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Szanowni Państwo!
Znaleźliśmy się w czołowej trójce największych 

przedsiębiorstw całego, szeroko rozumianego sektora 
rolno-spożywczego w Polsce. Wyprzedziliśmy światowe 
giganty produkujące kombajny i maszyny rolnicze, 
potężne amerykańskie multikoncerny czy największe 
spółki Skarbu Państwa. 

Przepaść między Grupą Mlekovita i resztą rodzimej 
branży mlecznej jest kolosalna – zgodnie przyznają wszyscy 
branżowi eksperci. Nic dziwnego, że media ogólnopolskie 
i branżowe doceniają wysiłek naszych pracowników 
i rolników – dostawców mleka, hodowców bydła mlecznego. 

Nie mogło również zabraknąć kolejnego reportażu 
z gospodarstwa naszego dostawcy. Tym razem dziennikarz 
Dobrego Gospodarza udał się do mlecznej farmy 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Mlekovita  
Kazimierza  Przeździeckiego. Jak sam przyznał, był pod 
olbrzymim wrażeniem sprofesjonalizowania całej produkcji 
i podejścia do mlecznego biznesu. Więcej o farmie z Lendowa-
Budy dowiecie się na stronach 10–11. 

Mlekovita otrzymuje co roku wiele prestiżowych nagród. 
Uznałem, że warto jest pokazać owe trofea szerokiej 
publiczności, bo nagrody dla Mlekovity to tak naprawdę 
nagrody dla naszych dostawców mleka, kontrahentów, 
podwykonawców oraz oddanej załogi 5 tys. pracowników. I to 
im wszystkim dedykuję przyznawane Mlekovicie wyróżnienia! 
Więcej o nich można przeczytać na stronach 4–9. 

Centralę Mlekovity odwiedził Antoni Macierewicz. 
Marszałek Senior Sejmu RP. Wiceprezes PiS. Poseł Ziemi 
Piotrkowskiej. Minister Obrony Narodowej w latach 2015–
2018. Rozmawialiśmy o polskim rolnictwie, współpracy na 
linii państwo – biznes, ekspansji międzynarodowej. Okazało 
się, że Marszałek Senior ma obszerną wiedzę o branży 
mlecznej oraz o Mlekovicie. Specjalnie dla Czytelników 
Dobrego Gospodarza przeprowadziliśmy wywiad ze 
współtwórcą niepodległej III RP. 

Najważniejsze jest, oczywiście, podsumowanie 2020  r. 
Mlekovita bije kolejne rekordy. Osiąga niebywałe wskaźniki 
makroekonomiczne i z potężną dawką optymizmu wchodzi 
w kolejny rok. 

Dariusz Sapiński
Prezes Zarządu Grupy Mlekovita
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Docenieni w Polsce 
i na świecie
Istotną motywacją do dalszej pracy jest docenienie jej przez 
niezależnych ekspertów, a zwłaszcza środowiska na co dzień 
niezwiązane z rolnictwem – to słowa Dariusza Sapińskiego, Prezesa 
Zarządu Grupy Mlekovita, po prawdziwym wysypie nagród, które 
otrzymała firma w 2020 roku. 

Przyznać trzeba, że wyróżnień jest cała paleta – od indywidualnych 
dla Prezesa jako wybitnego managera, poprzez nagrody dla najwyż-
szej jakości produktów wprowadzanych na rynek, a na analitycz-
nych ocenach przedsiębiorstwa kończąc.

Orzeł Wprost

Niewątpliwie, Prezes ma rację, mówiąc, że najbardziej cieszy doce-
nienie naszych działań przez osoby niezwiązane z branżą. Zwłaszcza 
gdy docenienie jest w pełni miarodajne. W połowie grudnia został 
rozstrzygnięty najbardziej obiektywny i prestiżowy ranking polskiej 
branży rolnej – Złota 100 Polskiego Rolnictwa Wprost. Przygoto-
wywany jest on na podstawie przychodów i zysków wszystkich firm 
z sektora związanego z polską wsią: od producentów maszyn rolni-
czych aż po przetwórców żywności.

Grupa Mlekovita otrzymała statuetkę Orła Wprost Polskiego Rol-
nictwa jako największa mleczarnia w Polsce. W Platynowej 5 Mle-
czarni nie miała sobie równych.

Co ciekawe, w całym zestawieniu Złotej 100 Polskiego Rolnic-
twa przedsiębiorstwo zarządzane przez Prezesa Dariusza Sapiń-
skiego zajęło miejsce na podium, wyprzedzając światowe koncerny 
i  multiprzedsiębiorstwa.

– Jesteśmy dziś wizytówką polskiego przemysłu spożywczego na ca-
łym świecie. Udało nam się zbudować markę, która zarówno w Azji, 
jak i niezwykle wymagającej Ameryce, jest gwarancją najwyższej 
jakości. Staliśmy się marką globalną. Teraz możemy powiedzieć to 
wprost: Mlekovita jest polskim jednorożcem gospodarczym – mówił 
na uroczystej gali Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński.
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Docenienie Prezesa

Warto zaznaczyć, że w grudniu nagradzany był również osobiście 
Prezes Mlekovity. I tak w raporcie „Rynek spożywczy w Polsce”, opu-

blikowanym przez „Gazetę Finansową”, znalazła się lista naj-
lepszych managerów rynku spożywczego.

Wśród nich znalazł się Dariusz Sapiński. Kapituła na-
grody uznała, że wyróżnienie należy się m.in. „za sku-
teczną wizję rozwoju firmy oraz wprowadzanie w pol-
skim mleczarstwie innowacyjnych rozwiązań na skalę 
światową. Dzięki nim Mlekovita stała się nie tylko naj-
cenniejszą marką polskiego sektora produkcyjnego i żyw-
nościowego oraz największą grupą mleczarską w Europie 
Środkowo-Wschodniej, ale również wzorem rozwoju dla 
innych przedstawicieli branży”.

Ciekawe było również przedstawienie sylwetki Prezesa.
– Największy autorytet branży mleczarskiej. Menedżer 

z wieloletnim doświadczeniem i wyjątkową intuicją bizne-
sową, skuteczny strateg, prekursor innowacyjnych rozwią-
zań. Twórca sukcesu marki Mlekovita – kieruje firmą po-
nad trzy dekady. To on w 1992 r. opracował jej logo i nadał 
nazwę, wyróżniając się tym samym z szeregu okręgowych 
spółdzielni mleczarskich i wskazując innym nowatorski kie-

runek rozwoju – czytamy w „Gazecie Finansowej”.

Laur Super Biznesu

To niejedyne tak prestiżowe wyróżnienie w ostatnim czasie. W tym 
roku Grupa Mlekovita została laureatem Złotego Laura „Super Biz-
nesu”. To wyjątkowa nagroda przyznawana m.in. przedsiębiorstwom 
za działalność przynoszącą szczególne korzyści polskiej gospodarce. 
Została stworzona w 2014 roku z okazji 25-lecia wolności gospodar-
czej Polski i 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Co ciekawe, laudację podczas nagradzania wygłosił Marek 
 Goliszewski, Prezes Business Centre Club, największej w kraju orga-
nizacji skupiającej pracodawców i pracowników, której częścią jest 
również Grupa Mlekovita.

Wystarczy wspomnieć, że honorowymi członkami BCC są m.in. 
premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher czy prezydent USA 
George Bush.

– Mimo trwającej epidemii firma osiąga w tym roku imponujące 
wyniki finansowe i odważnie inwestuje w swój rozwój. Szeroki asor-
tyment produktów Mlekovity codziennie dociera do sklepów w kraju 
i poza jego granicami, będąc stabilnym pracodawcą dla 5 tysięcy pra-
cowników i odbiorcą surowca od 15 tysięcy rolników. Mlekovita inwe-
stuje także w sklepy internetowe, które pozwolą nam, konsumentom, 
mieć towar bez konieczności wychodzenia z domu. Trzeba wyraźnie 
powiedzieć, że Mlekovita i twórca jej sukcesu, Dariusz Sapiński, są 
liderami nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowo-Wschodniej – 
tłumaczył Marek Goliszewski, Prezes Business Centre Club.
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Sukcesy produktowe

Nagradzane są również produkty wytwarzane w 21 zakładach pro-
dukcyjnych Grupy. Oczywiście, najcenniejsze są wyróżnienia przy-
znawane przez samych konsumentów. Branżowy portal Forum Mle-
czarskie organizuje konkurs „Lidera Forum”. W tegorocznej edycji 
aż 4 wyroby Mlekovity znalazły się na podium:

• w kategorii „Mleko” – mleko Polskie 2% 1 l,
• w kategorii „Twarogi” – twaróg sernikowy premium 18% Na 

Polski Stół 1 kg,
• w kategorii „Feta i mozzarella” – Favita bez laktozy 270 g,
• w kategorii „Duma Serowara” – Cheddar Old 200 g z linii 

Diamenty Konesera. Warto dodać, że konkurs organizowany 
jest już od 15 lat.
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Aż 5 nagród otrzymały produkty w „Perłach Rynku 2020”. W skład jury wchodzą przedsta-
wiciele takich gigantów jak Allegro, Auchan, Kaufland, Grupa Chorten, Stokrotka czy Żabka. 
To ogólnopolski, niezależny plebiscyt branżowy, w którym detaliści wskazują najlepsze nowości 
spożywcze, kosmetyczne i chemii gospodarczej.

