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 Spółdzielnia mleczarska MLEKPOL w Grajewie powstała w 1980 roku

 Jest największym producentem wyrobów mleczarskich w Polsce

 30% procent produkcji jest eksportowane na wszystkie kontynenty

 Polscy i zagraniczni konsumenci od lat  doceniają najwyższą jakość i naturalny smak 
produktów SM MLEKPOL



 Produkty Mlekpolu powstają w 12 wysoko wyspecjalizowanych zakładach

 Spółdzielnia skupuje rocznie 1 830 000 000 litrów mleka z własnej bazy skupowej

.



 Spółdzielnia mleczarska MLEKPOL w Grajewie jest właścicielem najbardziej cenionych 
i rozpoznawalnych marek mleczarskich w Polsce

 Wszystkie produkty MLEKPOLU wyprodukowane są z najwyższej jakości mleka 
pozyskanego z najczystszych regionów Polski



Zakład w Mrągowie

Mrągowo jest drugim Zakładem MLEKPOLU pod względem ilości przerabianego mleka

Udział w przerobie surowca wynosi ok. 20 % 

Łącznie przerób mleka w 2018 wyniósł ok. 420 mln litrów, a przerób serwatki 360 mln litrów

Zakład zatrudnia 457 osób



Asortyment  Zakładu w Mrągowie

Sery twarde typu: gouda, edam, ementaler, tylżycki (bloki 15kg, 12kg, 3kg, 6kg i 1,7kg) –
największa serownia w Polsce

Mleczne napoje fermentowane: jogurty, kefiry, maślanki (0,25l, 0,33l, 0,5l i 1l)

Mleko pasteryzowane 2 i 3,2 % (1l)

Serwatka w proszku (worki 25kg, Big Bag-i 1000kg, luzem – cysterna)Serwatka w proszku (worki 25kg, Big Bag-i 1000kg, luzem – cysterna)



Nowa Proszkownia

Wkrótce w Mrągowie zostanie uruchomiona największa proszkownia w Polsce

Wartość inwestycji szacowana jest na 400 mln PLN

Planowana wydajność Zakładu Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich to 3 mln litrów mleka 
i serwatki na dobę



Społeczne zaangażowanie

Mlekpol mocno angażuje się w życie lokalnej społeczności i wspiera inicjatywy związane     z 
promocją zdrowego oraz aktywnego trybu życia

W Mrągowie organizowane jest Święto Maślanki Mrągowskiej, które odbywa się co roku       w 
ramach Dni Mrągowa we współpracy z Miastem Mrągowo 

Mlekpol jest też strategicznym partnerem cyklu Milko Mazury MTB oraz Mistrzostw Polski                 
w kolarstwie górskim, które odbywają się w Mrągowiew kolarstwie górskim, które odbywają się w Mrągowie



Edukacja i biznes

Wspólny projekt z Powiatem Mrągowskim

8 stycznia 2016 pomiędzy Spółdzielnia 
Mleczarska MLEKPOL zawarła porozumienie    z 
Zespołem Szkół Zawodowych w Mrągowie,     w 
zakresie przygotowania zawodowego i nauki 
zawodu młodzieży uczącej się  w klasie technik zawodu młodzieży uczącej się  w klasie technik 
przetwórstwa mleczarskiego



 Wsparcie szkoły w zakresie wyposażenia dydaktycznego 

 Przyjmowanie uczniów na bezpłatne zajęcia i praktyki zawodowe

 Pomoc uczniom w nabywaniu dodatkowych umiejętności, uprawnień 

zawodowych i kompetencji miękkich

 Realizacja kształcenia praktycznego w formie staży

Zadania SM MLEKPOL w ramach projektu

 Realizacja kształcenia praktycznego w formie staży

 Organizowania wycieczek do zakładu pracy

 Umożliwienie uczniom i nauczycielom dostępu do nowoczesnych technologii

 Pomoc nauczycielom ze szkoły w aktualizowaniu i doskonaleniu ich 

kompetencji zawodowych

 Zaangażowanie się we wspólną promocję rekrutacji do technikum 

przetwórstwa mleczarskiego



Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę


