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Słowo wstępne 

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność realizuje projekt  

pt. „Konsolidacja gospodarstw rolnych w kontekście wzrostu ich dochodowości”, w ramach 

Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na 

lata 2020-2021. 

Głównym celem projektu jest działanie na rzecz uczniów szkół rolniczych służące zwiększeniu 

ich udziału we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym 

uwzględnieniem działań wspólnych rolników, takich jak sprzedaż bezpośrednia, RHD, GPR, 

działanie Współpraca, spółdzielczości czy kooperatyw spożywczych itp. Cel ten przyczyni się 

do poszerzenia wiedzy i umiejętności młodzieży z zakresu wspólnych działań rolników dążą-

cych do rozwoju przedsiębiorczości czy promowania obszarów wiejskich do życia zawodo-

wego i prywatnego. 

W związku z realizacją projektu przedkładamy niniejsza broszurę, celem ukazania przykła-

dów realizacji wspólnych działań rolników na obszarach wiejskich.  

Dzięki niej, uczestnicy będą mogą poszerzyć wiedzę o funkcjonowaniu różnych wspólnych 

przedsięwzięć rolników. Przedstawia ona plusy i minusy takich działań oraz szanse i zagroże-

nia z nich wynikające. Broszura wydana w formie elektronicznej, pozwala przekazać ją rów-

nież innym osobom zainteresowanym tematyka szkolenia.  
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Royal FrieslandCampina N.V. (Holandia) 

Royal FrieslandCampina N.V. to 

holenderska międzynarodowa 

spółdzielnia mleczarska z siedzibą 

w Amersfoort w Holandii. Jest to 

wynik połączenia Friesland Foods 

i Campina w dniu 31 grudnia 2008 

r. Komisja Europejska zatwierdziła 

tę fuzję w dniu 17 grudnia 2008 r., pod warunkiem, że nowa spółka zbywa część działalności. 

Jest to największa na świecie spółdzielnia mleczarska i jedna z 5 największych firm mleczar-

skich na świecie z rocznymi przychodami 11 miliardów euro (2016). FrieslandCampina po-

siada oddziały w 33 krajach i zatrudnia łącznie 21.927 osób. 

Jej główne marki to Friesche Vlag (lub Frisian Flag na rynku indonezyjskim), Chocomel, Fristi, 

Friso, Dutch Lady, Milner, Campina, Landliebe, Optimel, Mona i „Mix'it”. Produkty Friesland-

Campina są sprzedawane w ponad 100 krajach. 

Royal FrieslandCampina jest zorganizowana jako spółdzielnia, której korzenie sięgają 1871 

roku. Rozrosła się poprzez fuzje i przejęcia. 

Pod koniec 1997 roku cztery holenderskie spółdzielnie mleczarskie połączyły się, tworząc 

Friesland Coberco Dairy Food. W czerwcu 2004 roku królowa Holandii Beatrix przyznała FCDF 

Royal status. FCDF zmienił nazwę na Royal Friesland Foods. 

Campina powstała w 1989 roku z połączenia dwóch regionalnych spółdzielni mleczarskich, 

Melkunie Holland i DMV Campina. Po tej fuzji firma nosiła nazwę Campina Melkunie, dopóki 

nie zrezygnowała z części nazwy Melkunie w 2001 roku. W 2004 r. Campina i Arla Foods, 

duńska spółdzielnia mleczarska, ogłosiły plany fuzji, ale plan został anulowany w kwietniu 

2005 r. z nieujawnionych powodów, chociaż plany dotyczące innych form współpracy są na-

dal rozważane. 

19 grudnia 2007 r. Campina i Friesland Foods ogłosiły, że firmy badają możliwość połączenia. 

UE zatwierdziła połączenie obu spółdzielni pod warunkiem, że sprzedają niektóre działy se-

rów i napojów mlecznych. 

Asortyment FrieslandCampina obejmuje mleko, żywność dla niemowląt i niemowląt, napoje 

mleczne, jogurty, desery, sery, masło, śmietanę, mleko w proszku i składniki z nabiału.  

Mleko i nabiał są podstawą tego, co robi firma, ale w FrieslandCampina produkuje więcej niż 

tylko ser i jogurt. Zajmuje się również produkcją odżywek mlecznych dla określonych grup 

konsumentów, takich jak małe dzieci czy osoby dorosłe o szczególnych wymaganiach. 
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Zaopatruje przemysł spożywczy i farmaceutyczny w składniki do ich własnych produktów. 

Działania są podzielone na cztery grupy biznesowe zorientowane na rynek: 

1) Grupa biznesowa Food & Beverage dostarcza konsumentom na całym świecie produkty 

mleczne, takie jak mleko, jogurt, mleko skondensowane, napoje mleczne, ser, masło i śmie-

tana. Grupa biznesowa Food & Beverage koncentruje się na kanale konsumenckim (B2C) 

i profesjonalnym (B2B).  

2) Grupa handlowa Trading zajmuje się sprzedażą i pozyskiwaniem podstawowych produk-

tów mlecznych dla klientów wewnętrznych oraz business-to-business. Jej zakres produktowy 

obejmuje sery, masło, mleko w proszku oraz produkty płynne, takie jak mleko surowe, śmie-

tana, mleko odtłuszczone czy koncentrat mleka. 

3) Grupa biznesowa Ingredients to idealny partner dla właścicieli marek i producentów, któ-

rzy chcą różnicować rozwiązania w zakresie zdrowia żywieniowego i dobrego samopoczucia 

konsumentów na wszystkich etapach życia. Grupa biznesowa koncentruje się na żywieniu 

we wczesnym okresie życia, produkując składniki do żywienia niemowląt i oferuje innowacje 

i rozwiązania dla dorosłych w obszarach żywienia medycznego, aktywnego i wyczynowego. 

4) Grupa Specialised Nutrition oferuje żywienie mleczne określonym grupom konsumentów, 

od niemowląt po osoby dorosłe o szczególnych wymaganiach na różnych etapach życia. Ta 

grupa biznesowa działa w kilku krajach Azji, Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. Grupa biz-

nesowa ma w swoim portfolio marki takie jak Friso i Susu Bendera. 
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Słowacka Spółdzielnia Rolnicza Vesele (Słowacja) 

Słowacka Spółdzielnia Rolnicza Vesele powstała 

w 1974 z połączenia trzech rolniczych grup produ-

cenckich. Od kilku lat jest sprywatyzowana i znaj-

duje się w rękach rolników. Jak twierdzi prezes 

Pavol Babsky - zadanie nie było łatwe ze względu na 

duże rozdrobnienie i małą wielkość gospodarstw 

członków spółdzielni. 