Złotą Perłę w kategorii „Produkty śniadaniowe” otrzymały sery długodojrzewające z linii 
Diamenty Konesera.

 
Na podium znalazły się również:
• linia mlecznych napojów proteino-
wych Super Body Active, 

• ser sałatkowo-kanapkowy Favita 
bez laktozy, 

• BIO ekologiczne mleko UHT
• Super Body Active koncentrat białek 
 serwatkowych WPC 80 instant.

Z kolei za nowość 2020 roku – batoniki twarogowe w polewie 
czekoladowej MiaMu – firma otrzymała Nagrodę Kolegium Re-
dakcyjnego w konkursie „Złote Innowacje FMCG & Retail 2020”. 
Mlekovita jest jedynym polskim producentem tego innowacyjne-
go, stanowiącego alternatywę dla tradycyjnych słodyczy, produktu. 
Partnerem merytorycznym tego konkursu jest m.in. Microsoft.

Mlekovita została także doceniona za innowacyjne i ekologiczne podejście do biznesu. Dzia-
łania w tym zakresie zyskały uznanie redakcji magazynu „Handel”, która przyznała jej nagro-

dę specjalną w konkursie „Hit Handlu 2020”. Firma w swojej działalności kieruje się ideą 
zrównoważonego rozwoju. Świadoma swojego oddziaływania na środowisko, podejmuje 
wiele działań, aby zapobiegać jego zanieczyszczaniu. Wśród nich są rozwiązania mające 
na celu ograniczenie ilości tworzyw sztucznych w opakowaniach produktów. Konse-
kwentne zmiany w tym zakresie, m.in. zmniejszenie grubości folii w opakowaniach sera 
w plastrach czy wprowadzenie kubków z bezpośrednim nadrukiem etykiety dla jogurtu 
naturalnego, pozwolą Mlekovicie zredukować ilość tworzyw sztucznych aż o 100 tys. kg 

w skali roku. Nagrodą „Hit Handlu 2020” doceniono również innowacyjność w zakresie 
handlu: uruchomienie e-sklepu sba.com.pl, w którym można zaopatrzyć się w produkty 

bogate w białko. Już w listopadzie uruchomiony został drugi sklep:  mlekovitka.pl, w którym 
dostępny jest szeroki asortyment produktów Mlekovity.
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Mlekovita silniejsza niż 
największe koncerny 
spożywcze świata
Według najbardziej prestiżowego i najbardziej obiektywnego rankingu 
całej polskiej branży rolniczej – Złotej 100 Polskiego Rolnictwa Wprost, 
Grupa Mlekovita jest już nie tylko liderem rodzimego mleczarstwa. 
Wygrywa też rywalizację z globalnymi graczami całego szerokiego 
sektora rolno-spożywczo-przemysłowego.

Złota 100 Polskiego Rolnictwa Wprost jest jedynym tego typu ze-
stawieniem w ogólnopolskich mediach głównego nurtu w Polsce. 
To zestawienie przedsiębiorstw z całej szeroko rozumianej bran-
ży rolniczej w Polsce. Od producentów maszyn, poprzez środki 
ochrony roślin, producentów nawozów, a na przetwórcach spo-
żywczych i mleczarniach kończąc. Podsumowując – skupia całą 
rolniczą rodzinę.

– W tym rankingu nie da się niczego oszukać, niczego kupić, w ża-
den sposób na niego wpłynąć – mówi w rozmowie z Dobrym Go-
spodarzem pomysłodawca i autor zestawienia Karol Wasilewski, 
dziennikarz ekonomiczny. – Brane są pod uwagę wyłącznie przycho-
dy spółek i ich dochodowość. I wyłącznie na podstawie danych finan-
sowych tworzony jest ostateczny rezultat Złotej 100.

Bezkonkurencyjny lider

Poza zestawieniem podzielona jest ona jeszcze na 5 rolniczych pod-
branż. Jedną z nich jest Platynowa 5 Mleczarni.

W tym zestawieniu Grupa Mlekovita nie ma sobie równych od 
lat. Zwycięża od początku istnienia Platynowej 5. Co roku jest naj-
większą firmą mleczarską w Polsce.

– Jednak w tym roku dysproporcja między Mlekovitą a jej najbliż-
szą konkurencją, czyli drugim miejscem w zestawieniu, była kolosalna 
– dodaje Karol Wasilewski. – To już prawdziwa przepaść, której nie 
da się odrobić. Przychody były większe aż o niemal 1 mld zł!

1. miejsce

Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita

Największa grupa mleczarska  
w Europie Środkowo-Wschodniej
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Dla porównania, firmy z miejsc 3.–5. cały swój przychód mia-
ły na poziomie nieco wyższym niż 1 mld zł. Dodać trzeba, że 
aż dwa podmioty z Platynowej 5 są międzynarodowymi koncer-
nami mleczarskimi, które na nasz rynek wchodziły z olbrzymim 
kapitałem i doświadczeniem, którego polski biznes na początku 
lat 90. nie miał.

– To determinacja Prezesa Sapińskiego, jego pracowitość, wizja 
i upór spowodowały, że Mlekovita jest dzisiaj gigantem w skali mię-
dzynarodowej – uważa prof. Robert Gwiazdowski, ekspert ekono-
miczny w Centrum im. Adama Smitha.

Lepsza niż światowe mocarstwa

Jednak Grupa Mlekovita okazuje się nie tylko perłą w koronie pol-
skiego mleczarstwa, ale całego sektora rolno-spożywczego. W zesta-
wieniu całej Złotej 100 zajęła miejsce na podium, poza którym zna-
lazły się inne światowe potęgi. Jak chociażby Cargill, który musiał 
w tym zestawieniu ustąpić miejsca Grupie Mlekovita.

Cargill to firma, która od lat skupuje mniejsze firmy. Nie tylko 
na polskim, ale również światowych rynkach. Globalne przycho-
dy spółki w 2019 r. przekroczyły 113 mld dolarów. Ród Cargillów 
uznawany jest za jedną z najbogatszych rodzin świata. Firma funk-
cjonuje od 1865 r., a jej założycielem był William Wallace Cargill 
ze stanu Iowa w USA.

– Zwycięstwo polskiego kapitału, rodowodem z Podlasia, z ame-
rykańską potęgą budowaną od 155 lat jest po prostu mistrzostwem 
świata – komentuje Wasilewski. – Gdybyśmy na początku lat 90. pu-
blicznie zaczęli chociaż o tym marzyć, to wyśmianoby nas. A dziś stało 
się to faktem.

Grupa Mlekovita wyprzedziła też innego światowego tytana – 
firmę Glencore. To szwajcarska spółka dostarczająca surowce mi-
neralne, handlująca m.in. płodami rolnymi. Żeby uzmysłowić, jak 
gigantycznym jest podmiotem, wystarczy wspomnieć, że jej kapitał 
własny już 15 lat temu wynosił ponad 10 mld dol.! A jej przychód 
w ubiegłym roku na świecie wyniósł 214 mld dol. Jednak jej polski 
oddział przegrywa rywalizację z Grupą Mlekovita.

Podobne przykłady możemy mnożyć – CNH Industrial, czyli 
producent popularnych, żółtych ciągników New Holland, czy mię-
dzynarodowy wytwórca pasz De Heues mają ponad dwukrotnie 
mniejsze przychody w Polsce niż Grupa Mlekovita.

– Zdrowa rywalizacja z najlepszymi jest korzystna dla każdego – 
uważa Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński. – Nasza 
firma od lat również jest już globalnym graczem, który bez komplek-
sów wchodzi na zagraniczne rynki i z dumą promuje polską markę.

Tegoroczna Gala Złotej 100 Polskiego  Rolnictwa odbyła się w formie online
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Z Mlekovitą od pokoleń
To już trzecie pokolenie ściśle 
współpracujące z największą mleczarnią 
Europy Środkowo-Wschodniej. Dobry 
Gospodarz odwiedził jedno z najprężniej 
rozwijających się przedsiębiorstw rolnych 
w regionie – tym razem to gospodarstwo 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
SM Mlekovita Kazimierza Przeździeckiego. 

Zajeżdżając na ranczo w Lendowie, ma się wrażenie, jakby przybyło 
się do Prezesa Sapińskiego. Porównanie nie jest przypadkowe, gdyż 
zarówno w Mlekovicie, jak i na rodzinnej farmie, można dostrzec 
te same cechy, które prowadzą do niebywałego sukcesu w biznesie.

Profesjonalne podejście do produkcji na najwyższym światowym 
poziomie, najnowocześniejszy sprzęt, innowacyjne rozwiązania 
technologiczne, jasno wyznaczone cele i – przede wszystkim – wizja 
rozwoju przynajmniej na 20 lat.

– Hodowla Przeździeckich od zawsze była modelowym przykła-
dem, jak powinno zarządzać się gospodarstwem rolnym – uważa Bog-
dan Zieliński, starosta wysokomazowiecki.

