó∏tego, 
przenoÊników, pakerów oraz wykonawca ró˝nego rodzaju 
indywidualnych projektów.

Asepto, Niemcy – producent i dostawca systemów procesowych 
dla przemys∏u mleczarskiego, poczàwszy od odbioru mleka, przez pasteryzacj´, 
filtracj´, linie UHT, zawory aseptyczne, zbiorniki, linie procesowe jogurtów, 
serków, a˝ po instalacje mieszajàce, blendujàce, ubijajàce.

Milcom, Czechy - producent formierek
do mas∏a, twarogu i innych produktów
pastowatych (kostki, ose∏ka). Dostawca
pó∏automatów do pakowania 25 kg bloków

mas∏a w pud∏a kartonowe. Dostawca kompletnych linii do produkcji
mas∏a „pod klucz”.

Saccardo, W∏ochy - producent i dostawca maszyn i kompletnych linii 
do pakowania pró˝niowego oraz w atmosferze gazu oboj´tnego.

Typy maszyn:

komorowe do pakowania w worki, rolowe do pakowania w foli´ mi´kkà lub twardà,
maszyny do wytwarzania worków z r´kawa foliowego oraz pakowania w te worki.

ul. Tysiàclecia 79A • 05-402 Otwock • tel./fax +48 22 710 39 39 • tel. kom. 602 235 927 • b.kolakowski@bkolakowski.pl • www.bkolakowski.pl
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Liropol s.c. powsta∏ w 1993 roku. Zajmuje si´
produkcjà urzàdzeƒ i wyrobów oraz monta˝ami

instalacji ze stali nierdzewnej.

Oferta firmy skierowana jest przede wszystkim
do zak∏adów przetwórstwa spo˝ywczego,

a w szczególnoÊci mleczarni. 

Obejmuje ona swoim

zakresem: 

• produkcj´: 

- odgazowywaczy do mleka i Êmietanki, 

- zbiorników, 

- pras do serów,

- termizatorów do serów,

- wózków do przewozu serów, 

- kratek i koryt Êciekowych, 

- form i krajalnic do serów, 

- sto∏ów, szafek, zlewów, 

- drzwi ch∏odniczych i oÊcie˝nic, 

- armatury i osprz´tu mleczarskiego, 

- g∏owic i turbinek myjàcych,

•  kompletowanie i monta˝ 
linii technologicznych,

• remonty 

instalacji kwasoodpornych, 

wodnych i parowych,

• produkcj´ i monta˝ 

konstrukcji,balustrad, 

listew wykoƒczeniowych 

oraz innych elementów 

wyposa˝enia wn´trz.
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Firma nasza od ponad 20 lat stanowi wa˝ny element
przemys∏u spo˝ywczego, w szczególnoÊci w sektorze
mleczarskim i owocowo-warzywnym. Jako producent
zbiorników magazynowych, procesowych ze stali
kwasoodpornej o ró˝norodnych pojemnoÊciach i gabarytach
zdobyliÊmy uznanie wielu odbiorców. W naszym zak∏adzie
produkujemy równie˝ ró˝nego rodzaju maszyny i urzàdzenia
niezb´dne w mleczarniach, zak∏adach przetwórstwa
owocowo-warzywnego. W tym zakresie wytwarzamy kadzie
do twarogu, prasy do sera, homogenizatory, przenoÊniki,
transportery, myjki do pojemników i wiele innych urzàdzeƒ.
JesteÊmy równie˝ firmà, która wykorzystujàc zdobyte
doÊwiadczenie Êwiadczy us∏ugi w zakresie wykonawstwa
kompletnych linii technologicznych oraz wspiera swoich
klientów od projektu do odbioru. Zapewniamy obs∏ug´
gwarancyjnà i pogwarancyjnà. Ekipy naszych spawaczy oraz
pozosta∏ych pracowników Êwiadczà us∏ugi na bardzo
wysokim poziomie, czego dowodem sà s∏owa uznania
naszych klientów.

Naszà ofert´ rozszerzyliÊmy o wykonawstwo przemys∏owych
oczyszczalni Êcieków dostarczajàc do wykonywanych
instalacji produkowane w naszym Zak∏adzie takie
urzàdzenia jak flotatory, agregaty flotacyjne, zbiorniki
buforowe.

Zach´camy do wspó∏pracy

Przedsi´biorstwo Produkcji i Monta˝u 
MONTSPO˚ SP. z o.o.

ul. Magreta 2, 42-160 Krzepice
Tel./fax 34 317 51 24
www.montspoz.com.pl

biuro@montspoz.com.pl
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ELEMENTY - seria produktów firmy Bürkert jest perfekcyjnym
Êwiadectwem na to, ˝e ca∏oÊç mo˝e znaczyç wi´cej ni˝ suma
poszczególnych cz´Êci. Jako system modu∏owy daje mo˝liwoÊç niemal
dowolnego konfigurowania i przez to precyzyjnego dostosowania do
potrzeb konkretnej aplikacji. Kolorowe diody LED pozwalajà na szybkie
okreÊlenie stanu poszczególnych urzàdzeƒ. PodÊwietlane wyÊwietlacze
umo˝liwiajà ich wykorzystanie w ciemnych pomieszczeniach. Obudowa
ze stali szlachetnej jest zoptymalizowana dla potrzeb pracy w warunkach
higienicznych. Wszystkie cz´Êci sà ∏atwe do czyszczenia, mogà pracowaç 
w agresywnym Êrodowisku, dla ró˝norodnych mediów i charakteryzujà si´
estetycznym wyglàdem.

tel. 22 840 60 10
fax 22 840 60 11

tomasz.szymaniak@burkert.com

www.burkert.com
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M∏ynek koloidalny
wykonany ze stali kwasoodpornych i nierdzewnych.

Dostosowany jest do przerobu surowych skór.