Członków spółdzielni jest ponad 150 – dużym utrud-

nieniem jest to, że gospodarstwa rolników są od sie-

bie mocno oddalone i trudno jest sobie wzajemnie 

pomagać,jeżeli chodzi o uprawę pól. Pojawiają się 

również problemy z wykupem ziemi przez rolników – powiedział Pavol Babsky. 

Spółdzielnia ukierunkowała się na dwa rodzaje produkcji - roślinną w tym uprawa: pszenicy, 

buraków cukrowych, rzepaku i kukurydzy; oraz zwierzęcą produkcja trzody chlewnej i bydła 

mięsnego. 

 W sumie produkcja polowa jest prowadzona na 1800 ha. Połowa plonów z uprawianych 

zbóż jest przeznaczana na paszę, reszta jest sprzedawana na krajowym rynku. 

Całe stado bydła liczy 1100 sztuk, głównym dochodem z tego rodzaju produkcji są kontrakty 

na eksport byków w wieku 20-22 miesięcy, m.in. do Turcji. 

Od roku nowym kierunkiem działalności jest produkcja biogazu. Obok chlewni w miejscowo-

ści Vesele (centralnym punkcie spółdzielni) została wybudowana biogazownia o mocy 1 MW. 

Całość wyprodukowanej energii jest sprzedawana do firmy, która pomagała podczas projek-

towania i powstawania inwestycji. To na co zwracają uwagę kierownicy obiektu dużą korzy-

ścią jest poferment pochodzący z biogazowni. Dwa razy do roku jest wyrzucany na pola jako 

bardzo dobry nawóz. Podobnie jak w Polsce, dużym utrudnieniem dla Słowaków zajmują-

cych się produkcją trzody chlewnej jest duża zmienność cenowa dla mięsa wieprzowego na 

lokalnym rynku. Spółdzielnia posiada stado trzody chlewnej z 260 lochami w stadzie podsta-

wowym. Prawie połowa odchowanych prosiąt w ciągu roku trafia na sprzedaż, druga część 

jest przeznaczana na tucz. 

To co podkreśla miejscowy zootechnik - ceny tuczników często nie pokrywają kosztów pro-

dukcji, w dodatku musimy konkurować z mięsem sprowadzanym z Niemiec, czy z Austrii. To 

spowodowało, że duża część producentów świń nie wytrzymała konkurencji. W efekcie dzi-

siejsze pogłowie na Słowacji jest najniższe od czasów II Wojny Światowej. W 1990 r. pogłowie 

świń wynosiło 2,5 mln. sztuk, dzisiaj jest prawie o dwa miliony mniejsze. Także produkcja 
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świń na Słowacji już prawie nie istnieje. Prezes spółdzielni podkreśla, - że gdyby nie fakt, że 

rolnicy współpracują w spółdzielni to duża ich część już dawno przestałaby się zajmować 

produkcją świń. 
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Spółdzielnia rolno - spożywcza Terrena (Francja) 

Terrena to francuska spółdzielnia rolno - 

spożywcza z siedzibą w Ancenis-Saint-

Géréon ( Loire-Atlantique ), utworzona 

w 2004 roku z połączenia spółdzielni 

Cana, Caval i GCA. 

Z obrotem 4,9 miliarda euro, 21 500 rolni-

kami członkowskimi i 14 000 pracowni-

ków, Terrena jest jednym z głównych gra-

czy w rolnictwie i przemyśle spożywczym we Francji. 

Działalność grupy skupia się wokół departamentów Loire-Atlantique , Maine-et-Loire , Deux-

Sèvres , Vienne i Mayenne 

Pod kierownictwem Yves Le Goüais w 1932 r. dziewięciu rolników z regionu Ancenis utwo-

rzyło spółdzielnię rolniczą Saint-Mars-la-Jaille , która przekształciła się w spółdzielnię rolniczą 

Noelle Ancenis (Cana). W 1936 roku wokół Marca Ferré powstała spółdzielnia rolników 

z Vienne , która przekształciła się w GCA. 

Zbiórka mleka w regionie Ancenis rozpoczęła się w 1942 roku. Przeniesienie siedziby głównej 

Cany do Ancenis w pobliżu linii kolejowej Nantes-Paryż miało miejsce w 1952 roku 

W 1967 roku spółdzielnia rolnicza Vienne-Anjou-Loire (Caval) została utworzona przez połą-

czenie siedmiu spółdzielni we wschodnim Maine-et-Loire, które połączyły się w 1971 ze 

związkiem rolniczym Anjou. 

W 1992 roku Coopagri Bretagne i Cana połączyły marketing swojej działalności mleczarskiej 

wokół marki Paysan Breton . Dołączy do nich w 1994 roku Even . W 2000 r. spółdzielnie Cana 

i Caval utworzyły związek spółdzielni, aby przegrupować swoje przedsiębiorstwa niższego 

szczebla. Utorzenie firmy Gastronome dla działalności drobiarskiej poprzez połączenie 

Soparvol i Synavi. 

Związek Terrena przejął działalność drobiarską grupy Bourgoin w 2001 roku i nabył markę 

Douce France . W 2004 roku spółdzielnie Cana, Caval i GCA połączyły się, tworząc grupę Ter-

rena. 

Grupą Terrena zarządza rada dyrektorów składająca się z 31 członków. Dyrektorów wybiera 

walne zgromadzenie plenarne większością oddanych głosów. Wokół Prezesa Terreny działa 

dziewięciu członków zarządu, mocno zaangażowanych w strategię Grupy, tworzych biuro 

Rady Dyrektorów. 
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Komitet wykonawczy grupy Terrena składa się z dziewięciu dyrektorów skupionych wokół 

dyrektora zarządzającego grupy, Alaina Le Flocha 

Terrena nie tylko zrzesza producentów, ale też motywuje ich do rozwoju. Spółdzielnia działa 

według modelu, który najpierw jest weryfikowany u jej wybranych członków. Jeśli się spraw-

dza, zostaje rozszerzony na wszystkich. Spółdzielcy nie korzystają z usług zewnętrznych pod-

miotów. Sami dbają o informację o swoich produktach, czy o promocję. Ale równie ważne 

są nowe technologie czy rozwiązania w zakresie hodowli czy uprawy. Wybrani członkowie 

spółdzielni, którzy deklarują chęć uczestniczenia w tego typu projektach, realizują badania, 

ale ryzyko niepowodzenia projektu jest po stronie spółdzielni, która – jeżeli coś się nie uda – 

pokrywa wszystkie straty z tym związane. Członkowie Terreny dzielą się tym, co mają, wy-

chodząc z założenia, że jeden kombajn może z powodzeniem obsłużyć kilka gospodarstw, 

wystarczy więc inwestycja – poważna – w zakup jednego. Współpraca na poziomie sprzętu 

traktowanego jako własność spółdzielcza to nie jedyny klucz do sukcesu. Drugim jest wy-

miana doświadczeń i wzajemne wsparcie w prowadzeniu działalności rolniczej, ogrodniczej 

czy hodowlanej, bo Terrena obejmuje wszystkie te obszary. Dolina Loary, gdzie działa Ter-

rena, to jeden z najżyźniejszych terenów Francji. Tutejsi rolnicy działają we wszystkich ob-

szarach, a kooperatywa nie stawia żadnych barier i ograniczeń, co do produktu, jaki dany 

członek spółdzielni proponuje. Ograniczeniem są przyjęte zasady i ich akceptacja. Tutejsi rol-

nicy nie tylko uprawiają zboża, warzywa i owoce, prowadzą hodowle, ale też mają własne 

zakłady przetwórcze oraz sieć sklepów. Co ważne dla Zielonej Doliny, w kooperatywie istotny 

jest system certyfikacji – produkty z logo Terrena można kupić nie tylko w sklepach spół-

dzielni, ale też w sieciach typu Carrefour. Marka jest rozpoznawalna w całej Francji i jest 

synonimem wysokiej jakości. 
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Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach (woj. lubelskie) 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach powstała 

01.01.1948 r. i dziś jest jednym z największych 

i najszybciej rozwijających się producentów z branży 

mleczarskiej w regionie lubelskim. Od początku swojej 

działalności na pierwszym miejscu stawiamy zdrowie 

oraz zadowolenie naszych Klientów, dlatego każdego 

dnia dbamy o to, aby na ich stołach znalazły się 

wyłącznie tradycyjnie wytwarzane, naturalne produkty, 

które „smakują jak dawniej”. 

 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ ORAZ NATURALNOŚĆ PRODUKTÓW 

Oferta spółdzielni obejmuje najwyższej jakości produkty bez dodatku mleka w proszku, 

konserwantów i ulepszaczy. Wyroby OSM to gwarancja najwyższej jakości, doskonałego 

smaku oraz cennych właściwości prozdrowotnych. Specjalizuje się w produkcji twarogów, 

które stanowią aż 60% całego asortymentu. Pozostałą część produkcji stanowią: śmietany, 

Jogurt Naturalny Typ Grecki i Jogurt Naturalny Typ Grecki o obniżonej zawartości tłuszczu, 

Kefir jak dawniej, Ser Mozzarella, Masło Ekstra o zaw. tłuszczu 82%, Zsiadłe Mleko, Mleko 

Naturalne 2,0% i 3,2%, Mleko Świeże Mikrofiltrowane 2,0% i 3,2%  oraz produkty bez laktozy: 

kefir oraz jogurt naturalny typ grecki. 

ŁĄCZENIE TRADYCJI Z NOWOCZESNOŚCIĄ 

Długoletnią tradycję wytwarzania produktów bardzo OSM staranni łączym z dokładną 

analizą współczesnych trendów konsumenckich. Jest firmą dynamiczną, która na bieżąco 

stara się odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów, wprowadzając nowe produkty 

oraz przywiązując dużą uwagę do nowoczesnego wyglądu i funkcjonalności opakowań. 

W ciągu ostatnich lat firma intensywnie się rozwija w oparciu o najwyższe standardy 

biznesowe i inwestycje w nowoczesne rozwiązania oraz technologie. 

LICZNE NAGRODY 

Działalność oraz produkty OSM w Piaskach są doceniane w licznych konkursach 

i plebiscytach o charakterze lokalnym i ogólnopolskim. Spółdzielnia jest m.in. laureatem 

ogólnopolskiego badania konsumenckiego Najlepszy Produkt 2017 – Wybór Konsumentów, 

w którym produkowane przez nas Zsiadłe Mleko zdobyło brązowy medal w kategorii:  Mleko, 

kefiry, maślanki. Z kolei Kefir jak dawniej oraz Twaróg Śmietankowy zostały nagrodzone 

w konkursie LIDER FORUM 2017. W 2016 roku Spółdzielnia otrzymała renomowany 
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certyfikat „Marka Lubelskie” i tym samym dołączyła do prestiżowego grona firm, które 

oficjalnie mogą posługiwać się znakiem towarowym, promując region lubelski na polskim 

rynku mleczarskim. 
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Lubelska Spółdzielnia Usług Mleczarskich (woj. lubelskie)  

Historia Lubelskiej Spółdzielni 

Usług Mleczarskich ma swój 

początek w latach 40-tych XX 

wieku, kiedy to przy ówczesnym 

Lubelskim Okręgowym Oddziale 

Centralnego Związku Spółdzielni 

Mleczarskich istniały magazyny 

mleczarskie i formiernia masła. 

W latach 1969 – 1976 

Spółdzielnia działała jako Składnica Mleczarska Centralnego Związku Spółdzielni 

Mleczarskich. Przez 13 kolejnych lat funkcjonowała jako Zakład Obrotu Towarowego 

Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Lublinie. 

W 1989 roku w wyniku procesów likwidacyjnych wszystkich związków spółdzielni nastąpiła 

likwidacja Zakładu Obrotu Towarowego i pojawiło się niebezpieczeństwo utraty majątku. 

Dzięki zaangażowaniu pracowników zakładu wraz z kilkoma spółdzielniami mleczarskimi 

w regionie, Krajowym Porozumieniem Spółdzielni Mleczarskich oraz Mleczarskim 

Przedsiębiorstwem Spódzielczym z Warszawy, 11 listopada 1989r. utworzono obecną 

Lubelską Spółdzielnię Usług Mleczarskich zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym pod 

numerem ARS 957. 

Dział Handlu i Marketingu Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich oferuje zaopatrzenie 

w nabiał małych i dużych przedsiębiorstw. Dostarcza produkty z mleka krowiego, owczego 

i koziego do sklepów spożywczych, placówek szkolno-wychowawczych, zakładów pracy, 

instytucji publicznych, restauracji, piekarni, zakładów gastronomicznych itp. Obsługuje około 

2000 odbiorców na terenie województwa lubelskiego oraz województw ościennych. 

W specjalistycznych magazynach dysponuje artykułami mleczarskimi, w tym kefirami 

i serami, od ponad 60 uznanych producentów z regionu i całego kraju. 

 Spółdzielnia posiada w ciągłej sprzedaży 700 rodzajów wyrobów 

z mleka krowiego, owczego i koziego. Dzięki temu, że jest 

dystrybutorem o profilu specjalistycznym, kompleksowo zaopatruje 

swoich klientów w nabiał, w tym w różnego rodzaju sery i kefiry. 

Daje to możliwość zaspokojenia wszystkich potrzeb 

asortymentowych odbiorcy. Oferuje po kilkadziesiąt rodzajów 

wyrobów z danej kategorii. 
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Będąc jednym z liderów w branży LSUM nieustannie rozszerza swój asortyment o nowe 

produkty. W ofercie znajduje się ponad 800 wysokiej jakości artykułów mleczarskich 

pochodzących z regionu lubelskiego oraz innych części Polski. 

Spółdzielnia oferuje również duży asortyment artykułów zaopatrzenia technicznego. 

Zapewnia profesjonalną i miłą obsługę oraz specjalistyczny transport do każdego klienta. 

Dział sprzedaży jest otwarty na współpracę z każdą firmą zainteresowaną towarami 

z krowiego, owczego lub koziego mleka. 
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Łukowskie Zrzeszenie Plantatorów Tytoniu (woj. lubelskie) 

  

Łukowskie Zrzeszenie Plantatorów Ty-

toniu zostało założone w 2012 roku. 

Głównym celem Zrzeszenia jest 

ochrona interesów rolników i zapew-

nienie opłacalności produkcji tytoniu. 

 

Plantatorzy z Łukowej znani są z uprawy najwyższej jakości tytoniu, a sama miejscowość na-

zywana jest „stolicą polskiego tytoniu”. Na sukces produkcji składa się 50-letnia tradycja, 

doskonałej klasy surowiec, profesjonalna wiedza oraz ciężka praca rolników. 

Powołanie Zrzeszenia związane było m.in. z problemami w branży spowodowanymi zamia-

rem wprowadzenia niekorzystnego prawodawstwa unijnego i krajowego oraz krzywdzącymi 

praktykami (dotyczącymi np. zasad wykupu i klasyfikacji tytoniu) stosowanymi przez duże 

podmioty na rynku tytoniarskim. 

Dzięki konsolidacji powstała zjednoczona grupa, która posiada silną pozycję negocjacyjną 

i może występować jako organ opiniotwórczy oraz równorzędny partner w rozmowach do-

tyczących przemysłu tytoniowego na szczeblach krajowych i zagranicznych. 

Działalność Łukowskiego Zrzeszenia Plantatorów Tytoniu: 

• prowadzenie negocjacji z przetwórcami tytoniu (w tym z międzynarodowymi kon-

cernami tytoniowymi) dotyczącymi cen oraz zasad wykupu tytoniu; 

• organizowanie branży tytoniarskiej przez umacnianie pozycji grup i organizacji pro-

ducentów tytoniu; 

• rozwijanie różnych form wzajemnej współpracy producentów w dostosowaniu do 

rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej; 

• reprezentowanie interesów Zrzeszenia wobec administracji państwowej i samo-

rządu terytorialnego oraz podmiotów biznesowych; 

• działania na rzecz tworzenia warunków prawnych i organizacyjnych sprzyjających 

prowadzeniu i rozwojowi działalności rolniczej, zwłaszcza uprawy tytoniu; 

• współudział w kształtowaniu polityki rolnej, w sytuacjach szczególnych – organizo-

wanie różnych form protestu przewidzianych prawem; 

• prowadzenie działań promocyjnych poprzez organizację TYTONIAKÓW – ogólnopol-

skiego święta plantatorów tytoniu; 

• prowadzenie działalności doradczej, instruktażowej i szkoleniowej; 
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• współdziałanie z organizacjami rolniczymi, placówkami naukowo-badawczymi i do-

radczymi; 

• zapewnienie członkom bieżącej informacji w sprawach organizacyjnych i meryto-

rycznych; 

• pomoc członkom przy finansowaniu inwestycji ukierunkowanych na rozwój i moder-

nizację gospodarstw; 

• prowadzenie działalności socjalnej i ubezpieczeniowej dla producentów i członków 

ich rodzin; 

• stymulowanie rozwoju grup producentów jako elementu przedsiębiorczości na ob-

szarach wiejskich; 

• dążenie do zapewnienia polskim producentom tytoniu niezbędnej konkurencyjności 

na europejskich i światowych rynkach. 
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KABAKO MILK Spółka z o. o. (woj. lubelskie) 

 Za początek powstania spółdzielczości mleczar-

skiej na terenie działalności KOBAKO MILK przyj-

muje się rok 1924. Obecny Zakład w Opolu Lu-

belskim oddano do użytku w roku 1956. Wielo-

letnia praktyka przełożyła się na znajomość 

marki wśród klientów nie tylko z lokalnego 

rynku. Od 2018 r. KABAKO MILK Sp. z o. o. jest 

kontynuatorem 60-letniej tradycji w zakresie 

produkcji artykułów mleczarskich. 

Pasja do tworzenia mlecznej magii narodziła się 

ponad sześć dekad temu i trwa, nieprzerwanie, 

do chwili obecnej. 

Nowa linia „Mleczne ogrody” powstała z myślą 

o tych, którzy szukają jakości i wyjątkowości w każdym produkcie. Wszystkie wyroby zostały 

opracowane z wielką dbałością, aby wydobyć ceniony aromat. Poprzez smaki pragniemy 

przekazać kim byliśmy i kim jesteśmy obecnie. Wysoka jakość i wytwarzanie z pełnym posza-

nowaniem tradycji oraz zachowaniem cech regionalnych to nasza dewiza. 

 

Spółdzielnia rozwija się i udoskonala swoje wytwory, urzeczywistniając oczekiwania klien-

tów. Wyznacza kolejne cele i obiera nowe kierunki podróży przez tradycyjne smaki, 
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odkrywając je na nowo. Dla KOBAKO MILK najważniejsza jest pasja – jest marką zrodzoną 

z tradycyjnych receptur. 
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Stowarzyszenie „Przystań” Mieniany (woj. lubelskie) 

Stowarzyszenie „Przystań” rozpoczęło swoją 

działalność w 2013 roku. Powołane zostało 

z inicjatywy samorządowców Gminy Hrubie-

szów oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Hrubieszowie w celu aktywizacji 

osób bezrobotnych. 

 

Misją Stowarzyszenia jest reintegracja spo-

łeczno-zawodowa osób znajdujących się 

w trudnej sytuacji życiowej, stworzenie im szansy na odbudowę życia zawodowego i rodzin-

nego poprzez programy pomocy wzajemnej, edukacji oraz rozwoju przedsiębiorczości w na-

szej lokalnej społeczności. Ważnym elementem wspierającym nasze dążenia jest budowanie 

trójsektorowego partnerstwa. 

Celem głównym Stowarzyszenia jest tworzenie systemu wsparcia dla procesu reintegracji 

uczestników. W ramach tego systemu utworzono: 

• Klub Integracji Społecznej w Mienianach, 

• Klub Integracji Społecznej w Hrubieszowie, 

• Centrum Integracji Społecznej w Mienianach, 

• Spółdzielnię Socjalną „Kuźnię talentów” im. St. Staszica w Mienianach, 

• Spółdzielnię Socjalną „Galeria dobrego smaku”, 

• Spółdzielnię Socjalną „Nasze drogi”, 

• Konsorcjum „Przystań”. 

W ramach działalności  Stowarzyszenie prowadzi w Hrubieszowie przy ulicy Narutowicza 27 

gastronomię gdzie przygotowujemy domowe obiady, prowadzi Kawiarnio – cukiernię 

„Lalka” oraz Sklep Garmażeryjny.   

Stowarzyszenie jest jedyną na terenie powiatu hrubieszowskiego organizacją działającą 

w obszarze ekonomii społecznej. Działalność Stowarzyszenia i utworzonych podmiotów zo-

stała doceniona. Stowarzyszenie otrzymało m. in.: 

• wyróżnienie dla organizacji pozarządowej promującej Trzeci Sektor i Województwo 

Lubelskie 2016   

• dwukrotnie przyznany Certyfikat potwierdzający prawo do posługiwania się promo-

cyjnym znakiem jakości „zakup prospołeczny.pl”, przyznawanym przez Regionalny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublinie 2018, 2019 
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• certyfikat Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 przyznany przez Mi-

nisterstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 

• Wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej za szczególne osiągnięcia organiza-

cji – listopad 2019 r. 

Krótka charakterystyka spółdzielni w konsorsjum: 

• Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia Talentów” im. Stanisława Staszica 

 Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia Talentów” im. Stanisława Sta-

szica Została założona przez Stowarzyszenie „Przystań” Mie-

niany i Stowarzyszenie „Nieobojętni” w Hrubieszowie w sierp-

niu 2018 r. Głównym celem Spółdzielni jest stworzenie miejsc 

pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Moty-

wem przewodnim działalności S. Staszica była wartość i talent. 

Misją Spółdzielni jest wydobywanie talentów i umożliwienie 

realizowania tychże talentów poprzez pracę. 

Obecnie w Spółdzielni znalazło zatrudnienie 5 osób. Są absolwentami Centrum Integracji 

Społecznej w Mienianach. Prze kilkanaście miesięcy odkrywali w sobie potencjał. Dzisiaj 

pełni pasji do wytwarzania przepysznych pierogów, przygotowani do powrotu na rynek 

pracy zasilają nasze pracownicze szeregi. Siły pracowników aktywizowanych zawodowo po-

łączyliśmy z kadrą menedżerską odpowiedzialną za dział przedsiębiorczości, profesjonalną 

szefową kuchni, która jest motorem działań spółdzielni. Marka Spółdzielni Socjalnej nieroze-

rwalnie związana jest na chwilę obecną z marką, jaką wypracowało sobie CIS i wiąże się z lo-

kalnym Samorządem, przez który rozumie się osobę Wójta, Kierownika i Pracowników Gmin-

nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, dzięki ich zaufaniu i poparciu nasze pod-

mioty ekonomii społecznej mogą rozwijać się i stały się odpowiedzialnymi partnerami bizne-

sowymi. 

Spółdzielnia działa bardzo krótko a jednak ma na swoim koncie osiągnięcia: 

• Nagroda Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Certyfikat Znaku Jakości Eko-

nomii społecznej i solidarnej 2019. 

• Certyfikat – Zakup Prospołeczny nadany przez Regionalny Ośrodek polityki Prospo-

łecznej w Lublinie. 
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• Spółdzielnia Socjalna „Nasze Drogi” 

Spółdzielnia Socjalna „Nasze Drogi” powstała w lipcu 

2019 roku z inicjatywy Urzędu Gminy Hrubieszów oraz 

Stowarzyszenia „Przystań” Mieniany. W ramach prowa-

dzonej działalności Spółdzielnia oferuje: 

• Remonty i naprawę dróg (przygotowanie uszkodzo-

nych powierzchni pod naprawę, wypełnienie ubytków 

asfaltem/ kruszywem, zawałowanie nawierzchni) 

• Remonty i naprawę placów betonowych, asfalto-

wych lub szutrowych 

• Remonty/wymianę uszkodzonych elementów chodników/ przepustów 

• Utwardzenia placów 

• Utrzymanie poboczy, placów, posesji (koszenie traw, wycinkę drzew i krzewów, po-

prawę drożności rowów przydrożnych) 

• Zimowe utrzymanie chodników, placów, dróg (odśnieżanie, posypywanie materia-

łami ułatwiającymi usuwanie śniegu) 

• Przygotowanie drewna na opał – przewóz, ciecie, rąbanie, układanie 

• Prace porządkowe – sprzątanie posesji, grobów, placów, boisk 

• Utrzymanie i obsługa terenów zielonych, ogrodów – koszenie trawników, boisk, sa-

dzenie kwiatów i krzewów. 