Rzeczywiście, jest w tym sporo racji. Już Edward Przeździecki w la-
tach 60. ubiegłego wieku był lokalnym potentatem z aspiracjami. 10 
krów dojnych może dzisiaj wydawać się liczbą śmieszną, ale wówczas 
czyniło Edwarda jednym z największych hodowców. Nic dziwnego, że 
od początku rolniczego biznesu związał się ze spółdzielnią mleczarską 
z Wysokiego Mazowieckiego. Już wtedy dawała ona stabilność finan-
sową i możliwość rozszerzenia swojego potencjału.

Kazimierz Przeździecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej 
SM  Mlekovita, przejmował dobytek od ojca w okresie przemian 
ustrojowych. Mimo że był to niezwykle trudny okres dla polskie-
go rolnictwa, to doskonale wiedział, jak należy kontynuować dzieło 
poprzednika. Z jednej strony, skupował okoliczne ziemie, by móc 
zapewnić własną bazę paszową, z drugiej, powiększał stado i zwięk-
szał jego wydajność mleczną.

– Gdybyśmy nie związali się z Mlekovitą (wówczas jeszcze tak się nie na-
zywała – przyp. autor), to bałbym się tak odważnie inwestować – szczerze 
opowiada p. Kazimierz. – To spółdzielnia dawała nam gwarancję termino-
wych zapłat, terminowego odbioru i pewności całego przedsięwzięcia. Bez 
takiego partnera nie ma możliwości stworzenia wielkiej farmy.

Specjalizacja nastąpiła w 1996 r., kiedy to powstała jedna z pierw-
szych w regionie obora uwięziowa na 70 szt. Pozwalała ona na pro-
dukcję 0,5 mln litrów rocznie. Właściciel, widząc potencjał w pro-
wadzonej działalności, zdecydował się na wybudowanie w 2007 r. 
obory wolnostanowiskowej bezściółkowej na 150 DJP, w której teraz 
odbywa się główna produkcja.

Grzegorz Przeździecki prezentuje 
najnowocześniejszą oborę w regionie

Przewodniczący Rady 
Nadzorczej Kazimierz 
Przeździecki z Prezesem 
Zarządu Grupy Mlekovita 
Dariuszem Sapińskim

Na rodzinnym stole Przeździeckich królują 
produkty Mlekovity
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Inwestycja pochłonęła ok. 2 mln złotych, 
została zrealizowana przez PB Szczuka z Ełku, 
natomiast system udojowy przez firmę GEA 
FarmTechnologies. Z racji tego, że przy budo-
wie wykorzystano wiele ciekawych rozwiązań, 
przyciągnęła uwagę okolicznych rolników.

Podczas otwarcia obiektu rodzinie Przeź-
dzieckich towarzyszyło ok. 1 tys. gości przy 
udziale okolicznych mediów.

– Z przyjemnością dzielimy się zdobytym 
doświadczeniem z innymi rolnikami – opo-
wiada Grzegorz Przeździecki, syn Kazimie-
rza. – W przeszłości sam także zdobywałem 
doświadczenie na najlepszych polskich i za-
granicznych fermach mlecznych, co teraz pro-
centuje na naszym gospodarstwie.

Cały powiat wysokomazowiecki wyspe-
cjalizował się w produkcji mleka najwyższej 
jakości na potrzeby mleczarni.

Razem z Mlekovitą tworzymy zgrany duet. 
My, rolnicy, jako producenci mleka, dostarcza-
my najlepszy surowiec, a Mlekovita zapewnia 

nam odbiór surowca po najkorzyst-
niejszych cenach w kraju – tłumaczy 
Przeździecki.

Nic dziwnego, że w regionie 
brakuje ziemi do kupienia. Każdy 
chce współpracować z Mlekovitą. 
Jak wyliczał Grzegorz Przeździecki, 

średnia cena gruntu w województwie 
podlaskim to ok. 35 tys. zł za ha. 

W powiecie wysokomazowieckim ten 
koszt doszedł nawet do 100 tys. zł. Czyli nie-
mal 3-krotnie więcej!

– Przyznać trzeba, że Kazimierz Przeź-
dziecki wraz z całą swoją rodziną jest nie 
tylko modelowym przykładem świetnego 
gospodarza, ale również społecznika – uwa-
ża Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu Grupy 
Mlekovita. – Jego determinacja do pomocy 
sąsiadom, chęć rozwijania lokalnego rolnic-
twa i budowania prężnie działającej wspólno-
ty lokalnej doprowadziły do tego, że hodowcy 
bydła mlecznego chętnie idą jego śladem.

Nic dziwnego, że pan Kazimierz od 25 lat 
zasiada w Radzie Nadzorczej Mlekovity, a od 
5 lat jest jej przewodniczącym.

– Uważam, że jest to misja – tłumaczy 
w rozmowie z Dobrym Gospodarzem. – 
Skoro nam udało się zbudować coś trwałe-
go, stabilnego i rozwojowego, to chciałbym, 
by cała nasza piękna Polska wyglądała tak 
samo. Przecież taka pomoc nic nie kosztuje, 
a może odmienić życie całych rodzin – koń-
czy Kazimierz Przeździecki.

Rodzina Przeździeckich jest 

również samowystarczalna 

pod względem pasz. Posia-

da ona ok. 200 ha, niemal 

w całości przeznaczonych 

pod uprawę kukurydzy 

i traw na kiszonkę oraz zbóż 

paszowych. Dzięki niskim 

kosztom produkcji, zwiększa 

dochody z głównej działal-

ności, czyli produkcji mleka 

najwyższej jakości.

Lendowo-Budy

Kolekcja trofeów gospodarstwa 
Przeździeckich robi piorunujące 

wrażenie
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Stworzenie 
Mlekovity to jak 
budowa Gdyni  
w II RP
Dariusz Sapiński jest współczesnym Eugeniuszem Kwiatkowskim polskiego 

rolnictwa – uważa Antoni Macierewicz, współtwórca niepodległej III RP. 

Specjalnie dla Dobrego Gospodarza Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości 

tłumaczy, jak ważna jest Mlekovita dla całej Polski i polskości, i dlaczego 

potrzebujemy silnych przywódców.

Mlekovita to duma polskiej gospodarki, co, Pana zdaniem, spo-
wodowało, że jest na szczycie?

Tak, rzeczywiście, Mlekovita to duma polskiej gospodarki. Można 
powiedzieć, że jest porównywalna tylko do budowy Gdyni w okresie 
II Rzeczpospolitej. I tak jak wówczas zadecydowała praca i doświad-
czenie, odwaga sięgnięcia do źródeł polskiej siły, którą jest polska 
wieś i gospodarka rolna oraz głęboka wiara, że Polacy są w stanie 
wykonać rzeczy niemożliwe.

Jak Pan postrzega Mlekovitę przez pryzmat polskiej gospodarki?

To doświadczenie, które powinno być dokładnie studiowane 
przez polskich polityków odpowiedzialnych za planowanie i rozwój 
polskiej gospodarki. Zobaczą wówczas, że w wielu sprawach się-
gnięcie do naszych ludzkich i naturalnych zasobów oraz zdolności 
organizacyjnych może da Polsce i Polakom czołowe miejsce w wielu 
dziedzinach gospodarki. Przede wszystkim może stać się źródłem 
naszego bogactwa i siły Państwa Polskiego.

Podbicie przez Mlekovitę 167 zagranicznych rynków to ogromny 
sukces. Jak ważny jest eksport dla rozwoju polskiej gospodarki?

Eksport to najważniejsze źródło naszych dochodów, a równocze-
śnie wielka propaganda polskiej obecności na świecie. Gdy nasze 
produkty takie jak Mlekovity znajdują się na stołach Amerykanów, 
Chińczyków, Brazylijczyków czy Australijczyków, to ukazuje Polskę 
jako ważnego partnera nie tylko w sferze gospodarki, ale także poli-
tyki. Zwiększa wiedzę o Polsce, przysparza dobrej opinii, ogranicza 
czarny pijar i brutalne ataki, daje nam dodatkowe bezpieczeństwo 
międzynarodowe.

Na początku przemian ustrojowych polscy producenci zmieniali 
nazwy swoich firm na brzmiące „zachodnio”, by ukryć polskość, 
i w taki sposób zdobywać rynki. Czy dziś „Made in Poland” jest 
atutem na arenie międzynarodowej?

Tak, Made in Poland staje się ważnym atutem na arenie między-
narodowej dzięki takim przedsięwzięciom jak Mlekovita. Niestety, 
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nadal jest ich zbyt mało, wciąż niewielu udaje się naśladować przy-
kład Mlekovity. Potrzebne jest wsparcie rządu dla takich inicjatyw. 
Potrzebujemy też większej wiedzy, jak Mlekovita osiąga takie suk-
cesy, potrzebne jest upowszechnianie wśród polskiej młodzieży ta-
kiego know-how. A to zależy od mediów, od informacji w gazetach, 
radiu, tv, mediach społecznościowych.

Tak wielkie sukcesy nie byłyby możliwe bez skutecznego i dobre-
go zarządzania. Prezes Grupy Mlekovita Pan Dariusz Sapiński 
to obdarzony, wypracowanym przez wiele lat, ogromnym zaufa-
niem polskich rolników, autorytet w branży mleczarskiej. Jego 
dewiza to mądre decyzje. Jak Pan postrzega osobę Pana Prezesa?