Urzàdzenie to jest niezastàpione w przemyÊle
spo˝ywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym itp.

ZASTOSOWANIE:
- rozdrabnianie mi´sa, surowych skór, ryb, warzyw,

owoców

- homogenizowanie twarogu i sera

- produkcja majonezu

- produkcja szminek i tuszów kosmetycznych.

Homogenizator z mieszad∏em 
dla mleczarni, cukierni. 

Do homogenizowania twarogu lub innych
artyku∏ów. Doskonale sprawdza si´ równie˝ do
produkcji lodów, oraz rozdrabniania owoców.

154

Suszarki 
do butów 
na 8, 16 
lub 32 pary 
z automatycznym
programatorem.
Posiadajà zawory 
na wieszakach

Wózek
za∏adunkowy

Kratka Êciekowa

Umywalka
kolanowa

Drzwi 
ch∏odnicze

Drzwi dla przemys∏u
spo˝ywczego

Drzwi mroênicze
przesuwane, mazerowane

Odbojnice

Wyposa˝enia
zaplecza 

socjalnego

Umywalka
na fotokomórk´

Listwa
naro˝na

Komory ch∏odnicze modu∏owe

Kana∏ Êciekowy
- pokrywa p∏ytowa
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Innowacyjne przenoÊniki ze stali nierdzewnej
firmy FlexLink
Platformy przenoÊników ze stali nierdzewnej dost´pne sà w trzech
szerokoÊciach: 85, 180 i 300 mm, nadajàcych  si´ do przenoszenia pro-
duktów na liniach produkcyjnych i w pakowalniach w segmentach
dóbr szybkozbywalnych (FMCG) i produktów ochrony zdrowia. Wzo-
rujàc si´ na poprzednio wprowadzonej wersji przenoÊników X85
z aluminium, przenoÊnikom ze stali nierdzewnej nadano oznaczenia
X85X, X180X i X300X. 

Nowym przenoÊnikom ze stali nierdzewnej postawiono wysokie
wymagania odnoÊnie wydajnoÊci — wersja o szerokoÊci 85 mm
pracuje z najwy˝szà pr´dkoÊcià 120 m/min, a wersje szersze osià-
gajà maksymalne pr´dkoÊci 80 m/min. Firma FlexLink zaprojekto-
wa∏a wytrzyma∏e przenoÊniki ze stali nierdzewnej o poziomie ha∏a-
su znaczàco ni˝szym od dopuszczanego przez normy przemys∏owe.
Nowa konstrukcja przenoÊnika ze stali nierdzewnej jest w pe∏ni
modularna, poczynajàc od poszczególnych cz´Êci, a koƒczàc na
kompletnym przenoÊniku. Umo˝liwia to bezproblemowe i precyzyj-
ne ∏àczenie oraz ∏atwe modyfikacje konfiguracji przenoÊnika, gdy
zachodzi potrzeba zmiany uk∏adu linii. Konstrukcja modularna jest
równie˝ czynnikiem pozytywnie wp∏ywajàcym na jakoÊç.

PrzenoÊniki ze stali nierdzewnej sà dost´pne 
w trzech wersjach: 

• sp∏ukiwanej – standardowej, i ∏atwej do czyszczenia; 

• Êcieralnej, z krytymi bokami i bez szczelin; 

• z os∏oni´tym ∏aƒcuchem powrotnym, nadajàcej si´ do zastosowania
tam, gdzie jest wymagana szczególna czystoÊç. 

Standardowe zespo∏y nap´dowe charakteryzujà si´ stopniem ochrony
IP65 i sà smarowane olejem przeznaczonym dla przemys∏u spo˝ywczego.

Starano si´, aby przenoÊniki ze stali nierdzewnej by∏y ∏atwe do
czyszczenia, zarówno na zewnàtrz, jak i wewnàtrz zminimalizowa-
no rozmiary szczelin, w których mo˝e zbieraç si´ brud i woda po
myciu. Elementy dystansowe wykonane w formie odlewów ze stali
nierdzewnej nie tylko dobrze odprowadzajà wod´ i sà ∏atwe do
czyszczenia, ale równie˝ nadajà wytrzyma∏oÊç konstrukcji.

Nowa seria przenoÊników ze stali nierdzewnej istotnie przyczynia si´
do wzrostu wydajnoÊci linii produkcyjnych w oddzia∏ach nape∏niania
i pakowania dóbr konsumpcyjnych. 

O firmie FlexLink
FlexLink to wiodàcy producent przenoÊników i dostawca produkcyj-
nych rozwiàzaƒ logistycznych w zakresie zarzàdzania przep∏ywem
materia∏ów dla firm monta˝owych i produkcyjnych. FlexLink z sie-
dzibà w Göteborgu, w Szwecji, ma oddzia∏y sprzeda˝y w 25 krajach
i posiada przedstawicielstwach w ponad 60. W 2010 roku firma
FlexLink zatrudnia∏a 691 pracowników, a jej obroty wynios∏y 1460
milionów koron szwedzkich (153 miliony EURO). FlexLink Systems
Polska Sp. z o.o. zajmuje si´ projektowaniem oraz realizacjà przeno-
Êników w zak∏adach produkcyjnych zlokalizowanych na terenie Pol-
ski, Litwy i ¸otwy. W ofercie firmy znajdujà si´ tak˝e rozwiàzania
z zakresu robotyki.
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Baumer Sp. z o.o., tel. (22) 832 15 50, fax (22) 832 34 65
e-mail: sales.pl@baumer.com, www.baumer.com
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ELEKTRONIKA SA  (siedziba g∏ówna)  
ul. Hutnicza 3, 81-212 GDYNIA               

tel. 58 66 33 300, fax 58 66 30 140  
gdynia@elektronika-sa.com.pl

ODDZIA¸ KATOWICE
ul. Ks. Bednorza 2a-6, 40-384  KATOWICE      

tel. 32 609 87 00, fax 32 609 87 01
katowice@elektronika-sa.com.pl

ODDZIA¸ ¸ÓDè
ul. Senatorska 31, 93-192 ¸ÓDè              

tel. 42 689 26 66, fax 42 689 26 62
lodz@elektronika-sa.com.pl

ODDZIA¸ POZNA¡                 
ul. Âw. Micha∏a  43, 61-119 POZNA¡           
tel. 61 650 33 44, fax 61 650 36 44
poznan@elektronika-sa.com.pl

ODDZIA¸ SZCZECIN
ul. Bagienna 38c, 70-772  SZCZECIN           
tel. 91 431 34 34, fax 91 431 34 30
szczecin@elektronika-sa.com.pl

ODDZIA¸ TARNÓW
ul. Przemys∏owa  27 A, 33-100 TARNÓW 

tel. 14 6 277 377, fax 14 6 277 440
tarnow@elektronika-sa.com.pl

ODDZIA¸ WARSZAWA
ul. Pu∏awska 538, 02-884  WARSZAWA         

tel. 22 644 18 81, fax 22 644 26 13
warszawa@elektronika-sa.com.pl

ODDZIA¸ WROC¸AW
ul. Gajowicka 121, 53-407 WROC¸AW 

tel. 71 338 00 10, fax 71 338 00 23
wroclaw@elektronika-sa.com.pl

www.elektronika-sa.com.pl

www.mhi.info.pl
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Ignatki 40/1
16-001 Kleosin

Tel. 509 525 051, 
505 062 570

Tel. 85 674 31 83, 
fax. 85 674 31 84
Tel. 22 212 81 91, 
fax 22 212 81 92

Uzdatnianie wody

• Od˝elazienie i odmanganianie

• Systemy filtracji  

• Zmi´kczanie

• Odwrócona osmoza  

• Generatory CLO2 , Ozonu

• Dezynfekcja wody  

• Systemu dozujàce

• Systemy kontroli parametrów 
wody

• Dobór, monta˝, serwis, 
modernizacje  

Preparaty chemiczne

• Produkty dla ciep∏ownictwa

• Produkty dla instalacji parowych

• Produkty dla instalacji ch∏odzàcych

• Produkty do odwróconej osmozy

• Produkty do czyszczenia chemicznego 
instalacji

• Dobór, serwis

Pompy i uk∏ady pompowe

• Zestawy hydroforowe

• Pompy g∏´binowe

• Dobór, monta˝, serwis

e - m a i l :  b i u r o @ h y d r o t e c h n i k a . p l
w w w. H y d r o t e c h n i k a . p l
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Duƒska firma FOSS jest producentem aparatury
kontrolno-pomiarowej dla laboratoriów badawczych,
kontrolnych oraz szybkich analizatorów do kontroli
produkcji przy oraz w linii technologicznej.

1. Analizatory do badania sk∏adu chemicznego mleka 
i higieny mleka surowego:

- MilkoScan FT+ z nowymi parametrami, jak wolne
kwasy t∏uszczowe, mocznik, kazeina, pH, kwas cytrynowy,
ketoza

- Fossomatic FC 

- BactoScan FC 

2. Analizatory do badania sk∏adu mleka i produktów 
mleczarskich:

- MilkoScan FT1 do badania mleka, Êmietanki i serwatki
p∏ynnej z modu∏em wykrywania zafa∏szowaƒ;

- MilkoScan FT2 do pomiaru wielu parametrów w takich
produktach, jak: mleko (równie˝ zag´szczone i skonden-
sowane), Êmietanka, serwatka, koncentrat bia∏ek ser-
watkowych, produkty fermentowane (jogurt, maÊlanka,
itp.), mieszanki lodowe, desery mleczne, twarogi; 

- FoodScan do szybkiej analizy sta∏ych i pó∏p∏ynnych
produktów mlecznych takich jak ser, mas∏o i twaróg;

- InfraXact do badania proszków mlecznych pod kàtem
zawartoÊci: wody, t∏uszczu, bia∏ka, laktozy, popio∏u, itp.;

- ProcesScan & Proces Touch do normalizacji mleka
w czasie rzeczywistym;

- ProFoss do analizy ciàg∏ej wprost na linii produkcyjnej,
pomagajàcy kontrolowaç w czasie rzeczywistym proces
produkcji:

• proszków mlecznych,

• koncentratów bia∏ek serwatkowych (WPC)
/ mlecznych (MPC), 

• mas∏a

• serów twarogowych

• serów typu mozzarella

- Systemy Kjeltec™ do pó∏automatycznej lub automa-
tycznej analizy bia∏ka/azotu metodà Kjeldahla i innych
analiz chemicznych zwiàzanych z destylacjà.

- Systemy Soxtec™ do najszybszej na rynku, zautomaty-
zowanej ekstrakcji rozpuszczalnikowej ˝ywnoÊci, w po-
wiàzaniu z systemem hydrolizy umo˝liwia oznaczanie
zawartoÊci t∏uszczu ca∏kowitego.

Zapraszamy na naszà stron´ internetowà 

www.foss.pl.