• Przewóz mebli/sprzętów 

Drobne prace remontowo – naprawcze Sprzęt i akcesoria, którymi dysponuje Spółdzielnia 

Socjalna „Nasze Drogi”: samochód osobowo – dostawczy, przyczepa kryta (pasy transpor-

towe), walec wibracyjny, skrapiarka, wycinarka do asfaltu i betonu, kosiarka samojezdna 

(traktorek) z pługiem do odśnieżania, kosiarka do trawy, podkaszarka/ kosa, glebogryzarka, 

nożyce do żywopłotu, podkrzesywarka teleskopowa, dmuchawa spalinowa, agregat prądo-

twórczy, piła łańcuchowa, młot udarowo – obrotowy 800W/850W, szlifierka kątowa, na-

grzewnica elektryczna, akcesoria malarskie, szufle, szczotki, szpadle, grabie, opryskiwacz 

12 litrów, kilof, taczka, siekiery. 
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Grupa Producentów Green Group Sp. z.o.o. (woj. lubelskie) 

 "Grupa Producentów Green Group" Sp. z o.o. 

działa od 2005 roku, skupiając w sobie szklarnie 

z rodzinnych gospodarstw. W swojej pracy łączy 3-

pokoleniową tradycją z najnowocześniejszymi roz-

wiązaniami technologicznymi. 

Grupa uprawia pomidory i ogórki w szklarniach 

o powierzchni ponad 40 hektarów. Wszystkie pro-

dukowane przez Grpę odmiany są wolne od GMO, a sadzonki samodzielnie produkowane są 

przygotowywane wyłącznie z kwalifikowanego materiału siewnego. Stosuje przyjazną śro-

dowisku praktykę upraw. Kwiaty zapylane są wyłącznie przez trzmiele, a do ochrony roślin 

używamy głównie preparatów biologicznych. Ponadto ograniczana jest emisję dwutlenku 

węgla, a poprzez jego zastosowanie w szklarniach zwiększa się fotosyntezę roślin. 

Produkcja opiera się na najnowszych technologiach: komputery klimatyczne, które pozwa-

lają na optymalizację mikroklimatu w szklarniach; komputerowe nawadnianie i wydzielanie 

sktadników odżywczych, dzięki czemu rośliny otrzymują odpowiednią ilość wody i minera-

łów, kiedy tylko tego potrzebują; catoroczne ogrzewanie; doświetlanie produkcji w zimie. 

W takich warunkach powstają produkty najwyższej jakości. Potwierdzeniem tego są wdro-

żone w gospodarstwie systemy jakości bezpieczeństwa żywności, takie jak GLOBALGAP 

i BRC, ale przede wszystkim powiększający się krąg zadowolonych klientów w kraju i za gra-

nicą. 

Dla koneserów smaków Grupa posiada najszerszą w Polsce gamę pomidorów koktajlowych, 

pakowanych na ponad 20 sposobów. Największym zainteresowaniem cieszy się odmiana EN-

DEAVOUR - zbierana na gałązce, która charakteryzuje się odpornością w transporcie, okrą-

głymi, twardymi owocami o bardzo atrakcyjnym kolorze. 
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Stowarzyszenie Rzemieślników, Twórców i Producentów Ziemi Obidzkiej (woj. 
małopolskie) 

Stowarzyszenie Rzemieślników, Twórców i Pro-

ducentów Ziemi Obidzkiej zostało założone 

w 2021 roku. Istota tego przedsięwzięcia polega 

na wykorzystaniu niekonwencjonalnym warun-

ków naturalnych obszarów wiejskich, regionu, 

tradycji sadowniczych związanych z produkcją 

owoców (głównie jabłek, śliw, gruszek), oraz na-

rosłej z latami kultury. 

Idea Stowarzyszenia polega na promocji re-

gionu w kontekście wytwarzania przez rzemieślników i twórców ludowych rękodzieła z wy-

korzystaniem tradycyjnych sposobów z poszanowaniem natury i środowiska. Ponadto Sto-

warzyszenie skupia producentów rolnych, głównie zajmujących się uprawą owoców oraz 

przetworów z nich pochodzących w formie sprzedaży bezpośredniej. Aktywacja sprzedaży 

bezpośredniej staje się bodźcem do rozwijania szerokiej oferty usług nakierowanych na ścią-

gnięcie turystów-konsumentów do regionu. Największy nacisk kładziemy na bezpośrednią 

sprzedaż wyrobów rękodzielniczych oraz świeżych owoców i przetworów. 

Powstanie Stowarzyszenia zainicjowała Pani Lucyna Job, lokalna rzemieślniczka i działaczka 

społeczna. Połączyła ona lokalnych rzemieślników i producentów, celem stworzenia stowa-

rzyszenia promującego ich działalność, ale i też walory regionu, ziemi sądeckiej. Ponadto 

Stowarzyszenie zajmuje się reprezentowaniem wsi lub gminy na różnorodnych wydarze-

niach – dożynkach, konkursach i innych. Prezentuje lokalny folklor, np. szyjąc tradycyjne 

stroje, śpiewając ludowe pieśni lub poprzez zajmowanie się rękodziełem. Podtrzymuje lo-

kalne tradycje i przypomina o nich młodszemu pokoleniu. Ma też za zadanie - integrowanie 

lokalnej społeczności. 
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Członkami organizacji są głównie kobiety. To na nich opiera się działalność, na bezinteresow-

nym zaangażowaniu w działalność Stowarzyszenia. Jednym z ważnych elementów działania 

organizacji jest wykreowanie własnej misji i wizji. Stowarzyszenie już wielokrotnie gościło 

inne organizacje pozarządowe, czy urzędy gmin na wizytach weekendowych czy też organi-

zacje pozarządowe oraz szkoły średnie rolnicze w ramach projektów Krajowej Sieci Obsza-

rów Wiejskich. Podczas spotkania będzie możliwa degustacja lokalnych trunków regional-

nych (sosnówka, śliwowica), win (z aronii, dzikiej róży itp.), dżemów, soków (dzikie maliny, 

porzeczka itp.). Wieczorem proponujemy Państwu zorganizowanie lokalnego ogniska z gril-

lem, poczęstunku, kolacji regionalnej, potańcówki z lokalnym zespołem oraz wspólnej bie-

siady w Stodole u Gazdusia. Niewątpliwą atrakcją w trakcie spotkania w Stowarzyszeniu, 

z racji jego położenia, jest tzw. Off-Road, czyli wyjazd, a właściwie dojazd do siedziby Stowa-

rzyszenia samochodami terenowymi. 
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 Spółdzielnia Producentów Mleka Milkon (woj. wielkopolskie) 

Firma Milkon powstała w 2008 roku, na bazie 

ustawy o grupach producentów rolnych, a jej 

formą prawną jest spółdzielnia. Od tego mo-

mentu sukcesywnie rozszerza zasięg swojej 

działalności, a także powiększa grono człon-

ków spółdzielni mleczarskiej w Ślesinie. Ze 

swoją ofertą, jaką jest skup i sprzedaż najwyższej jakości mleka, spółdzielnia chce dotrzeć do 

kolejnych zainteresowanych zarówno skupem mleka, jak i jego sprzedażą. 

