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POLSKA FIRMA 



16 zakładów 

produkcyjnych 
w Polsce   

30własnych 

centrów dystrybucyjnych  



NAJWIĘKSZA 
MLECZARNIA 

w EUROPIE 
ŚRODKOWO-

-WSCHODNIEJ 
Ranking Rzeczpospolita  



NAJCENNIEJSZA MARKA 

W PRODUKCYJNYM 

SEKTORZE POLSKIEJ GOSPODARKI
według corocznych rankingów wartości marek „Rzeczpospolita” 



uprawnienia na eksport do

144 krajów świata 













MLEKOVITA pracuje zgodnie ze Zintegrowanym
Systemem Zarządzania, obejmującym System
Zarządzania Jakością ISO 9001, Systemem
Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz
Systemem Bezpieczeństwa Żywności FSSC 22000,
który jest równoważny z IFS i BRC. Posiada certyfikat
koszerności (Koher Certificate) i certyfikat HALAL;
została również wpisana do bazy Sedex - firm
o etycznych standardach produkcji w łańcuchu
dostaw.







Efektywność zarządzania i osiągane 
rokrocznie coraz lepsze wyniki finansowe 

bez umniejszania szans przyszłych 
pokoleń na ich zaspokojenie,

bezpośrednio wynikają z wprowadzenia 
zasad zrównoważonego rozwoju w strategii, 

polityce i praktyce SM Mlekovita.



W przypadku rozpatrywania zagadnień 
zrównoważonego rozwoju w SM Mlekovita należy 

wyróżnić trzy grupy aspektów : środowiskowe, 
społeczne (socjalne), ekonomiczne

Aspekty 
ekonomiczne Aspekty 

społeczne

Aspekty 
środowiskowe



SM Mlekovita 
posiada własną 

oczyszczalnię ścieków, 
biogazownię oraz 

elektrociepłownię opartą 
na gazie ziemnym.

Ścieki nie są odpadem, który generuje koszty,
ale stają się substratem do uzyskania energii
odnawialnej wykorzystywanej na potrzeby
Zakładu.



Oczyszczalnia ścieków 

i Elektrociepłownia 

są dodatkowym źródłem 

przychodu dla Zakładu

W 2016 roku oczyszczalnia wyprodukowała 

4 158 290 m3 biogazu.

Pozyskano prawa majątkowe w postaci 

zielonych certyfikatów w ilości 9110,398 MWh 

na kwotę 630 tys. zł



WYSOKOSPRAWNA KOGENERACJA

ENERGIA 
ELEKTRYCZNACIEPŁO

Żółte certyfikaty

~ 121,12 zł/MWh

Kogeneracja jednoczesne wytworzenie energii elektrycznej i cieplnej z gazu ziemnego, 
sprawność źródła ~82%.

Ogólne założenia pracy elektrociepłowni to trzy główne procesy:

• Wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby własne zakładu mleczarskiego, 

• Ciepła technologicznego w postaci 4 bary,

• Ciepła technologicznego w postaci ciepłej wody użytkowej o temperaturze 55° C





CODZIENIE W ZAKŁADACH GRUPY PRODUKOWANE JEST 
PONAD 200 TON SERÓW TWARDYCH DOJRZEWAJACYCH –
CO ZAPEWNIA MLEKOVICIE POZYCJĘ LIDERA. 

FABRYKA SERÓW  



NAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE – 8 KOMPLETNYCH LINII
DO KONFEKCJONOWANIA SERÓW W RÓŻNYCH
KONFIGURACJACH – W PLASTRY, KAWAŁKI, WIÓRKI

FABRYKA KONFEKCJONOWANIA SERA



PROSZKOWNIA MLEKA I SERWATKI  

AŻ TRZY ZAKLADY GRUPY POSIADAJĄ NOWOCZESNE PROSZKOWNIE : 
WYSOKIE MAZOWIECKIE, LUBAWA, TRZEBOWNISKO.  PRODUKOWANY 
ASORTYMENT JEST SZEROKI: MLEKO W PROSZKU PEŁNE I ODTŁUSZCZONE, 
SERWATKA W PROSZKU ORAZ SERWATKA W PROSZKU 
DEMINERALIZOWANA  – O RÓŻNYM STOPNIU DEMINERALIZACJI.   



WYDZIAŁ ULTRAFILTRACJI   



MASŁOWNIA 



UDZIAŁY NA RYNKU POLSKIM 
MLEKOVITA ROŚNIE o 4,4% SZYBCIEJ NIŻ RYNEK 

ZWIĘKSZENIE UDZIAŁÓW  RYNKOWYCH o 6,2% w 2015 vs. 2014

PONAD 18%
UDZIAŁU W TOTAL RYNKU 



ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ    
W STRATEGII ZAKŁADU

Wysoka jakość 
surowca

i produktów

Wysoka jakość 
surowca

i produktów

Znana i dobrze kojarzona  marka  Znana i dobrze kojarzona  marka  

Nowoczesny  i  sprawny  system:  

produkcyjny logistyczny i handlowy  

Efektywne 
zarządzanie

Wykwalifikowana
kadra

Innowacyjne 
technologie 

środowiskowe



MLEKOVITA:

� jest największym i najbardziej innowacyjnym producentem 
nabiału w Europie środkowo-wschodniej oraz  uznanym  
producentem  na świecie,  

• oferuje największy wybór nabiału najwyższej jakości  w Polsce 
i w Europie,  

• posiada 100 % polski kapitał, a silny trend rynkowy w kierunku 
spożywania produktów pochodzenia polskiego, powoduje 
iż potencjalna sprzedaż produktu będzie wyższa aniżeli innego 
produktu  produkowanego przez firmę z obcym kapitałem, 

• gwarantuje możliwość bezpośrednich dostaw posiadając  
sieć  własnej dystrybucji hurtowej  zlokalizowanej w 30 
punktach  sprzedaży hurtowej  w całym kraju,  

• Rozwój Mlekovity idzie w parze z wprowadzaniem 
nowoczesnych rozwiązań i działań środowiskowych. 
Innowacyjność tych rozwiązań zapewnia minimalizację 
oddziaływania na środowisko poprzez osiąganie wysokich 
wskaźników efektywności.



Dziękujemy za uwagę.