FOSS Polska Sp z o. o.
02-849 Warszawa, ul. Krasnowolska 17A
Tel. 22 441 55 00, Fax 22 441 55 02

e-mail: foss@foss.pl
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OFERUJEMY:
- Instalacje transportu pneumatycznego

- Podajniki celkowe i zasilacze Êluzowe

- Rozdzielacze dwudrogowe

- Stanowiska roz∏adunku big bagów

- Elementy aeracji

- Dozowniki

- Elementy rurociàgów (∏uki i z∏àczki)

- Filtry przemys∏owe

- Podajniki Êlimakowe

- Elementy systemu rurowego JACOB

ZAPEWNIAMY:
• Pe∏ny, kompletny system z tysiàcami gotowych, sprawdzonych elementów

• SzybkoÊç monta˝u i demonta˝u 

• Gwarancja szczelnoÊci instalacji

• Najwi´kszy w Europie magazyn wyrobów gotowych - krótki czas dostawy

• Funkcjonalne i proste wyszukiwanie wszystkich elementów z katalogu

• Trwa∏oÊç i niezawodnoÊç

• ¸atwoÊç czyszczenia

• Dopuszczenie do kontaktu z produktami spo˝ywczymi (Atest PZH)

• Certyfikowana odpornoÊç na ciÊnienie wybuchu (3, 6  lub 10 bar 
– zale˝nie od gruboÊci Êcianki, Êrednicy i sposobu ∏àczenia)

• Kompletna biblioteka rysunków poszczególnych elementów w 2D 
(.dwg, .dxf) a tak˝e  3D (.igs, .stp).

Proorganika Sp. z o.o.
01-755 Warszawa, ul. Krasiƒskiego 69

tel. 22 / 326 03 50, fax 22/ 326 03 51
proorganika@proorganika.com.pl

www.proorganika.com.pl
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Cz∏onek CECALAIT;

Akredytacja COFRAC nr 1-0818 od 1997 do 2009 roku;

Akredytacja PCA nr AB 467 od 2004 roku;

Certyfikat JakoÊci ICAR dla Laboratorium Referencyjnego od 2009 roku;

Laboratorium Referencyjne w zakresie badania zawartoÊci t∏uszczu w mleku zgodnie 
z Rozporzàdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 05-08-2005 w sprawie okreÊlenia
laboratoriów referencyjnych do badaƒ t∏uszczu w mleku oraz sposobu funkcjonowania 
systemu badania zawartoÊci t∏uszczu w mleku (Dz.U. Nr 154 poz.1292).

Laboratorium Referencyjne w zakresie badania mleka w ramach oceny wartoÊci u˝ytkowej
byd∏a, owiec i kóz zgodnie z Ustawà z dnia 29-06-2007 o organizacji hodowli i rozrodzie 
zwierzàt gospodarskich (Dz.U. Nr 133 poz. 921 z póêniejszymi zmianami).

Krajowe Centrum Hodowli Zwierzàt 
w Warszawie

Laboratorium Oceny Mleka KCHZ
Laboratorium Referencyjne z/s w Parzniewie

Kontakt: KCHZ w Warszawie
ul. Soko∏owska 3; 01-142 Warszawa

tel. 22 632 01 42, fax 22 6320115
NIP 527-25-29-237

Laboratorium Oceny Mleka KCHZ
Laboratorium Referencyjne z/s w Parzniewie

ul. Przysz∏oÊci 1; 05-804 Pruszków
tel. 22 759 82 09, tel./fax 22 730 02 63

Kierownik laboratorium: Agnieszka Szewczyk
e-mail a.szewczyk@kchz.agro.pl
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Firma Bart-Pack 
specjalizuje si´ w produkcji worków papierowych z wk∏adkà foliowà. 

Worki wykonujemy z nadrukami wielokolorowymi,
rozmiary wg ˝yczeƒ klientów (do pakowania mleka w proszku, 

serwatki  w proszku, wyrobów sproszkowanych). 

Produkujemy te˝ foli´ PE (r´kawy, taÊmy, 
pó∏r´kawy, folie termokurczliwe); folia stretch 

równie˝ nale˝y do naszych wyrobów (przewijanie). 

Firma produkuje tak˝e worki typu Big Bag, 
ró˝ne rozmiary, ró˝ne typy (do pakowania 

mleka w proszku, serwatki w proszku, 
wyrobów sproszkowanych).

BART-PACK Tomasz Bartoszuk
ul. Hryniewicze 6A, 15-378 Bia∏ystok, 

tel./fax 85 663 21 77, e-mail: bartpack@interia.pl

176

Producent: 

- chust serowarskich z perforowanego polietylenu,

- chust serowarskich z poliamidu PT 185,

- worków z polietylenu do pakowania 
produktów spo˝ywczych, w tym: 
5 ltr do mleka, do skrzynek do twarogu,

- podk∏adów perforowanych z twardego
polietylenu do wózków twaro˝karskich 
i na pó∏ki,

- odzie˝y ochronnej jednorazowej. 

F I R M A  P R O D U K C Y J N O - H A N D L O W A

P i o t r  S z y m c z a kP i o t r  S z y m c z a k
77-230 K´pice, ul. 1-go Maja 3a, tel. (59) 858 52 11, fax (59) 858 52 12

www.szymczak.biz.pl, e-mail: biuro@szymczak.biz.pl
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Idealne rozwiàzanie do przechowywania i transportu mleka, Êmietany i innych produktów mleczarskich p∏ynnych i pó∏p∏ynnych. 

Posiadamy wszystkie niezb´dne atesty do kontaktu z produktami spo˝ywczymi, w tym mleczarskimi. 

WEWN¢TRZNY P¸ASZCZ DLA KONTENERA IBC SLX 
INLINER - dla kontenera SLX ma postaç worka wykonanego z folii zespolonej HDPE, który dostosowuje si´
do wewn´trznego kszta∏tu kontenera o pojemnoÊci 820, lub 1000 litrów. 

WK¸AD ASEPTYCZNY INLINER
DO KONTENERÓW IBC SLX

Sposób nape∏niania p∏aszcza wewn´trznego INLINER jest opatentowany;
posiada on nast´pujàce zalety: 
1) nie wymaga uprzedniego pompowania przed nape∏nieniem, co eliminuje 

potrzeb´ posiadania zapasu spr´˝onego powietrza w miejscu 
nape∏niania kontenerów; 

2) szybki monta˝ wewnàtrz kontenera (kilka minut); 
3) wlewana substancja systematycznie i bez ˝adnych strat obj´toÊci 

wype∏nia wn´trze kontenera podczas nape∏niania; 
4) folia nie podlega ˝adnym napr´˝eniom - wykluczone jest uszkodzenie 

Inlinera podczas nape∏niania. 

1) zwi´kszenie ˝ywotnoÊci kontenera IBC 
2) wi´ksza higienicznoÊç produktu 
3) brak koniecznoÊci mycia i suszenia kontenera IBC 
4) po wyj´ciu inlinera z kontenera IBC, mo˝liwoÊç odzysku produktu do ostatniej kropli

SOTRALENTZ Sp. z o.o. ul. Unii Europejskiej 26, 96-100 Skierniewice, www.sotralentz.com.pl
tel. biuro: +48 046 834 86 50/60, Fax: +48 046 833 25 05, e-mail: biuro@sotralentz.com.pl
Kontakt: Joanna Sej + 48 605 597 130, e-mail: joanna.sej@sotralentz.pl

Tomasz Skomia∏ + 48 663 997 407, e-mail: tomasz.skomial@sotralentz.pl

IBC SLX 1400 UN jest przeznaczony do sk∏adowania i transportu
produktów chemicznych, petrochemicznych, spo˝ywczych 
i innych. Zapewnia optymalizacj´, usprawnienie i obni˝enie 
kosztów magazynowania i przewozu produktów w porównaniu
z innymi typami konwencjonalnych opakowaƒ. 
IBC SLX 1400 UN sk∏ada si´ z 1000 litrowego zbiornika z polietylenu wysokiej
g´stoÊci (PEHD/HDPE) wykonanego technologià wyt∏aczania z rozdmuchem
i spustu dolnego z zaworem Zbiornik ustawiony jest na palecie (drewnianej,
plastikowej lub metalowej) w ochronnej klatce zabezpieczajàcej i jest pó∏prze-
zroczysty. Dost´pne sà równie˝ inne kolory zbiornika zabezpieczajàce przed
promieniami UV i temperaturà: czarny i mlecznobia∏y 
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MATREX MIERKI od 1991 roku produkuje kubki
i pojemniki jednorazowego u˝ytku dla mleczarstwa
i gastronomii. Obs∏uguje zarówno du˝e mleczarnie
i zak∏ady obecne w sieciach, jak i ma∏ych produ-
centów trafiajàcych do klientów niszowych.

Sztandarowym produktem MATREX MIERKI sà kubki
mleczarskie o pojemnoÊci od 60 do 500 ml i Êrednicy
75 oraz 95mm. Firma posiada w ofercie ponad 30
wzorów kubków, po kilka rodzajów w najbardziej
popularnych pojemnoÊciach a nawet o nietypo-
wych kszta∏tach.

Oferujemy:

- doradztwo w zakresie doboru optymalnego
kszta∏tu i pojemnoÊci kubków

- wykonanie dowolnego nadruku metodà 
suchego offsetu

- nak∏adanie koszulek termokurczliwych 
(sleeve)

Gwarantujemy:

- wysokà jakoÊç wyrobów potwierdzonà 
atestami PZH

- realizacj´ zamówieƒ ju˝ od 50 tys. sztuk

Naszà dzia∏alnoÊç opieramy 

na wieloletnim doÊwiadczeniu, 

zaufaniu i odpowiedzialnoÊci.

Matrex Mierki Sp. z o.o.
Sudwa 17A, 11-015 Olsztynek

tel. +48 89 527 93 06, fax +48 89 519 21 95
e-mail: biuro@matrex-mierki.pl; www.matrex-mierki.pl180
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Firma TERMOPAK&SOLIDPACK jest
wiodàcym producentem nowoczesnych

maszyn pakujàcych w folie 
termokurczliwe. 

Maszyny sà przeznaczone do 
grupowania pojedynczych opakowaƒ 
i innych wyrobów w zbiorcze pakiety,

owijania i zamykania ich w tulej´ 
z taÊmy lub pó∏r´kawa folii

termokurczliwej oraz obkurczania 
w zwarte i estetyczne pakiety.

Urzàdzenia mogà byç wykonane 
w wersji malowanej proszkowo 

lub  kwasoodpornej.

Producent maszyn
pakujàcych w folie

termokurczliwe
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Eurohansa Toruƒ jest znanym i wiodàcym producentem komponentów
owocowych i smakowych dla przemys∏u mleczarskiego.

Naszà misjà jest udost´pnienie jak najszerszej grupie producentów i przetwórców ˝ywnoÊci 
nieograniczonych mo˝liwoÊci w zakresie ∏atwego kreowania oraz wzbogacania smaku swoich produktów.

Ka˝dego dnia staramy si´ ∏àczyç tradycj´ z nowoczesnoÊcià. Oznacza to nieustanne poszukiwanie
nowych rozwiàzaƒ, ulepszeƒ zarówno wyrobów klasycznych, jak i innowacyjnych, tak aby klient

zawsze mia∏ ÊwiadomoÊç, ˝e jest dla nas najwa˝niejszy. 

Pragniemy podkreÊliç, ˝e nasze koncepcje innowacyjnych produktów oraz technologie wytwarzania
i przetwarzania opracowane zosta∏y w Êcis∏ej wspó∏pracy z naszymi klientami pod ich zamówienia.
W ten sposób nasze produkty dostosowane sà do indywidualnych wymagaƒ naszych klientów, ich
rynków, potrzeb i tradycji. Do Paƒstwa dyspozycji sà zaanga˝owani, wysoko wykwalifikowani
technolodzy ˝ywnoÊci zawsze s∏u˝àcy fachowym doradztwem.

EUROHANSA Zak∏ad w Toruniu, ul. Letnia 10-14, 87-100 Toruƒ
tel. (48) 56 65-47-003, fax (48) 56 65-47-770, e-mail: eurohansa@eurohansa.pl, www.eurohansa.pl
Dzia∏ Handlowy:  tel. (48) 56 658 17 38, (48) 56 654 70 03 w.16, 51

W naszych dzia∏aniach kierujemy si´ nast´pujàcymi celami:
- myÊlimy o przysz∏oÊci,

- jesteÊmy zaanga˝owani w to co robimy dla dobra klientów i firmy,

- w codziennej pracy tworzymy zespó∏,

- jesteÊmy ambasadorem zdrowych dodatków o wysokiej jakoÊci.
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to wiodàcy Êwiatowy producent 
enzymów spo˝ywczych, kultur bakteryjnych, 
ekstraktów dro˝d˝owych i innych specjalistycznych 
dodatków dla przemys∏u spo˝ywczego. 

Nasze zaawansowane sk∏adniki majà znaczàcy 
wk∏ad w sukces najpopularniejszych Êwiatowych 
marek w bran˝y mleczarskiej i piekarniczej, a tak˝e
w segmentach soków owocowych, piwa, wina, 
˝ywnoÊci funkcjonalnej i s∏onych przekàsek.

Trendy konsumenckie dyktujà kierunki rozwoju i nadajà kszta∏t bran˝y. DSM pracuje
nad zrozumieniem tych tendencji rynkowych i stworzeniem rozwiàzaƒ odpowiednich do potrzeb bran˝y.

Innowacja stanowi wartoÊç jedynie wówczas, gdy przek∏ada si´ na konkretne miejsce na rynku. Dlatego te˝
przyjmujemy otwarte podejÊcie do rozwoju sk∏adników – czy to w kierunku nowych koncepcji, czy nowych
zastosowaƒ. Wspó∏praca pozwala na wymian´ wiedzy i wypróbowanie naszych pomys∏ów wspólnie 
z fachowcami, którzy majà udowodnione doÊwiadczenie na danym polu.

Oprócz oczekiwaƒ zwiàzanych z rynkiem niezwykle wa˝ne jest wypracowanie najlepszych praktyk jeÊli
chodzi o kwestie jakoÊci, etyki i Êrodowiska. Dzisiejsi konsumenci oczekujà od kupowanych produktów
jakoÊci i bezpieczeƒstwa. Coraz bardziej te˝ troszczà si´ o warunki, w jakich dane produkty wytworzono. 
Dla DSM jakoÊç to po prostu sposób ˝ycia. Nasza piecz´ç Quality for Life™ oznacza jakoÊç, rzetelnoÊç, 
znanà drog´ produktu od êród∏a (traceability) i uwzgl´dnienie bezpieczeƒstwa Êrodowiska.

DSM jest wiodàcym producentem innowacyjnych sk∏adników 
w mleczarstwie, w duchu trendów rynkowych i w zgodzie ze
szczególnymi potrzebami klientów. Pe∏na oferta stworzona
specjalnie dla naszych klientów obejmuje wszystkie obszary
dzia∏ania bran˝y mleczarskiej. Jako lider technologii
enzymatycznych oferujemy równie˝ szerokà gam´
kultur, które inspirujà do tworzenia innowacyjnych 
produktów mleczarskich, z uwzgl´dnieniem celów
operacyjnych i komercyjnych producentów.

Dla przyk∏adu najnowsze portfolio DELVO®FRESH pozwala
mleczarniom stworzyç kwaÊnà Êmietan´ idealnie
dopasowanà do lokalnych gustów, a jednoczeÊnie wpisaç si´ 
w globalne trendy takie, jak wytwarzanie produktów 
o obni˝onej zawartoÊci t∏uszczu.

DSM Food Specialties Poland Sp. z o.o. ul. Tarczyƒska 113, 96-320 Mszczonów, Polska
Tel: +48 46 857 3121, Fax: +48 46 857 3110     www.dsm-foodspecialties.com, e-mail: info.food@dsm.com
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WILD Polska Sp. z o.o.

Marcinkowo 127

11-700 Mragowo

Tel : +48 89 741 95 05

Kom: +48 607 269 809
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BEZPIECZE¡STWO, JAKOÂå, NIEZAWODNOÂå

Oto my, AAK – wywodzàcy si´ ze Skandynawii jeden ze Êwiatowych liderów w przetwórstwie
i produkcji specjalistycznych olejów i t∏uszczów roÊlinnych. Od wielu ju˝ lat wspieramy 
naszym doÊwiadczeniem i wiedzà sektor mleczarski w Polsce, dostarczajàc Paƒstwu 
niezawodne i bezpieczne produkty o uznanej i sta∏ej jakoÊci. Dysponujemy specjalistycznà
wiedzà nt. biochemii i technologii t∏uszczów jadalnych oraz ich wykorzystania w przemyÊle
spo˝ywczym.

Dzi´ki temu mo˝emy zaproponowaç producentom i przetwórcom artyku∏ów spo˝ywczych 
rozwiàzania technologicznie i ekonomicznie dostosowane do ró˝norodnych potrzeb 
i zastosowaƒ.

Oferujemy Paƒstwu wspó∏prac´ przy tworzeniu i produkcji:

• Miksów maÊlanych

• Âmietan i Êmietanek (do ubijania, ukwaszanych)

• Analogów serów (dojrzewajàcych, topionych i Êwie˝ych)

• Jogurtów i deserów mlecznych

• Lodów

w oparciu o Paƒstwa mo˝liwoÊci technologiczne i ekonomiczne.

