
Spółdzielnia socjalna 

„Negocjator”



Marka Mazurskie Słoiki 

 Jako marka Mazurskie Słoiki chcemy umożliwić produkcję lokalną na 

większą skalę.

 Organizujemy proces produkcyjny od początku do końca, kierując się 

zasadą SOLIDARNEJ CENY, skracamy łańcuchy dostaw, nie marnujemy 

surowców. 

 Stawiamy MOBILNE PRZETWÓRNIE w miejscu występowania surowców. 

 Obecnie naszym celem jest sieć mobilnych przetwórni w całym 

województwie warmińsko-mazurskich na bazie FRANCZYZY 

PRODUKCYJNEJ.  



Profil działalności – czym się 

zajmujemy?

 Organizacja procesu produkcyjnego roślin dzikorosnących i sprzedaż 
przetworów pod marką Mazurskie Słoiki.

 Organizacja zbioru ziół, roślin i owoców z natury

 Prowadzenie własnych skupów oraz współpraca z innymi skupami ziół 

 Pozyskiwanie owoców z opuszczonych plantacji

 Organizacja procesu produkcyjnego – Inkubator Przetwórstwa 
Spożywczego w Liksajnach i mobilne przetwórnie 

 Sprzedaż detaliczna i hurtowa – własny punkt sprzedaży w Pijalni Ziół w 
Skansenie w Olsztynku, mazurskiesloiki.pl, zamówienia telefoniczne, 
sprzedaż do biznesu. 



Produkty

Mazurskie Słoiki

 Wprowadziliśmy na rynek przetwory stworzone z dziko rosnących roślin. 

Takie jak konfitura z płatków dzikiej róży, przecier z rokitnika, syrop z 

kwiatów czarnego bzu, syrop pokrzywowy czy z pędów sosny. 

 Ostatnio pojawiły się produkty pszczele i grzyby.

 Mieszanki ziołowe Jakuba Babickiego

 Zioła jednorodne 



Organizacja procesu przetwórczego –

Inkubator Przetwórstwa Spożywczego 

w Liksajnach 



Inkubator w Liksajnach 

Pomieszczenie obróbki na zimno, 

wyposażone m.in. w Prasę hydrauliczną 

koszową do tłoczenia soków z owoców o 

pojemności kosza 100L wraz z młynkiem 

rozdrabniającym



IPS w Liksajnach 

Pomieszczenie obróbki cieplnej, 

wyposażona m.in. w Kocioł warzelny z 

mieszadłem 80L; Dozownik do dżemów, 

powideł; Pasteryzator przepływowy 

elektryczny; Pasteryzator wannowy 100 

litrów



Inkubator w Liksajnach 



Mazurskie Słoiki 



Negocjator – Inkubator 

 Użyczanie powierzchni IPS pod produkcję przetworów z ziół dziko 
rosnących i owoców pod marką „Mazurskie Słoiki”;

 Zakup sprzętu umożliwił odbiór punktu przez Sanepid oraz uruchomienie 
przetwórstwa owocowo-warzywnego, w tym przetwórstwo ziół dziko 
rosnących; 

 Przeprowadzanie wizyt studyjnych i roboczych szkoleń produkcyjnych, 93 
osoby w pierwszym roku funkcjonowania; 

 Użyczanie powierzchni Inkubatora lokalnym drobnym wytwórcom, 
gospodyniom domowym, rolnikom;

 Obniżenie kosztów energii elektrycznej dzięki instalacji fotowoltaicznej 
(koszty energii obniżyły się o ok. 80%).



Mobilne przetwórnie w miejscu 

występowania surowców 

 Kolejnym etapem rozwoju jest sieć mobilnych przetwórni, które będą 
postawione w miejscu występowania surowców, u przetwórców, na bazie 
kontenera;

 Celem jest zbiór i przetwarzanie surowców w miejscu ich występowania

 Skracamy łańcuchy dostaw

 Zabezpieczamy surowce przed zepsuciem

 Obniżamy koszty (m.in. Transport).

 Odbiór Sanepidu każdej przetwórni

 Negocjator: wspólne zakupy, organizacja logistyki, kontrola kosztów, 
kontrola jakości, badania produktowe, sprzedaż. 



