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Co zdecydowa∏o 
o sukcesie spó∏dzielni
z Wysokiego Mazowieckie-
go? Wed∏ug Dariusza 
Sapiƒskiego, prezesa, naj-
wa˝niejszà rzeczà by∏a wie-
dza, doÊwiadczenie, umie-
j´tnoÊç zarzàdzania. 
I oczywiÊcie intuicja. 
Po prostu, zaprocentowa∏y
trafnie podj´te decyzje. 

P rzez cały czas staramy
się wyprzedzać działa-
nia konkurencji – pod-

kreśla Dariusz Sapiński, prezes
SM Mlekovita. – Być prekurso-
rem, jeśli chodzi o technikę,
technologię. Bo lider ciągle
musi uciekać. Biznes można
porównać do wyścigu kolar-
skiego.

Choć początki spółdzielni
mleczarskiej z Wysokiego Ma-
zowieckiego sięgają okresu
przedwojennego, zaczęła się
rozwijać bardzo dynamicznie
wówczas, gdy jej prezesem zo-
stał Dariusz Sapiński.

– W 1992 roku stworzyłem
nazwę i logo firmy Mlekovita –
mówi Dariusz Sapiński, pre-
zes. – Ale zbudowanie jej silnej
pozycji wymagało wielu lat
pracy.

Nie ma on wątpliwości, że na
sukces Mlekovity złożyła się
ciężka praca, ale markę
wzmocniła przede wszystkim
wizja przyszłości i konsekwen-
cja w działaniu. 

– Ważne jest inwestowanie w
rozwój, innowacyjność i postęp
techniczny, ale także działal-
ność proekologiczna – twierdzi
prezes Mlekovity. – Dzięki temu
można być liderem nie tyko w
Polsce, ale również znaczącym
partnerem i silnym konkuren-
tem za granicą. 

Jak podkreśla, trendy w bran-
ży mleczarskiej zmieniają się
bardzo szybko, dlatego uważ-
nie trzeba obserwować i anali-

zować rynek, gdyż każda chwi-
la nieuwagi może drogo kosz-
tować. 

– Nasze plany i cele nie zmie-
niły się. Chcemy być najlepsi i
jesteśmy zdecydowani na suk-
ces – podkreśla prezes Sapiński.

A co się zmieniło w firmie w
ciągu ostatnich pięciu lat? 

– Można powiedzieć, że po-
wstał nowy zakład – podkreśla
Dariusz Sapiński. – Wymienili-
śmy bowiem cały park maszy-
nowy. 

Dzięki temu Mlekovita znacz-
nie poprawiła jakość swoich pro-
duktów. Konsumenci otrzymali
także jogurty i mleko w nowych,
bardziej funkcjonalnych opako-
waniach. Bo, jak zauważa prezes
Sapiński – trzeba również śledzić
i analizować modę na rynku. 

Nagroda za nagrodà

Mlekovita wytwarza ponad
300 produktów, m.in. masło,

serki topione, margaryny, sery
twarde, jogurty, mleko świeże i
UHT. Często są one nagradza-
ne w różnych konkursach. Kil-
ka miesięcy temu tytułem „Pro-
dukt rokuî wyróżniony został
ser Sokół. Wyróżnienie to jest
szczególnie cenne, bo przyzna-
ne przez konsumentów. 

Jedną z ważniejszych nagród,
które spółdzielnia zdobyła w tym
roku, jest Mleczna Perła – dla se-
rów twardych dojrzewających w
plastrach: Sokół, Gouda, Edam-
ski. Przyznała ją komisja eksper-
tów. Uznała, że jest to wyrób in-
nowacyjny: zdrowy, smaczny,
nowocześnie zapakowany. 

B´dà fuzje

Obecnie zakład skupuje 706
mln litrów mleka rocznie. W mi-
nionym roku przychody ze
sprzedaży wyniosły blisko 1,6
mln zł. Wysokomazowiecka spół-
dzielnia jako pierwsza rozpoczę-

ła proces konsolidacji. Teraz gru-
pę kapitałową Mlekovita tworzy
sześć zakładów przetwórczych:
w Wysokiem Mazowieckiem,
Bielsku Podlaskim, Morągu, Za-
kopanem, Lubawie i Działdowie.
Do tego należy dodać 10 maga-
zynów dystrybucyjnych. A jesz-
cze w tym roku poznamy nazwy
kolejnych spółdzielni, które wej-
dą w skład grupy.

Spółdzielnia Mleczarska Mle-
kovita jest zdecydowanym lide-
rem, jeśli chodzi o eksport. Po-
za granice kraju trafia prawie
40 proc. jej produkcji. 

– Staramy się eksportować
wszystko i wszędzie – podkreśla
Dariusz Sapiński. – Nawet mle-
ko świeże. 

Trafia ono do naszych połu-
dniowych sąsiadów, czyli do
Czech i na Słowację, ale rów-
nież i na rynki wschodnie. 

Lider eksportu

Jednak najwięcej Mlekovita
eksportuje do państw Europy
Zachodniej. Przede wszystkim
są to sery twarde i masło. Spół-
dzielnia z Wysokiego Mazo-
wieckiego ciągle szuka nowych
rynków zbytu. Ostatnio nawią-
zała współpracę z Algierią. 

– Co ważne, handlujemy z
rządem algierskim – podkreśla
Dariusz Sapiński. – Zapewnia-
my kontrakty nie tylko dla sie-
bie, ale pomagamy też innym
mleczarniom. 

Bo, jak mówi, procedury są
dość skomplikowane – wyma-
gane są kaucje, trzeba skom-
pletować statek. Do Algierii tra-
fia przede wszystkim mleko w
proszku, masło oraz bezwodny
tłuszcz mleczny (Mlekovita jest
jedynym jego producentem w
kraju). Wysokomazowiecka
spółdzielnia posiada też
uprawnienia eksportowe na ry-
nek rosyjski. Ale tam jest duża
sezonowość – latem zapotrze-
bowanie na artykuły mleczar-
skie jest niewielkie. 

– Eksportujemy również do
Chin, choć nie są to duże ilości
– mówi Dariusz Sapiński. –
Swoje wyroby sprzedajemy tak-
że do Afryki Północnej. 

Czy w sytuacji, kiedy mamy
tak silną złotówkę, eksport się
opłaca?

– Jest konieczny – tłumaczy
prezes Mlekovity. – Bo wielu ar-
tykułów nie da się sprzedać w
kraju. <

Lider musi
uciekaç

Mlekovita jest najbardziej 

rozpoznawalnà markà w bran˝y 

mleczarskiej. Ale budowa wizerunku 

firmy nie by∏a ∏atwa i trwa∏a latami. 

Mlekovita nie spoczywa na laurach, 

ale stale si´ rozwija.
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