Oferujemy Paƒstwu równie˝ preparaty funkcjonalne, 
umo˝liwiajàce wprowadzenie funkcjonalnych wyrobów 
mleczarskich zawierajàcych:

• Niezb´dne nienasycone kwasy t∏uszczowe omega-3 i omega-6

• Fitosterole (sterole roÊlinne) obni˝ajàce poziom z∏ego cholesterolu

JeÊli poszukujecie Paƒstwo odpowiednich i sprawdzonych rozwiàzaƒ dla zastosowania olejów
i t∏uszczów roÊlinnych w Paƒstwa produktach, prosimy o kontakt z nami:

AarhusKarlshamn 
Poland Sp. z o.o.

ul. Walecznych 44/3

03-916 Warszawa

tel. +48 22 616 4182

fax +48 22 616 0255

www.aak.com

Kierownik sektora 
t∏uszczów spo˝ywczych: 

jacek.gorczyca@aak.com
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1 130 lat Mleczarstwa w Polsce - Wst´p

2 Zarys historii mleczarstwa w Polsce

4 Poczàtki spó∏dzielczoÊci mleczarskiej w Polsce

4 Pierwsze polskie spó∏dzielnie mleczarskie

6 Spó∏dzielczoÊç mleczarska w odrodzonym paƒstwie polskim

9 Spó∏dzielczoÊç mleczarska w Polsce Ludowej

12 Produkcja wyrobów mleczarskich

12 Zmiany w mleczarstwie po 1989 roku

13 Dzia∏ania w zakresie restrukturyzacji mleczarstwa

14 Dywersyfikacja form w∏asnoÊci w polskim mleczarstwie

14 Dywersyfikacja produkcji w mleczarstwie

14 Baza surowcowa mleczarstwa

15 Procesy dostosowania polskiego mleczarstwa do wymagaƒ UE

16 Zwiàzek Polskich Przetwórców Mleka

18 Krajowe Stwarzyszenie Mleczarzy

20 Polska Federacja Hodowców Byd∏a i Producentów Mleka

21 Zwiàzek Pracodawców Eksporterów i Importerów 
Produktów Mleczarskich

22 Krajowy Zwiàzek Spó∏dzielni Mleczarskich 
Zwiàzek Rewizyjny

23 KZSM Zw. Rew. 

29 Zarzàd KZSM Zw. Rew.

31 Dzia∏alnoÊç KZSM Zw. Rew. – realizacja wybranych celów i zadaƒ

31 Lustracja

31 Fundusz Promocji Mleka

32 Targi Mleczarskie MLEKO-EXPO

34 Mleczne Mistrzostwa Polski

35 Mi´dzynarodowe Targi Poznaƒskie Polagra-Food

35 Targi Mleczarstwa Mleczna Rewia

35 Dzia∏alnoÊç informacyjna

36 Prace przed wstàpieniem Polski do Unii Europejskiej

36 Wspó∏praca z instytucjami rzàdowymi krajowymi 
i organizacjami zagranicznymi

38 Wspó∏praca z organizacjami w sektorze mleczarskim i szko∏ami 
wy˝szymi

39 Szkolenia

40 Kampania Promocyjna „Stawiam na mleko i produkty mleczne”

41 Top Produkty

42 Spotkania Przewodniczàcych Rady i Prezesów Zarzàdu 
Spó∏dzielni Mleczarskich

42 Âwi´to Mleka

43 Turniej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

45 Alfabet mleczarski

51 Cz∏onkowie Krajowego Zwiàzku Spó∏dzielni Mleczarskich
Zwiàzku Rewizyjnego - wykaz

64 Pozosta∏e spó∏dzielnie mleczarskie - wykaz

65 Prezentacje Spó∏dzielni Mleczarskich

66 Ma∏opolski Mleczarski Spó∏dzielczy Zwiàzek Rewizyjny w Krakowie

68 Spó∏dzielnia Mleczarska w Bobowej

Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Chmielniku

Spó∏dzielnia Mleczarska w ¸u˝nej

Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Nowym Sàczu

Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Stalowej Woli

Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Szczurowej

J´drzejowska Spó∏dzielnia Mleczarska Wodzis∏aw

69 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Bochni

70 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Skale

Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w S´dziszowie M∏p.

71 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Miechowie

72 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej

73 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Limanowej

74 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Sanoku

76 Regionalna Spó∏dzielnia Szkolenia i Us∏ug Mleczarskich w Rzeszowie

77 Rzeszowska Spó∏dzielnia Mleczarska "RESMLECZ" w Trzebownisku

82 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska we W∏oszczowie

84 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Koƒskich

85 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Ostrowcu Âwi´tokrzyskim

Lubelska Spó∏dzielnia Us∏ug Mleczarskich

86 Spó∏dzielnia Mleczarska „BIELUCH” w Che∏mie

87 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Krasnymstawie

88 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Piaskach

89 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Grodzisku Maz.

90 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Soko∏owie Podlaskim

92 Spó∏dzielnia Mleczarska w ¸apach

94 Spó∏dzielnia Mleczarska „MLEKPOL” w Grajewie

96 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Hajnówce

97 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Olecku

98 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Suszu

99 Spó∏dzielnia Mleczarska w Pas∏´ku

Spó∏dzielnia Mleczarska w Lisewie

100 CUIAVIA Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Inowroc∏awiu

101 MLECZ-MASZ Spó∏dzielnia Pracy w Bydgoszczy

102 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska Proszkownia Mleka 
w KroÊniewicach

103 Spó∏dzielnia Mleczarska w Gàsocinie

Spó∏dzielnia Mleczarska w Rawie Mazowieckiej

104 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w G∏uchowie

105 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w ¸asku

Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Skierniewicach

106 „JOGO” ¸ódzka Spó∏dzielnia Mleczarska

107 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Ozorkowie

108 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Paj´cznie
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110 „WART-MILK” Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Sieradzu

111 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Mi´dzyborzu

112 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w OleÊnie

113 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska Myszków

114 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska Lubliniec-Dobrodzieƒ

Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska Kowalew-Dobrzyca

115 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Ostrowie Wlkp.