Każde wielkie przedsięwzięcie potrzebuje silnego lidera, potra-
fiącego nie tylko swoją wiedzą i zdolnościami organizacyjnymi, ale 
także wytrwałością, odwagą i wiarą w siłę polskości pociągnąć za 
sobą ludzi. I takim właśnie człowiekiem jest p. Dariusz Sapiński. 
Przywołałem przykład Gdyni, a więc charakteryzując p. Prezesa 
trzeba powiedzieć, że jest współczesnym Eugeniuszem Kwiatkow-
skim polskiego rolnictwa.

Czasy, w jakich przyszło nam obecnie żyć, są trudne, Mlekovi-
ta jednak rozwija biznes, ale obok tego spełnia misję narodo-
wą – zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe dla naszego kraju. 
Prezes Mlekovity zawsze podkreśla, że pomimo ogromnego za-
interesowania ze strony rynków światowych, priorytetem jest 
zaspokojenie potrzeb rodzimego rynku. Co Pan sądzi o tak ob-
ranej strategii?

Nie ma lepszej, nie ma bardziej skutecznej strategii dla Polski. 
Trzeba powiedzie też jeszcze jedno: 

Wciąż zbyt mało korzystamy z tego wielkiego daru, 
jakim jest polska wieś, i zbyt mało właśnie 
na nim wspieramy naszą gospo-
darkę i nasz rozwój.

W jaki sposób polscy rolnicy, hodowcy bydła mlecznego mogą 
wspierać polskość?

Polscy rolnicy – hodowcy bydła mlecznego już pokazali, że są 
w stanie wydźwignąć Polskę na jedno z pierwszych miejsc na  świecie 
w tej dziedzinie. Mleko to niesłychanie bogaty surowiec pełen wiel-
kich możliwości, co najlepiej pokazuje Mlekovita wychodząc z coraz 
to nowymi produktami dotychczas będącymi specjalnością Francu-
zów czy Szwajcarów. Skupienie się polskich hodowców bydła mlecz-
nego wokół Mlekovity da nam siłę nie do pokonania.

Jaka jest Pana opinia o „piątce dla zwierząt”?

To przeszłość, do której nie warto wracać. Dziś musimy dokonać 
bilansu szans, jakie daje wieś, i te możliwości w pełni wykorzystać, jak 
mówiłem, we wszystkich aspektach, ale przede wszystkim coraz sze-
rzej sięgać po polskie tradycje i zdolności twórcze polskich rolników.

Pomimo trwającej pandemii, ubiegły rok Mlekovita zakończyła 
spektakularnymi wynikami działalności. Przed nami kolejny rok 
nowych wyzwań. Czego życzy Pan Mlekovicie, jej Prezesowi, pol-
skim hodowcom bydła mlecznego i konsumentom?

Życzę, by dotychczasowe doświadczenia i sukcesy dawały coraz dy-
namiczniejszy rozwój, by skupiały coraz więcej gospodarstw i wzmac-
niały polską obecność na wszystkich światowych rynkach. Szczegól-
nie życzę Wam, by to, co już zrobiliście, stało się wzorem i źródłem 
siły polskiej gospodarki. Tego Polska najbardziej potrzebuje.

Mlekovita pokazuje, 
jak wielka siła tkwi 
w polskiej wsi, w sferze 
zasobów naturalnych, 
ale przede wszystkim 
w sferze ludzkiej, 
przyszłej polskiej 
elity gospodarczej 
i społecznej.
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Prezes uhonorował  złotem 
 najbardziej zasłużonych
Lepszego prezentu świątecznego nie można było sobie wymarzyć – mówili 

podczas firmowej Wigilii w Mlekovicie członkowie Rady Nadzorczej. 

Tegoroczne spotkanie opłatkowe było zupeł-
nie odmienne od tych, dobrze nam znanych 
z ubiegłych lat. Nie było najważniejszych 
osób ze świata biznesu, rolnictwa, mediów, 
polityki, samorządu, show-biznesu czy hie-
rarchów kościelnych. Nie było uroczystego 
poczęstunku i wspólnego kolędowania.

Jeszcze rok temu najładniejsze polskie pa-
storałki śpiewała Agnieszka Drewnicka, czyli 

popularna gwiazda disco – Exaited, a zapro-
szonych biesiadników osobiście witał zespół 
Orlen Teamu z Jackiem Czachorem na czele.

Pandemia uniemożliwiła kontynuowanie 
tradycji wigilijnej Mlekovity. Co nie znaczy, 
że nie było równie emocjonalnie jak w po-
przednich latach. Wręcz przeciwnie. Dzięki 
oryginalnej inicjatywie Prezesa, o wyjątko-
wym końcu roku również było głośno.

Odznaczenie odbyło się podczas firmowej Wigilii Mlekovity

14 www.mlekovita.com.pl



Tym razem Wigilia połączona została 
z posiedzeniem Rady Nadzorczej. Najważ-
niejszym punktem spotkania było uhonoro-
wanie szczególnie zasłużonych dla rozwoju 
Mlekovity: Rady Nadzorczej i pracowników. 
19 grudnia w centrali Grupy Mlekovita Pre-
zes Zarządu Dariusz Sapiński osobiście na-
grodził 30 osób, wręczając im certyfikowa-
ne, wykonane ze złota oryginalne przypinki 
z charakterystycznym logiem Mlekovity, 
czterogramowe o próbie 585.

– Chciałbym, by stało się to naszą co-
roczną tradycją – mówił Prezes Zarządu 
Dariusz Sapiński. – To uznanie dla wielolet-
niej pracy, bardzo często nie tylko na rzecz 
Mlekovity, ale również społecznej, na rzecz 
lokalnej wspólnoty, polskiej branży mlecz-
nej, polskiego rolnictwa, naszej wspólnej 
tożsamości. Zostały przygotowane ze złota, 

by podkreślić, że ich nowi właściciele są lide-
rami. Tak jak na olimpiadzie najlepsi spor-
towcy otrzymują złote medale, tak u nas 
najlepsi „zawodnicy Mlekovity” będą rów-
nież otrzymywać złoto.

– Od ponad ćwierć wieku cała moja ro-
dzina związana jest z Mlekovitą – tłuma-
czy w rozmowie z Dobrym Gospodarzem 
Kazimierz Przeździecki, przewodniczący 
Rady Nadzorczej i jeden z nagrodzonych. 
– Mój ojciec oddawał mleko do naszej spół-
dzielni, ja oddawałem, a teraz robi to mój 
syn. To pokoleniowa współpraca, z której 
wszyscy jesteśmy dumni.

Warto też zwrócić uwagę, że Kazimierz 
Przeździecki zasiada w strukturach Rady Nad-
zorczej od 25 lat i jest aktywny na polu rozwo-
ju regionalnego rolnictwa.  

Intensywnie działa na rzecz społecznej od-
powiedzialności biznesu, a zarazem motywuje 
lokalnych farmerów do zwiększania wydajno-
ści i unowocześniania swoich biznesów.

– Właśnie takich ludzi nam trzeba – 
 podsumowuje Prezes Grupy Mlekovita 
Dariusz Sapiński.

Dodatkowo doszedł jeszcze jeden ju-
bileusz. Pierwsze urodziny pokazowe-
go sklepu Mlekovitka, zlokalizowanego 
w pobliżu centrali Grupy w Wysokiem 
Mazowieckiem. Ten punkt handlowy roz-
począł działalność w 2019 roku i cieszy 
się ogromną popularnością, dzięki czemu 
firma planuje kolejne tak duże i jeszcze 
większe przedsięwzięcia w zakresie roz-
woju sklepów firmowych.
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Lider jest tylko jeden
Mlekovita nie jest już jedynie numerem 1. rynku mlecznego w Polsce. Rok 

2020 pokazał, że stała się ona hegemonem całego sektora rolno-spożywczego 

i prekursorem w Europie Środkowo-Wschodniej.

Coroczne podsumowania działalności Grupy Mlekovita przy-
zwyczaiły nas, że każde kolejne 12 miesięcy jest rekordowe pod 
względem ekonomicznym. Precyzyjnie zaplanowana przez Pre-
zesa Zarządu Dariusza Sapińskiego strategia rozwoju okazuje się 
niezwykle efektywna, skuteczna i przynosząca sukces.

Profesjonalne zarządzanie

Jednak rok 2020 był wyjątkowy w działalności Grupy. Światowy 
kryzys wywołany pandemią COVID-19 doprowadził całe branże 
na skraj bankructwa. Gros przedsiębiorstw notuje najgorsze wyniki 
finansowe w historii, olbrzymia część walczy o przetrwanie. Tym-
czasem Mlekovita – największa spółdzielnia mleczarska w tej części 
świata – osiągnęła przychody przekraczające 5,62 mld zł, zostawia-
jąc niezwykle daleko w tyle pozostałe mleczarnie.

– To już jest prawdziwa przepaść między Mlekovitą a chociażby 
wielkimi międzynarodowymi koncernami działającymi w naszym kra-
ju – podsumowuje Marcin Leoszko, ekonomista ze Związku Przedsię-
biorców i Pracodawców. – Tej różnicy nie da się odrobić nawet w de-
kadę. Lata inwestycji w najnowocześniejszy globalny know-how dzisiaj 
procentują. Grupa nie rywalizuje już z innymi mleczarniami w Polsce. 
Ona konkuruje ze światowymi liderami całej branży rolno-spożywczej.