Mocne strony spółdzielni producentów mleka Milkon: 

• atrakcyjne ceny, zarówno dla sprzedających, jak i kupujących, 

• przyjazna atmosfera współpracy, 

• najwyższej jakości sprzęt do przechowywania i transportu mleka, 

• wykwalifikowana kadra pracownicza, 

• terminowość wypłat, 

• profesjonalna produkcja mleka. 

Mleko i produkty mleczne, ze względu na różnorodność występujących w nich składników 

odżywczych, są artykułami o bardzo bogatych walorach żywieniowych. Produkty te są nie-

zbędne i niemal niezastąpione w diecie człowieka. Dostarczają przede wszystkim wapń 
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(i inne substancje mineralne), odpowiedzialny za budowę układu kostnego, węglowodany 

(laktozę) i witaminy. 

Mając to na uwadze oraz posiadając szeroką wiedzę z zakresu skupu, przechowywania 

i sprzedaży mleka, Spółdzielnia wychodzi producentom mleka, a przez to także konsumen-

tom, naprzeciw. 

Firma zajmuje się profesjonalnym skupem mleka pochodzącego jedynie z ekologicznych, zie-

lonych i czystych obszarów województwa wielkopolskiego. Atrakcyjne tereny, na których 

mieści się spółdzielnia Milkon, gwarantują wysoką jakość dostarczanego i sprzedawanego tu 

mleka. 

Oferta firmy skierowana jest do zakładów przetwórczych mleka, rolników i hodowców bydła 

oraz producentów mleka z najbliższych okolic i z całego województwa wielkopolskiego. 

W przyszłości jednak nie wykluczone jest rozszerzenia działalności poza granice wojewódz-

twa. 
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Grupa producentów "Klimkiewicz" (woj. kujawsko-pomorskie) 

Grupa producentów owoców i warzyw OWOCE WARZYWA KLIM-

KIEWICZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , rozpoczęła 

swoją działalność 1 stycznia 2011 roku. 

Pod względem produkcji owoców Polska zajmuje czołowe miej-

sce na świecie. Światowa, a szczególnie europejska tendencja, to 

produkcja owoców deserowych wysokiej jakości, przeznaczonych bezpośrednio do spożycia. 

Stąd też produkcja Grupy ukierunkowana jest na produkcję takich właśnie owoców. 

Ciągły rozwój agrotechniki i prowadzenia sadów, a także sadzenie nowych odmian oraz cią-

głe podnoszenie jakości produkcji i obsługi klienta sprawia, że współpraca z grupą daje duże 

korzyści konsumentom. Obecnie na powierzchni ponad 250 ha produkuje rocznie ok. 10 000t 

takich owoców jak jabłka, gruszki, śliwki i wiśnie. 

Spółka jest laureatem w ramach X KRAJOWEGO KONKURSU "WZOROWY OGRODNIK", otrzy-

mali wyróżnienie XVII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „ ROLNIK-FARMER ROKU”, 

NAJWIĘKSZY PRODUCENT GRUSZKI W POLSCE, a także ROLNIK POMORZA i KUJAW. Jest 

także członkiem regionalnej sieci ” DZIEDZICTWO KULINARNE KUJAWY I POMORZE” w ra-

mach EUROPEJSKIEJ SIECI DZIDZICTWA KULINARNEGO. 

Gospodarstwa grupy prowadzą Integrowaną Produkcję Owoców. 

Głównymi celami Integrowanej Produkcji Owoców to jest ich produkcja przy minimalnym, 

niezbędnym zastosowaniu środków ochrony roślin. Dla ich osiągnięcia podejmowane są ta-

kie działania jak: 

• sygnalizacja zwalczania chorób i szkodników, 

• stosowanie środków ochrony roślin bezpiecznych dla fauny pożytecznej, 

• wykorzystanie organizmów pożytecznych do zwalczania chorób i szkodników, 

• wprowadzanie do uprawy nowych odmian, mniej wrażliwych na choroby, 

• prowadzenie upraw zgodnie ze sztuką ogrodniczą, która zakłada produkcję owoców 

deserowych najwyższej jakości bez pozostałości środków ochrony roślin i nawozów 

mineralnych, z poszanowaniem wymogów ochrony środowiska. 

W integrowanych sadach członków grupy w drugiej połowie lata, przed zbiorem owoców 

pobierane są próbki owoców na pozostałość środków ochrony roślin, dzięki temu odnawiany 

jest certyfikat o zgodności prowadzenia sadów z założeniami IPO. 
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Produkcja owoców w systemie IPO jest to inaczej nazywając produkcja proekologiczna. W 

dzisiejszych czasach coraz większą wagę przyjmuje się do jakości oraz zdrowotności produk-

tów spożywczych. Konsumenci zwracają uwagę na pochodzenie i skład produktów, dopytują 

o to w sklepach. W związku z tym coraz więcej sieci handlowych wymaga od dostawców 

świadectwa zapewniającego że owoce zostały wyprodukowane w sposób bezpieczny dla 

ludzkiego zdrowia. Takim certyfikatem jest dla producentów grupy świadectwo IPO.. 
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ELLIOT Podkarpacka Grupa Producentów Borówki Sp. z o.o.(woj. podkarpackie) 

ELLIOT Podkarpacka Grupa Produ-

centów Borówki Sp. z o.o. powstała w 

lipcu 2011 roku, jako zorganizowana 

struktura pięciu producentów specja-

lizujących się wyłącznie w produkcji 

owoców borówki amerykańskiej. Siedziba Grupy znajduje się w miejscowości Bratkowice, 14 

km od Rzeszowa. 

W kwietniu 2017 roku ELLIOT Podkarpacka Grupa Producentów Borówki Sp. z o.o. decyzją 

Dyrektora Oddziału Regionalnego ARR w Rzeszowie uzyskała status uznanej organizacji pro-

ducentów owoców i warzyw. 

 

Certyfikat firma godna zaufania 

 

Udziałowcy Organizacji Producentów ELLIOT posiadają plantacje borówki wysokiej o łącznej 

powierzchni upraw przekraczającej 130 ha. 

Struktura odmianowa plantacji pozwala produkować dojrzałe owoce od początku lipca do 

końca września. Aby wydłużyć po zbiorczą trwałość owoców i okres obrotu handlowego 

świeżymi owocami Organizacja w kolejnym miesiącu roku tj. październiku  oferuje odbior-

com owoce z chłodni ULO. 
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Głównym celem Organizacji ELLIOT jest stworzenie oferty o najwyższych europejskich stan-

dardach. 

Dlatego od początku swej działalności kładzie ogromny nacisk na wysoką jakość owoców, 

najnowsze technologie i dynamiczny rozwój. 

Jest współzałożycielem Zrzeszenia Grup Producentów Owoców Polish Berry Cooperative 

i marki własnej owoców BerryGood. 

Posiada dwa nowoczesne centra logistyczne w miejscowości Bratkowice i Żołynia. 

Oba obiekty o powierzchni ponad 3000 m2 wyposażone są w nowoczesne komory szybkiego 

schładzania, chłodnie składowe, chłodnie ULO, automatyczne linie sortująco-pakujące, sor-

tery, maszyny do zgrzewania folii, komory spedycyjne, obszerne place manewrowe oraz pro-

fesjonalne zaplecze dla pracowników. 

Grupa ,,Elliot" po raz kolejny znalazła się w prestiżowym gronie laureaów nagrody redakcji 

dziennika gospodarczego Plus Biznesu w 22. edycji rankingu na najbardziej dynamicznych 

małych i średnich firm. Uhonorowanie tytułem GAZELE BIZNESU stanowi potwierdzenie dy-

namicznego rozwoju naszej firmy, która doskonale daje sobie radę wśród innych konkuren-

tów, a tym samym należy do elity małych i średnich firm w Polsce. 

Jest to dla Grupy jednocześnie doskonała rekomen-

dacja mająca niebagatelne znaczenie w kontaktach 

handlowych z kontrahentami.. 
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JAL Zakład Produkcyjno-Usługowy (woj. opolskie) 

Firma JAL została założona w 1990r przez trzech wspólników, mieści 

się w Kępie koło Opola. Zajmuje się produkcją serów topionych 

i mleka zagęszczonego. Obecną pozycję firma zawdzięcza przedsię-

biorczości swoich właścicieli, którzy w pierwszych latach polskiej 

wolności gospodarczej zdecydowali się od podstaw budować dzia-

łalność produkcyjną. 

Przez lata spółka wypracowała najwyższe standardy jakości produktów i obsługi swoichklien-

tów, dzięki czemuz powodzeniem rozwija działalność na rynku krajowym i zagranicznym. 

Dzięki wysokiej elastyczności w konfiguracji oferty i doskonałej realizacji dostaw firma zbu-

dowała wizerunek wiarygodnego dostawcy dla dużych, sieciowych odbiorców. 

Produkcja realizowana jest w nowoczesnym zakładzie, spełniającym rygorystyczne wymogi 

sanitarne. Wysokie standardy produkcji potwierdza posiadany certyfikat systemu BRC, ko-

lejny rok z rzędu z najwyższą oceną. 

Swoją strategię firma opiera na doskonaleniu jakości swoich produktów, innowacyjnym spoj-

rzeniu na technologię i procesy produkcyjne oraz wysokiej elastyczności wobec wymagań 

klientów. Dzięki takiemu podejściu z powodzeniem konkuruje w swoim segmencie z najwięk-

szymi producentami mleczarskimi w kraju. 

Produkuje wyroby najwyższej jakości, ze starannie dobieranych surowców. Bez konserwan-

tów. Jakość produktów jest tutaj priorytetem, na którym oparta jest cała historia firmy. 
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Jakość to nie tylko najwyższe walory smakowe, ale też precyzyjna informacja na etykietach 

o składnikach każdego produktu. Jako jedyni w Polsce oferują tradycyjny ser topiony złożony 

aż w 50% z serów, bez dodatku mleka w proszku, serwatki, białek mlecznych czy skrobi. 

Dla cukierni, ciastkarni i przemysłu cukierniczego są wiarygodnym dostawcą wysokiej jakości 

mleka zagęszczonego słodzonego oraz naturalnej masy kajmakowej w opakowaniach dosto-

sowanych do potrzeb odbiorcy – od batonów w osłonkach foliowych, przez wiaderka aż po 

paletozbiorniki. 

Producent jest elastyczny pod względem parametrów fizykochemicznych, które może dosto-

sować do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Sąteż otwarci na współpracę przy opracowywa-

niu nowych produktów na bazie mleka słodzonego wg indywidualnych sugestii klientów. 

Dla sieci handlowych i hurtowni JAL jest stabilnym, wiarygodnym i niezawodnym producen-

tem serów topionych, mleka zagęszczonego słodzonego i mas kajmakowych. Produkuje pod 

markami własnymi dystrybutorów z gwarancją jednakowo wysokiej jakości i rzetelnej, ela-

stycznej organizacji dostaw.Są też elastyczni pod względem opcji smakowych oraz konfigu-

racji produktów w opakowaniach miksowych. 
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Spółdzielnia Producentów Owoców i Warzyw NADWIŚLANKA (woj. świętokrzyskie) 

 

Spółdzielnia Producentów Owoców i Warzyw NADWIŚLANKA w Ożarowie powstała w 2005 

roku, po roku klęski urodzaju owoców miękkich z inicjatywy zdeterminowanych producen-

tów dominacją pośrednika na rynku. 

Wartość sprzedaży w pierwszym roku działalności pozwoliła na uzyskanie w lutym 2006 roku 

wpisu na listę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – wstępnie uznanych organizacji 

producentów. W 2007 roku rozpoczęty został proces inwestycyjny w tworzenie bazy maga-

zynowo-dystrybucyjnej dla produktów wytwarzanych przez członków. 

W 2011 Spółdzielnia uzyskała status Organizacji Producentów. 

Sztandarowym produktem jest lokalna wiśnia sokowa „nadwiślanka”. Od 2010 roku część 

owoców jest certyfikowana w ramach Systemu Jakości Żywności – Chroniona Nazwa Pocho-

dzenia. 

Spółdzielnia dysponuje bazą magazynowo-przechowalniczą, zapleczem do zaopatrzenia pro-

ducentów w środki do produkcji oraz siecią punktów skupu owoców tworzonych przez pro-

ducentów. 

Obecnie Spółdzielnia liczy 80 członków, zamieszkujących w czterech powiatach położonych 

na terenie województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego. 

 