116 Spó∏dzielnia Mleczarska „LAZUR” Nowe Skalmierzyce

117 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Kaliszu

118 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Jarocinie

119 Spó∏dzielnia Mleczarska w Gostyniu

120 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Kole

121 Spó∏dzielnia Mleczarska WrzeÊnia

122 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w ¸ob˝enicy

124 Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Z∏otowie

125 Strzelecka Grupa Producentów Mleka

126 Wykaz i prezentacje firm bran˝y mleczarskiej

130 BAKOMA Sp. z o.o. Warszawa

131 TARGET Polska Sp. z o.o. Zielonki k. Krakowa

132 ZOTT Polska Sp. z o.o. Opole

133 TMT Sp. z o.o. ZPChr. ¸om˝a

134 LACTALIS Polska Warszawa

MILKPOL Sp. z o.o. Czarnocin

135 ZAR¢BSKI PPH Ksawerów

KRZYÂ PPHU Paczków

136 C.OLSEN TRADING Sp. z o.o. Warszawa

137 ROBICO ZUH Warszawa

138 BAå-POL S.A. / SPAR Polska Sp. z o.o. Rzeszów

139 MLEKTAR S.A. Tarnów

140 FRÑCKOWIAK ZPSiH Sp.J. Granowo

BO-RO Wilary Sp.J. Konojady

141 FRESH LOGISTICS Sp. z o.o. Gàdki k. Poznania

142 JAMOX PW Jacek Modrzejewski Strzelno

TIGA Karol Wasiƒski Krzywiƒ

143 B.KO¸AKOWSKI Firma Handlowa Otwock

144 LIROPOL S.C. Lidzbark Warmiƒski

145 SCHWARTE MILFOR Sp. z o.o. Olsztyn

146 MONTSPO˚ PPiM Sp. z o.o. Krzepice

147 BüRKERT - CONTROMATIC GmbH Warszawa

148 WSK „PZL Krosno” S.A. Krosno

149 DeLaval Sp. z o.o Skierniewice

150 MOESCHLE Polska Sp. z o.o. Dynów

151 POLTRADE INTERNATIONAL Sp. z o.o. Kuriany k. Bia∏egostoku

152 TETRA PAK Sp. z o.o. Warszawa

153 IKA POL Warszawa

TREPKO Sp. z o.o. Gniezno

154 WIEJAK Sp. z o.o. Litwinki k. Nidzicy

M¸YNKOL Krzysztof Calak Józefów

155 A-LIMA-BIS PPHU Sp. z o.o. Âroda Wlkp.

DeLaval Jan Witkowski Gostyƒ

156 FLEXLINK SYSTEMS Polska Sp. z o.o. Sady

157 TAPFLO Sp. z o.o. Tczew

158 BAUMER Sp. z o.o. Warszawa

SPOMASZ ZAMOÂå S.A. ZamoÊç

159 MAGMA SAP Grajewo

160 EKO-MIX Company Kàty Wroc∏awskie

MARCOR Gdaƒsk

161 ELEKTRONIKA S.A. Gdynia

162 HYDROTECHNIKA Ignatki k. Bia∏egostoku

JANEX PHU Janusz K. Bielecki ¸ódê

163 GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o. Baranowo k. Poznania

164 PATRICK Stranz Zak∏ad Handlu i Us∏ug Bydgoszcz

165 BUJALSKI Sp. z o.o. Dywity k. Olsztyna

EURO-PAN Sp. z o.o. Warszawa

166 FLOWCRETE Polska Sp. z o.o. Warszawa

167 TECHNIK ZE PUH W´grów

SOWUL & SOWUL Sp. z o.o. Biskupiec

168 ACRYLMED PB-W Ârem

169 FOSS Polska Sp. z o.o. Warszawa

170 PROORGANIKA S.A. Warszawa

171 Krajowe Centrum Hodowli Zwierzàt Warszawa

NOACK Polen Sp. z o.o. Warszawa

172 ECOLAB Sp. z o.o. Kraków

173 J.S. HAMILTON MAZOWSZE Maków Maz.

174 ANTI-GERM (BK Giulini Polska Sp. z o.o.) Bojad∏a

175 CLARIN PPHU Bia∏ystok

PMT TRADING Sp. z o.o. ¸ódê

176 PIOTR SZYMCZAK FPH K´pice

BART-PACK Tomasz Bartoszuk Bia∏ystok

177 EXPACK Sp. J. Kraków

178 ECOR PRODUCT Sp. z o.o. St´szew

179 PAKMAR Sp. z o.o. R´bków k. Garwolina

SOTRALENZ Sp. z o.o. Pruszków

180 MATREX MIERKI Sp. z o.o. Sudwa k. Olsztynka

181 SEALED AIR Polska Sp. z o.o. Duchnice

182 ELOPAK S.A. Czosnów

183 PROJAN PPUH Toruƒ

184 TERMOPAK & SOLIDPACK Poràbki k. Praszki

185 AGRANA FRUIT Polska Sp. z o.o. Ostro∏´ka

PALSGAARD Polska Sp. z o.o. Bielany Wroc∏awskie

186 EUROHANSA Sp. z o.o. Toruƒ

AZELIS Poland Sp. z o.o. Poznaƒ

187 LYOVIT PPHU Jerzy Godek Daleszyce

188 DSM Food Specialties Poland Sp. z o.o. Mszczonów

189 BRENNTAG Polska Sp. z o.o. K´dzierzyn-Koêle

190 WILD Polska Sp. z o.o. Warszawa

191 AARHUSKARLSHAMN Poland Sp. z o.o. Warszawa

192 CHR. HANSEN Poland Sp. z o.o. Czosnów

193 MLECZARSTWO.COM

194 Spis treÊci

195
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