Rzeczywiście, te słowa nie są przesadą. Mleczarnie z międzynaro-
dowym kapitałem działające na polskim rynku osiągnęły przychody 
nawet 3-krotnie mniejsze niż Mlekovita, mając za sobą potężne spół-
ki-matki na zachodzie Europy. I co ważniejsze, Mlekovita wygrywa 
rywalizację w całym szeroko rozumianym sektorze rolniczym.

Przychody Grupy są imponujące. Warto jednak zwrócić uwagę 
na niektóre dane zawarte w corocznym bilansie, bo to twarde liczby 
udowadniają, na jak mocnych podwalinach stoi przedsiębiorstwo.

– Nasza firma jest wspólnym dziełem i wspólnym dobrem ponad 
15  tys. rolników. Dlatego każdą zarobioną złotówkę oglądamy dwa 
razy, zanim znowu ją zainwestujemy – tłumaczy Dariusz Sapiński, 
Prezes Zarządu Grupy Mlekovita.

Mleko na stadionach narodowych

Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie konsekwentnie wdraża-
na strategia ekspansji zagranicznej. Dzisiaj już co trzeci produkt 

z  charakterystycznym logiem Mlekovity jest sprzedawany poza Pol-
ską. Eksport wyniósł 1,6 mld zł i znacząco przyczynił się do rekor-
dowego wyniku całej Grupy.

– Co równie istotne, promuje cały polski biznes i pomaga wielu in-
nym przedsiębiorcom wejść na rynki innych państw. Najwyższej klasy 
produkty Mlekovity powodują, że zagraniczni konsumenci uważają 
pozostałe wyroby, od sznurówek po kilkunastotonowe jachty, z napi-
sem „Made in Poland” za godne zakupu – uważa Marek Goliszewski, 
Prezes Business Centre Club.

Codziennie poza granice Polski wysyłanych jest średnio 150 kon-
tenerów z produktami. Co miesiąc Grupa dostarcza na rynek krajo-
wy i zagraniczny m.in.: 60 mln litrów mleka, 8 tys. ton serów, 6 tys. 
ton masła, 10 tys. ton proszków mlecznych.

Warto też zaznaczyć, że Mlekovita jest głównym światowym do-
stawcą odtłuszczonego mleka w proszku. Średnio co piąty litr mleka 
wyprodukowanego przez polskich hodowców przetworzony został 
w którymś z 21 zakładów produkcyjnych Mlekovity.

Są to tak potężne ilości, że każdemu z nas ciężko jest sobie wy-
obrazić skalę i ogrom surowca. Żeby zmagazynować w jednym miej-
scu i czasie miesięczne dostawy Mlekovity jedynie samego mleka, 
trzeba byłoby zalać nim 20 stadionów narodowych.

W drodze do światowej potęgi

To pokazuje, do jakiego etapu produkcji doszła Grupa. Kluczem 
do dzisiejszych triumfów są permanentnie realizowane inwestycje 
w najnowszą infrastrukturę. Tylko w ubiegłym roku Spółdzielnia 
przeznaczyła aż 100 mln zł na rozwój swojej bazy technologicznej, 
technicznej i logistycznej.

Największym i najważniejszym przedsięwzięciem jest budowa 
mroźni wraz z magazynami w centrali w Wysokiem Mazowieckiem. 
Równie ważne było uruchomienie pierwszej w Polsce linii technolo-
gicznej do produkcji batoników twarogowych w zakładzie w Pilicy, 
a także linii do produkcji mleka zagęszczonego w tubkach i kajmaku 
w zakładzie w Świeciu.

– Mlekovita stała się już tak potężnym graczem, że za cel na naj-
bliższą dekadę powinna stawiać sobie zostanie jedną z największych 
mleczarni w Unii Europejskiej. Byłoby to z olbrzymim pożytkiem dla 
całego polskiego biznesu – uważa prof. Robert Gwiazdowski, ekspert 
Centrum im. Adama Smitha.
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60 000 000
LITRÓW

MLEKA

10 000
TON

PROSZKÓW 
MLECZNYCH

8 000
TON
SERÓW

6 000
TON
MASŁA

Co miesiąc Grupa MLEKOVITA 
dostarcza na rynek krajowy i zagraniczny 

100%
polskiego
kapitału

21
zakładów produkcyjnych milionów litrów

przerobu mleka dziennie

5 000
zatrudnionych
pracowników

32
centra dystrybucyjne

180
linii produkcyjnych

138
sklepów  mlekovitka

40 000
klientów

15 000
dostawców

mleka

1 000
produktów w ofercie

167
krajów docelowych

eksportu

największa grupa
mleczarska

w europie środkowo-wschodniej

największy producent 
i eksporter nabiału

w europie środkowo-wschodniej

sklepy internetowe
www.mlekovitka.pl

www.sba.com.pl

Grupa MLEKOVITA 
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Wierzymy, że rozwój powodowany jest uczciwym podejściem 
do ludzi i ich pracy – to motto przyświecające Mlekovicie od 
początku jej istnienia. Dlatego Polska Federacja Hodowców 
 Bydła i Producentów Mleka wraz z Grupą Mlekovita podejmują 
wspólne działania na rzecz dostosowania produkcji mleka do 
najwyższych możliwych norm jakościowych i technologicznych 
w przetwórstwie.

Podstawą ekonomicznej produkcji mleka jest analiza wydatków 
i przychodów, ale też poszukiwanie oszczędności i eliminacja zbęd-
nych kosztów – to oczywista oczywistość. Pamiętać powinniśmy 
jednak, że najczęściej popełnianym błędem jest szukanie oszczęd-
ności, zwłaszcza że te nieprzemyślane mogą szkodzić gospodarstwu. 
Kierowanie hodowlą bydła mlecznego powinno opierać się na ana-
lizie potencjału stada i jego właściwej organizacji. Jakość żywienia, 
struktura bazy paszowej, optymalny dobór par do kojarzeń, analiza 
płodności zwierząt czy zarządzanie zdrowiem krów funkcjonują po-
prawnie, jeśli możemy mieć na te czynniki realny wpływ.

Najważniejszy jest gospodarz

Działalność rolnicza to realny biznes, a podstawowym czynnikiem 
wpływającym na opłacalność produkcji jest jakość zarządzania, czy-
li planowanie działań i ich realizacja, potem okresowa ocena uzy-
skiwanych efektów i ewentualna korekta postępowania. Ważne, aby 
zarządzanie opierało się na solidnych danych. Rola aktualnej i szyb-
ko dostępnej informacji jest obecnie dominująca. Wiedza o stadzie 
i świadomość realiów rynkowych decydują o powodzeniu gospo-
darstwa i pozwalają precyzyjnie planować biznes.

Efektywność użytkowania krów zależy od wielu czynników, 
w tym kluczowych – genetyki i żywienia, ale też systemu utrzy-
mania czy użytkowania. Doskonałym sposobem na pozyskiwanie 
informacji o krowach jest regularna ocena ich wartości użytkowej, 
którą prowadzi PFHBiPM. Dostarcza ona narzędzi, dzięki którym 
hodowcy zyskują nowe możliwości postrzegania, interpretacji, ale 
i wyjaśniania zjawisk oraz procesów zachodzących w stadzie. Zna-
jąc wartości poszczególnych parametrów mleka można działać za-
równo w kierunku poprawy wskaźników rozrodu, jak i zwiększenia 
wydajności czy doskonalenia składu mleka. Dlatego dla optymalnej 
produkcji ważna jest prawidłowo zbilansowana dawka pokarmowa, 
gdyż błędy żywieniowe generują choroby, a dalej straty wynikające 
z kosztów leczenia, spadków wydajności, a w skrajnych przypad-
kach z brakowania krów. Z raportami wynikowymi zarządzanie 
stadem nie musi być trudne, wystarczy umiejętna analiza dostarczo-
nych faktów. W ofercie jest aż 10 indywidualnych raportów i SOL – 
aplikacja do zarządzania stadem, stanowiących obraz kondycji stada 
i poszczególnych krów. Znając wartości parametrów mleka można 
działać zarówno w kierunku poprawy rozrodu, jak i zwiększenia wy-
dajności czy doskonalenia składu mleka.

Jak doić, 
to mądrze!

Żywienie to inwestycja

Nie myśl, jak oszczędzać, myśl, jak zarabiać – powtarza od zawsze 
prof. Zygmunt Maciej Kowalski.

Żywienie stanowi jedno z najbardziej kosztotwórczych elemen-
tów produkcji, należy jednak zadać pytanie – czy na paszy opłaca 
się oszczędzać?

Krowy o wyższej wydajności wymagają lepszych, a co za tym idzie, 
droższych pasz. Co więcej, pasze te często pochodzą z zakupu, bo nie 
ma możliwości wyprodukowania ich w gospodarstwie. W hodowlach 
o wysokiej wydajności mlecznej koszty pasz nabytych i treściwych 
z produkcji własnej mogą być ponad dwukrotnie wyższe niż w gospo-
darstwach, gdzie krowy dają 4-5 tys. kg mleka rocznie. Pamiętajmy 
jednak, że ponoszone koszty należy zestawiać z uzyskanym efektem, 
czyli wysokością przychodów za sprzedane mleko. Dlatego dbałość 
o jakość żywienia krów, nawet jeśli generuje wzrost wydatków, opła-
ca się dodatkowo wyprodukowanym mlekiem. Dobrze zbilansowana 
dawka pokarmowa, dostosowana do stanu fizjologicznego, stadium 
laktacji i potencjału produkcyjnego krowy, jest kluczowa dla uzyskania 
wysokiej wydajności i jakości mleka. Warto podchodzić do tej kwestii 
racjonalnie, unikać błędów żywieniowych i nadzorować poprawność 
dawek dla zwierząt. Pomocne są raporty wynikowe PFHBiPM lub re-
gularna współpraca z doradcą żywieniowym. 

Krowy zdrowe i wydajne

Za odpowiednią gratyfikacją za surowiec nie stoi tylko wysokość 
produkcji, ale także skład mleka i jego przydatność technologiczna. 
Częstym argumentem przeciwko wysokiej wydajności jest pogor-
szenie zdrowia i płodności, jakie (ponoć nieuchronnie) towarzyszy 
wzrostowi produkcji. Skoro krowy więcej chorują i gorzej się zacie-
lają, to rosną koszty weterynaryjne i inseminacyjne, a w końcu także 
brakowanie krów i koszty remontu stada. Nie można pozwolić sobie 
na zaniedbania, ponieważ współczesna krowa mleczna produkuje 
mleko „za wszelką cenę”. Nawet w złym środowisku będzie je pro-
dukowała kosztem własnego zdrowia i płodności. Jeśli zapewnimy 
jej dobre żywienie i właściwe warunki, to może produkować dużo, 
przez wiele laktacji. Co więcej, parametry rozrodu również istotnie 
wpływają na ekonomikę gospodarstw mlecznych.

Nieprawidłowości generują koszty leczenia, powtórek zabie-
gów inseminacyjnych, wydłużających się okresów bezprodukcyj-
nych czy brakowania sztuk. Dlatego zaleca się stały monitoring 
wskaźników płodności, odpowiednią selekcję zwierząt i dobór 
par rodzicielskich na podstawie rzetelnej informacji. Na szczę-
ście, każdy gospodarz może liczyć na wsparcie PFHBiPM i całą 
gamę informacji niezbędnych w działaniach profilaktycznych 
oraz pomoc w unikaniu błędów w użytkowaniu stada.

Umiejętność wykorzystania posiadanych informacji z oceny jest 
kluczem do rozwoju. Dlatego potrzebny jest ktoś, kto dane z rapor-
tów zrozumie i przekuje w jasny plan działania. Można posiłkować 
się fachowym doradztwem i jest to dobra inwestycja, ponieważ po-
zwala uniknąć kosztów, jakie trzeba ponieść szukając rozwiązania 
na własną rękę. Ważne jest, aby doradca posiadał odpowiednią wie-
dzę i praktykę, był niezależny i obiektywny w swoich działaniach, 
a do takich należą między innymi specjaliści PFHBiPM.
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Gospodarstwo Rolne Andrzeja Hoffmanna

dostawca mleka do Mlekovity 
woj. wielkopolskie

Nasza obora jest pod oceną już ponad 30 lat. Zwiększyliśmy  wydaj-
ność do ponad 12 tys. kg mleka od krowy rocznie. Ciągle powiększa-
liśmy stado krów, a  dziś posiadamy 140 krów w oborze. 

Z zadowoleniem przyjęliśmy zmiany w raportach wynikowych, 
które wprowadziła Federacja latem tego roku. Przy dużym stadzie 
szybko mogę przeanalizować wyniki otrzymane po próbnym udoju. 
Kolorowe znaczniki, wykresy czy alarmy także ułatwiają taką ana-
lizę. Pokazują także, czy zmiany idą we właściwym kierunku. Dla 
mnie najważniejsze to informacje o składzie mleka – pozwalają 
dobrze ustalić  żywienie w grupach. Niedożywienie krów czy mar-
nowanie białka po prostu się nie opłaca. Także informacje o soma-
tyce lub zagrożeniu ketozą znacznie ograniczyły ich występowanie 
w oborze, mimo wzrostu wydajności. Poprawiła się długowieczność 
krów, a dziś możemy sprzedawać  jałowice poza gospodarstwo.

 Analiza tłuszczu, białka, mocznika to podstawa działania, aby 
ekonomicznie produkować. Skład sprzedawanego mleka do mle-
czarni ma wpływ na jego cenę.

Prof. dr hab.  
Zygmunt M. Kowalski

Katedra Żywienia, Biotechnologii 
Zwierząt i Rybactwa
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

Raporty wynikowe (RW) to najważniejsze narzędzie w pracy ho-
dowcy, zootechnika i doradcy żywieniowego. Powinny być również 
jednym z podstawowych źródeł informacji dla lekarza weterynarii 
obsługującego stado. Nie wyobrażam sobie swojej współpracy z ho-
dowcami bez comiesięcznej analizy RW ich stad. To „kopalnia” wie-
dzy o krowach i stadach, o ich aktualnych możliwościach produk-
cyjnych, ich zdrowiu i rozrodzie. Bez takich danych nie jest możliwa 
efektywna produkcja mleka.

Posiadanie danych dostarczanych w raportach wynikowych to 
jednak dopiero początek. Kolejnym krokiem powinna być ich anali-
za, z której wyciąga się praktyczne wnioski dotyczące żywienia, ho-
dowli, prewencji chorób czy dobrostanu. Nowa forma przedstawia-
nia danych w raportach wynikowych, w których oprócz informacji 
zebranych w czasie ostatniego doju kontrolnego (lub ostatnich kilku 
dojów), znajduje się ich analiza, to bardzo ciekawa i nowoczesna 
forma raportów wynikowych, wychodząca naprzeciw wspomnianej 
wcześniej konieczności analizy danych. Hodowca „widzi” w rapor-
tach nie tylko dane o swoich krowach, ale ich interpretację na tle 
aktualnej wiedzy. Może również porównać swoje wyniki z wynikami 
uzyskiwanymi w całej populacji krów ocenianych w Polsce. Szcze-
gólnie cenna jest analiza skutków wynikających z uzyskiwania przez 
krowy złych wyników produkcyjnych.

Znam wiele raportów wynikowych dostarczanych hodowcom 
w innych krajach i z wielką przyjemnością stwierdzam, że na ich 
tle polskie raporty wynikowe, dostarczane hodowcom przez Polską 
Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka są wyjątkowe, 
zarówno pod względem bogatej treści (wiele różnych danych), jak 
i nowoczesnej formy. A wspomniana analiza danych w raportach 
wynikowych sytuuje je na samym szczycie najlepszych tego typu ra-
portów w świecie.

Gospodarstwo Państwa 
Wojciecha i Jagody Kempisty

dostawcy mleka do Mlekovity 
woj. mazowieckie 

Bardzo ważnym aspektem przy ekonomicznej produkcji mleka są 
informacje o każdym zwierzęciu, które produkuje mleko w ich go-
spodarstwie. Poszczególne parametry mleka, np. tłuszcz, białko, LKS, 
mocznik i pozostałe informacje zawarte na RW-2 Próba oraz RW-1 
Stado, są na bieżąco analizowane i na tej podstawie są podejmowane 
najważniejsze decyzje związane z ułożeniem dawki żywieniowej czy 
remontem stada. Bardzo ważną rzeczą na raportach są kolory i strzał-
ki wskaźnikowe. Pozwalają one na szybsze analizowanie danych, są 
czytelne, pokazują kierunki działań i na ich podstawie można podej-
mować ważne z punktu ekonomicznego decyzje. Bez rzetelnych, szyb-
ko otrzymywanych informacji – nie da się wyprodukować dobrego 
jakościowo mleka, przy kontroli kosztów produkcji i jeszcze żeby coś 
zostało w portfelu... Często zdarza się, że podczas doju na hali spraw-
dzam poszczególne krowy pod względem wydajności na smartfonie, 
na którym mam RW-2 – pierwsza analiza wydajności i żywienia krów 
– podkreśla hodowca. Kolejnym ważnym aspektem w pracy hodow-
lanej w gospodarstwie jest rozród. Wykorzystywane w tym kontekście 
są badania na cielność PAG – szybka i bezinwazyjna metoda o bardzo 
wysokiej skuteczności, jak twierdzi hodowca. Pozwala zaoszczędzić 
czas i pieniądze. Ponadto, jeśli nie ma problemów z zacielaniem krów, 
świadczy to o dobrze ułożonej i zbilansowanej dawce pokarmowej i tu 
znowu wracamy do wyników oceny wartości użytkowej zwierząt – tu-
taj widać, czy wszystko jest dobrze, czy ewentualnie jest jakiś element 
do poprawy. W najbliższym czasie chcemy wprowadzić w naszym 
gospodarstwie system zarządzania stadem SOL – pomoże nam to na 
efektywniejsze zarządzanie stadem i szybsze podejmowanie decyzji 
związanych z naszymi zwierzętami. Naszym sukcesem jest zdrowe 
stado, produkcja dobrej jakości pasz i, co najważniejsze, deklaracja 
jednego z synów, że chce zostać na gospodarstwie i kontynuować 
 pracę  rodziców.