Budowanie przewagi na rynku

 Brak łańcucha dostaw

 Bliskość pochodzenia produktów

 Tradycyjne czyli proste metody przetwarzania

 SOLIDARNA CENA, która zapewnia sprawiedliwy podział przychodów na 

każdym etapie, od zbieracza do sprzedawcy detalicznego

 Umożliwiamy rzemieślniczą produkcję na większą skalę

 Proces przetwórczy odbywa się przy poszanowaniu natury i jej naturalnego 

cyklu, w którym człowiek i produkt są równie ważni. 



SOLIDARNA CENA 

 Stworzyliśmy własny model współpracy z naszymi partnerami, w tym 
zbieraczami, producentami, sprzedawcami. Zasadą jest SOLIDARNA CENA. 

 SOLIDARNA CENA to sposób ustalania ceny produktu, w którym wszyscy 
uczestnicy procesu przygotowania gotowego produktu mają taki sam wkład i 
tyle samo zarabiają. Jest 5-ciu uczestników procesu, w tym zbieracz, 
producent, koszty obce, organizator procesu produkcyjnego i sprzedawca (tu 
jeszcze sprzedaż hurtowa i detaliczna). Każdy uczestników procesu zarabia tyle 
samo. 

 W okresie rocznym transferujemy ok. 150.000,00 zł do osób, które pozyskują 
surowce z natury. Często są to osoby najuboższe na terenach wiejskich, które 
często nie mają innej formy zarobkowania. Nie wszystkie osoby z obszarów 
wiejskich chcą aby je zatrudniać, ale angażują się całymi rodzinami w zbiory 
płatków róży, pędów sosny, kwiatów i owoców czarnego bzu. W jednym roku 
skupujemy od 3 do 5 ton płatków róży. 



Pijalnia ziół w Skansenie w Olsztynku 

Własny punkt sprzedaży = większa marża

98 % sprzedaży własnych produktów 

Miejsce gdzie klient poznaje nasze 

produkty 



Sklep internetowy 

 https://mazurskiesloiki.pl

https://mazurskiesloiki.pl/


Mazurskie Słoiki



Mazurskie Słoiki



Negocjator dziś i jutro 

 Obecnie powiększamy bazę przetwórców i portfel naszych produktów.

 Już dziś z naszymi produktami docieramy do hoteli czy restauracji 

stawiających na sezonowy, wysokojakościowy produkt. Klienci 

indywidualni, którzy trafili do punktu sprzedaży w Pijalni Ziół w Skansenie w 

Olsztynku, często wracają lub zamawiają produkty w sklepie internetowym 

Mazurskie Słoiki. 

 Choć nasza marka rozpoczęła działalność na Warmii i Mazurach, chcemy 

rozszerzyć ją na inne polskie regiony. 

 Naturalne przetwory wytwarzane z surowców występujących w otoczeniu 

będą naszym znakiem rozpoznawczym. 



FRANCZYZA PRODUKCYJNA 

 Choć nasza marka rozpoczęła działalność na Warmii i Mazurach, chcemy 
rozszerzyć ją na inne polskie regiony. 

 FRANCZYZA PRODUKCYJNA - budowa sieci franczyzowej producentów
przetworów w słoikach, na bazie modelu stworzonego i przetestowanego przez
Spółdzielnię socjalną „Negocjator“ i stworzonej marki „Mazurskie Słoiki“ na 
terenie województwa warmińsko-mazurskiego i w innych regionach.

 Naturalne przetwory wytwarzane z surowców występujących w otoczeniu 
będą naszym znakiem rozpoznawczym. 

 Sieć mobilnych przetwórni w woj. warmińsko-mazurskim, na poziomie każdego 
powiatu, kolejno w gminach

 Sieć mobilnych przetwórni w innych regionach ( np. Podkarpackie Słoiki, itp.)



Dziękuję za uwagę!

 Joanna Czułowska

 Spółdzielnia socjalna „Negocjator”

 Tel. 514-176-398

 mazurskiesloiki.pl

http://www.mazurskiesloiki.pl/