19



Smaczny Dzień

POMYSŁ NA

z MLEKOVITĄ

PRZYGOTOWANIE:
Zaczynamy od przygotowania dorsza. Filety myjemy, 

oczyszczamy z pozostałych ości i porcjujemy na kawał-
ki o masie około 120 gramów każdy. Następnie dokład-
nie osuszamy skórę.

Cukinie kroimy na kawałki wielkości kciuka. Pory 
myjemy, oczyszczamy i odcinamy zielone części, na-
stępnie przekrajamy wzdłuż na kawałki o długości oko-
ło 7 cm.

W garnku zagotowujemy mleko ze szczyptą soli, do-
dajemy pory, cukinie i całość gotujemy około 5 minut. 
Mleko nada warzywom charakterystyczny delikatny 
smak. Odlewamy mleko, doprawiamy solą i pieprzem.

Pieczarki kroimy na możliwie cienkie plasterki i po-
zostawiamy surowe. Na małej łyżeczce masła Polskie-
go przesmażamy posiekaną drobno szalotkę, następnie 
dolewamy ocet, wrzucamy dwie gałązki tymianku i ca-
łość gotujemy na silnym ogniu, aby zredukować płyn 
o minimum połowę.

Następnie bardzo zimne masło Polskie kroimy 
w kostkę i dodajemy partiami do gorącego sosu. Całość 
mieszamy trzepaczką, by sos napowietrzyć. Pilnujemy 
przy tym, żeby się on nie gotował.

Na grubej patelni rozpuszczamy klarowane masło 
i smażymy rybę, zaczynając od strony ze skórą. Gdy 
skórka się zarumieni, przewracamy rybę i smażymy 
jeszcze chwilę. Usmażone kawałki odsączamy na ręcz-
niku papierowym i doprawiamy solą i pieprzem.

Dorsza podajemy ułożonego na warzywach duszo-
nych w mleku i polewamy maślanym sosem.

Całość ozdabiamy plastrami surowych pieczarek 
i posiekanym drobno szczypiorkiem.

MAŚLANY DORSZ

POLECANE PRODUKTY:
• Masło Klarowane 500 g

• Masło Polskie ekstra 82% tłuszczu 200 g

• Mleko UHT 3,2% tł. Wypasione 1 l

SKŁADNIKI:
 ● 600 g filetu z dorsza

 ● 100 g masła klarowanego

 ● 1 cukinia

 ● 2 duże pory

 ● 2 szklanki mleka Wypasionego 3,2%

 ● 3 pieczarki

 ● pęczek tymianku

 ● 3 szalotki

 ● 300 ml dobrej jakości octu winnego

 ● 200 g masła Polskiego

 ● sól i pieprz do smaku

 ● pęczek szczypiorku
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Smaczny Dzień

POMYSŁ NA

z MLEKOVITĄ

PRZYGOTOWANIE:
Wszystkie składniki poza śmietanką powinny być 

w temperaturze pokojowej. Śmietanka powinna być moc-
no schłodzona.

Herbatniki kruszymy i miksujemy z orzeszkami na nie-
zbyt drobny proszek. Masło roztapiamy w rondelku. Do-
dajemy do pokruszonych herbatników z orzeszkami i do-
kładnie mieszamy. Masą herbatnikową wykładamy spód 
tortownicy. Wstawiamy do zamrażarki na 15 minut.

Żelatynę rozpuszczamy we wrzątku. Odstawiamy do 
ostygnięcia. Do miski przekładamy twaróg sernikowy. 
Dodajemy kajmak i cukier z wanilią. Miksujemy na jed-
nolitą masę. Rozpuszczoną żelatynę dodajemy do masy 
twarogowej i dokładnie mieszamy.

Śmietankę ubijamy i dodajemy do masy serowej. Deli-
katnie i dokładnie mieszamy. Masę przekładamy na her-
batnikowy spód. Wstawiamy do lodówki na kilka godzin, 
a najlepiej na całą noc. Do rondelka dodajemy 200 g cze-
koladowego kajmaku, dodajemy 3 łyżki mleka i podgrze-
wamy na małym ogniu, cały czas mieszając, aż polewa sta-
nie się płynna. Dodajemy masło i mieszamy. Odstawiamy 
do ostygnięcia. Polewą polewamy wierzch sernika i posy-
pujemy płatkami migdałowymi. Wstawiamy ponownie do 
lodówki do schłodzenia na kilka godzin.

KAJMAKOWY SERNIK 
BEZ  PIECZENIA

SKŁADNIKI:
Kruchy spód:

 ● 100 g herbatników pełnoziarnistych
 ● 50 g solonych orzeszków ziemnych
 ● 50 g masła Polskiego  

Masa serowo-kajmakowa:
 ● 1 kg twarogu sernikowego premium 18% Na Polski Stół
 ● 200 ml śmietanki Polskiej 30%
 ● 400 g Kajmaku Kuchmistrza
 ● 6 łyżek śmietany Polskiej 18%
 ● 5 łyżek żelatyny
 ● 8 łyżek wrzątku
 ● 1 opakowanie cukru z prawdziwą wanilią

Polewa:
 ● 200 g czekoladowego Kajmaku Kuchmistrza
 ● 3 łyżki mleka Wypasionego 2%
 ● 1 łyżka masła Polskiego

Do posypania:
 ● 50 g płatków migdałowych

POLECANE PRODUKTY:
• Masa krówkowa czekoladowa Kajmak Kuchmistrza 350g 

• Masa krówkowa Kajmak Kuchmistrza 1 kg

• Masło Polskie ekstra 82% tłuszczu 200g

• Mleko UHT 3,2% tł. Wypasione 1 l

• Śmietanka Polska 12% gęsta 200 g

• Śmietanka Polska 30% UHT 500 g

• Twaróg sernikowy premium 18% Na Polski Stół
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Mlekovita poleca NOWOŚĆ! Mlekovita poleca

Ser Cheddar w plastrach 450 g
Ser Cheddar w plastrach to ser dojrzewający typu twardego, produkowany z mle-
ka  pasteryzowanego. Jest doskonałym źródłem wapnia i białka. Znakomicie na-
daje się na wykwintną deskę serów, sprawdzi się jako samodzielna przekąska czy 
składnik sałatek  i przystawek oraz wielu potraw, w tym dań zapiekanych, makaro-
nów czy pizzy. Cheddar wytwarzany jest według unikalnej, tradycyjnej receptury 
mistrzów serowarstwa. Swoim wyrazistym, intensywnym i charakterystycznym 
smakiem zapewnia niezapomniane doznania nawet najbardziej wymagającym 
konsumentom.

Kajmak Kuchmistrza 1 kg, 350 g
Kajmak Kuchmistrza to gęsta, kremowa masa krówkowa. Ofero-
wana w wygodnej tubie w formie gotowej do użycia znakomicie 
sprawdzi się jako składnik deserów i wszelkiego rodzaju słodkich 
potraw. Doskonały do naleśników, gofrów i wafli, znakomicie wzbo-
gaca też smak kremów tortowych, lodów i deserów. Kajmak Kuch-
mistrza świetnie sprawdzi się do wypełniania kruchych babeczek 
i ciastek oraz dekoracji domowych muffinek. Nadaje się również do 
kanapek „na słodko” do smarowania pieczywa czy jako dodatek do 
przekąsek z twarogiem.  Dostępny w dwóch wariantach smakowych: 
klasycznym (wiaderko 1 kg i tuba 350 g)  i czekoladowym (tuba 350 g).

Ser SALATOS 200 g
SALATOS to wyśmienity ser sałatkowy typu bałkańskiego  o cha-
rakterystycznym słonym smaku. Jest źródłem pełnowartościowe-
go białka i wapnia, łatwo przyswajalnego tłuszczu, witamin oraz 
soli mineralnych. Idealny do sałatek – wyśmienicie komponuje się 
ze świeżymi warzywami i owocami. Znakomity również do kana-
pek, farszy do mięs, pizzy i sosów oraz innych wytrawnych dań.
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Mlekovita poleca NOWOŚĆ!

Super Body Active WPC 80 koncentrat białek 
serwatkowych instant czekoladowy 250 g 
Najwyższej jakości koncentrat białka serwatkowego, który stanowi bogate źródło 
pełnowartościowych białek (w tym aminokwasów BCAA), które m.in. przyczyniają 
się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej, a także wapnia niezbędnego dla 
mocnych kości i zdrowych zębów. Nie zawiera aspartamu i glutenu. Dodatkowo 
oferowany jest w wersji instant, dzięki czemu charakteryzuje się doskonałą roz-
puszczalnością, a dodatek naturalnej lecytyny słonecznikowej obniża pienistość 
produktu (lecytyna jest składnikiem niemal każdej komórki organizmu człowieka: 
m.in. pobudza układ nerwowy, wspomaga koncentrację i procesy zapamiętywa-
nia, bierze udział w procesach przemiany materii, wspomaga wchłanianie witamin 
rozpuszczalnych w tłuszczach, opóźnia procesy starzenia). Koncentraty białek ser-
watkowych z Mlekovity nie zawierają zbędnych „polepszaczy” smaku, np. cukru 
czy tłuszczu, które dodane do produktu mogłyby wzmocnić walory smakowe, ale 
kosztem zawartości białka w gotowym produkcie. Naszej firmie zależy na oferowa-
niu jak najlepszego w smaku wyrobu, ale przede wszystkim o jak najlepszej wartości 
odżywczej: o jak najwyższej zawartości pełnowartościowego białka.

Górskie Specjały Warkocze serowe 160 g
Warkocze serowe to odpowiedź Mlekovity na tren dy rynkowe i rosnące oczekiwania 
konsumen tów, którzy poszukują zdrowych i smacznych przekąsek w wygodnej for-
mie. Sery  z linii Górskie Specjały w nietypowej formie: w kształcie warkoczy, które swój 
nietuzinkowy smak i aromat zawdzięczają pochodzeniu oraz pro cesowi  wędzenia. 
Idealnie nadają się na deskę serów czy do wykwintnych sałatek. Doskonałe jako 
samodzielna przekąska.

Ser Mocarski OLD ok. 300 g
Szlachetny ser długodojrzewający idealny na ekskluzywną deskę serów, 
 wykwintne kanapki czy jako samodzielna przekąska. Doskonale komponuje się 
ze słodkimi dodatkami, takimi jak miód czy owoce – zarówno świeże (np. wino-
grona, dojrzałe soczyste mango lub figi, gruszki), jak i suszone (np. morele, śliwki, 
żurawina). Znakomicie harmonizuje także z lekko kwaśnymi konfiturami, orze-
chami (np. włoskimi, nerkowca, pistacjami, migdałami, pekan), oliwkami, suszo-
nymi pomidorami; wykwintny smak sera podkreśli połączenie z papryczką chili.
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DOLNOŚLĄSKIE
Głogów, Jagiellońska 41
Lubin, Orla 34E
Lubin, Reymonta 8A 
Wałbrzych, Kasztelańska 1
Wałbrzych, Broniewskiego 65-81, 
lok. 73/307B
Wrocław, Widna 6 (Hala Kupców Perła)

Wrocław, Krzywoustego 312A
Wrocław, Świeradowska 70 
(Hala Gaj)
Wrocław, Komandorska 66
KUJAWSKO-POMORSKIE
Bydgoszcz, Karpacka 31A/7A
Bydgoszcz, Skłodowskiej-Curie 92A

Chełmno, Rynek 8
Świecie, al. Jana Pawła II 6G
Świecie, Kopernika 5
Toruń, Konstytucji 3 Maja 10
Toruń, Włocławska 224/224C
Włocławek, Chmielna 39
Włocławek, Związków 
Zawodowych 18/1
LUBELSKIE
Biała Podl., Brzeska 91
Biała Podl., Sidorska 2K
Chełm, Armii Krajowej 9/28
Lublin, Wileńska 21
Łuków, Przemysłowa 22A
Łuków, Rogalińskiego 8
Tomaszów Lub., Zamojska 6
Tomaszów Lub., Kościuszki 21
LUBUSKIE
Zielona Góra, Słowacka 8 B/9
ŁÓDZKIE
Łódź, Chmielowskiego 39 paw. 24G

Łódź, plac Barlickiego 5, lok. 57
Łódź, Rojna 8/11
Łódź, Rynek Bałucki 1, box 54
Łódź, Tatrzańska 42/44
Tomaszów Mazowiecki, 
Głowackiego 36A

MAŁOPOLSKIE
Bochnia, pl. Gazaris 11, box 38
Brzesko, Mościckiego 2
Chrzanów, Kadłubek 13
Gorlice, pl. Dworzysko 2
Jurków (zlewnia mleka)
Klucze, Zawierciańska 2A
Kraków, pl. Imbramowski 119/120
Tarnów, Katedralna 5
Wolbrom, Krakowska 35
Zakopane, Skibówki 4B
MAZOWIECKIE
Baranowo, Niepodległości 32
Ciechanów, Sikorskiego 12A
Ciechanów, Kicińskiego 21/23
Mława, Chrobrego 5
Mława, Ordona
Ostrołęka, Prądzyńskiego 6, lok. J 17

Pułtusk, 3 Maja 7
Siedlce, Sobieskiego 10
Warszawa, Cynamonowa 2A
Warszawa, Nowoursynowska 161 
(SGGW)
Ząbki, Targowa 1
OPOLSKIE
Kluczbork, Moniuszki C3
Opole, Chabrów 58/4
PODKARPACKIE
Bukowsko 342
Krosno, Naftowa 4A
Łańcut, Piłsudskiego 54
Rymanów, Rynek 20
Rzeszów, Warszawska 5/7
Rzeszów, Cicha 1
Rzeszów, Monte Cassino 14/58
Rzeszów, Okulickiego 5
Sanok, Przemyska 22
Sanok, Kochanowskiego 25
Sanok, Jana Pawła II 39
Sanok, Traugutta 9
Trzebownisko 931

PODLASKIE
Białystok, Gen. Andersa 40, box 33

Wysokie Maz., Białostocka 4
Wysokie Maz., Ludowa 122
Wysokie Maz., Podlaska 12  
(stacja paliw)
POMORSKIE
Gdańsk, Żwirki i Wigury 4
Gdynia, Benisławskiego 6, 8
Gdynia, Kartuska 5
Gdynia, Morska 107–109
Kwidzyn, Bat. Chłopskich 58/1
Lębork, Zwycięstwa 3, paw. 23A
Malbork, Michałowskiego 3
Słupsk, Wileńska 39, box 120/121
ŚLĄSKIE
Pilica, Krakowska 2/2
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Sędziszów, Dworcowa 31 
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Braniewo, Przemysłowa 1/3
Działdowo, Księżodworska 8
Działdowo, Leśna 13
Działdowo, Lenartowicza 3C
Działdowo, Małłka 2
Elbląg, Nowowiejska 5
Iława, Grunwaldzka 9
Iława, Kopernika 3
Kętrzyn, Sikorskiego 45
Lidzbark, Nowy Rynek 5
Lubawa, Kopernika 3
Lubawa, Wyzwolenia 3
Nowe Miasto Lubawskie, 
Okólna 50
Ostróda, Czarnieckiego 43
Olsztyn, R. Prawocheńskiego 4 
(Kortowo)
Pieniężno, Królewiecka 2C
Susz, Wybickiego 1
WIELKOPOLSKIE
Gniezno, Rynek Bednarski 2
Jarocin, Wrocławska 4

Kalisz, Asnyka 56D
Kalisz, Budowlanych 2
Kalisz, Serbinowska 9A
Kalisz, Targowisko Legionów box 8B

Kalisz, Wyszyńskiego 21
Kościan, os. Jagiellońskie 27D
Kościan, W. Maya 28
Kościan, Składowa 4
Kościan, Surzyńskiego 16
Koźmin  Wlkp., Strzelecka 12
Leszno, Chrobrego 35
Leszno, Narutowicza 29C
Ostrów Wlkp., Paderewskiego 35
Ostrów Wlkp., Paderewskiego 47
Ostrów Wlkp., Kaliska 24
Pleszew, Zamkowa 4
Poznań, os. Kosmonautów 104B
Poznań, os. Piastowskie 77
Poznań, Sczanieckiej 8, lok. 106
Poznań, Rolna 31/148
Poznań, os. Zwycięstwa, paw. 109
Poznań, os. Orła Białego, paw. 2
Poznań, Rynarzewska 3C/109
Poznań, Kraszewskiego 15/7
Poznań, Racjonalizatorów 3
Poznań, Stare Żegrze 110A
Poznań, Swobody 29
Środa Wlkp., Przecznica 8
Turek, 650-lecia 10
ZACHODNIOPOMORSKIE
Gryfino, Chrobrego 30–38
Kołobrzeg, Dworcowa 2
Koszalin, Poprzeczna 1 A, lok. 4
Koszalin, Śniadeckich 37
Pyrzyce, 1 Maja 8A
Pyrzyce, 1 Maja 11
Stargard, al. Żołnierza 10

Zapraszamy do sklepów Mlekovitka
oraz na www.mlekovitka.pl i www.sba.com.pl

 Co nas wyróżnia?

 Oferta produktowa 
Unikalna, pełna oferta produktów polskiej marki MLEKOVITA, uzna-
nych za najlepsze przez klientów i konsumentów, wielokrotnie na-
gradzanych w Polsce i na świecie. Największy wybór nabiału w  Polsce 
i Europie – ponad 1000 markowych produktów mleczarskich – oraz 
atrakcyjna oferta ponad 200 innych produktów spożywczych.

 Obsługa 
Doświadczeni eksperci-doradcy, nie tylko w procesie sprzedaży, 
o szerokiej wiedzy z zakresu technologii mleczarstwa, doradzą naj-
bardziej optymalne zakupy dostosowane do Państwa potrzeb.

 Promocje 
◆ Stałe wsparcie w mediach marki MLEKOVITA. 
◆ Liczne promocje dla klientów.
◆ Specjalna oferta dla stałych klientów. 
◆ Regularne degustacje produktów.

 Wygoda kupowania 
Pełny asortyment nabiału i artykułów spożywczych w jednym miejscu. 
Szybko i wygodnie. Atrakcyjna forma rozliczenia: płatność gotówką, 
kartą lub w rozliczeniu za dostarczone mleko.


