
Indyk Polski 3/2005 (12)

12

Najwa˝niejsze trzy czynniki, które sprawiajà ˝e hodowca
jest zadowolony ze swojej pracy, a jego satysfakcj´ potwierdza
op∏acalnoÊç produkcji to dobre piskl´ta, w∏aÊciwie dobrana pa-
sza oraz wspó∏praca z uczciwym odbiorcà, który godziwie za-
p∏aci za ˝ywiec. Ostatnie lata pokazujà, ˝e dobra cena nie za-
wsze chodzi w parze z dotrzymaniem terminu p∏atnoÊci a ró˝-
nice cen ˝ywca miedzy ubojniami sà zbli˝one. I byç mo˝e dla-
tego coraz cz´Êciej hodowcy zaczynajà doceniaç i bardziej ufaç
ma∏ym rodzinnym przedsi´biorstwom jak pot´˝nym zak∏adom
nastawionym na bardzo du˝e wydajnoÊci. 

Przyk∏adem takiej rodzinnej firmy jest ubojnia indyków IN-
DOS w miejscowoÊci Bezwola Górne pod Wohyniem. To w∏a-
Ênie tutaj 24 wrzeÊnia b.r. nasza redakcja mia∏a zaszczyt
uczestniczyç w uroczystoÊci z okazji Êwi´towania 5-lecia dzia-
∏alnoÊci, w którym udzia∏ wzi´li pracownicy, hodowcy oraz
przedstawiciele firm, z którymi INDOS wspó∏pracuje. 

Poczàtki Zak∏adu Drobiarskiego INDOS si´gajà 14 wrzeÊnia
1999 roku, kiedy to dwie zaprzyjaênione ze sobà rodziny ho-
dowców zajmujàce si´ produkcjà indyków rzeênych, El˝bieta
i Piotr Ostapiuk oraz Teresa i Jerzy Strep podj´li decyzj´ o po-
stawieniu, jak wspominajà „w szczerym polu“, z dala od zabu-
dowaƒ, ubojni indyków. W∏aÊciciele podkreÊlajà, ˝e decyzja ta
dojrzewa∏a wraz z coraz to liczniejszymi nieuczciwymi zak∏a-
dami, które nie wywiàzywa∏y si´ z wierzytelnoÊci w myÊl zasa-
dy: jak si´ za coÊ bierzesz, to wczeÊniej czy póêniej b´dziesz
oszukany. Problemem by∏a tak˝e du˝a odleg∏oÊç ferm od naj-
bli˝szej ubojni.

I tak rok póêniej, 15 wrzeÊnia 2000 roku odby∏o si´ oficjal-
ne, uroczyste otwarcie ubojni. Ju˝ w chwili otwarcia zak∏ad do-
sta∏ zezwolenie na handel na wszystkie kraje, natomiast w dwa
miesiàce po wejÊciu do UE otrzyma∏ uprawnienia eksportowe. 

Obecnie Zak∏ad Drobiarski INDOS to jedyna ubojnia indy-
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ków w województwie lubelskim, zatrudniajàca 40 osób pracu-
jàcych w systemie jednozmianowym. Poniewa˝ w tym regionie
brakuje wyszkolonych fachowców, pracownicy ubojowi oraz
pracujàcy przy rozbiorze zostali „od podszewki“ wyszkoleni
przez swoich pracodawców. Firma rocznie ubija 3 tys. ton ˝yw-
ca indyczego i wspó∏pracuje na sta∏e z 15 hodowcami. Jak pod-
kreÊlajà w∏aÊciciele obecnie nie ma problemów ze zbytem, na-
tomiast ze wzgl´du na du˝e koszty produkcji starajà si´ dostar-
czaç mi´so do lokalnych hurtowni. 

W∏aÊciciele firmy INDOS sà doskona∏ym przyk∏adem dobre-
go pracodawcy. Doceniajà swoich pracowników i liczà si´ z ni-
mi. Spotkania takie jak to wesz∏y ju˝ w tradycj´. Sà nie tylko
mi∏à chwilà sp´dzania czasu, ale tak˝e okazjà dla w∏aÊcicieli
ubojni, aby pokazaç jak wa˝nà ro∏´ w funkcjonowaniu firmy od-
grywajà pracownicy.
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Ugruntowaniem pozycji na rynku oraz satysfakcj´ w ostat-
nich miesiàcach przynios∏o firmie 13 miejsce klasyfikacji ge-
neralnej oraz 1 miejsce w kategorii zysk z kapita∏ów w∏asnych.
Jest to wynik rankingu Zak∏adów Drobiarskich, jaki opracowa∏
dwutygodnik Agro Trendy w którym wzi´∏y udzia∏ zarówno
du˝e znane przedsi´biorstwa jak Indykpol, Exdrob, ZD Kozie-
g∏owy czy Drobimex i podmioty o mniejszych dochodach, np.
PHU Twist, Imperson, Polfex, Les Drób. Zasady Rankingu Za-
k∏adów Drobiarskich Agro Trendy zosta∏y opracowane w taki
sposób, aby wyrównaç szanse wszystkich uczestników, zarów-
no tych du˝ych jak i ma∏ych. Ranking zosta∏ utworzony
w oparciu o nast´pujàce kategorie:
1. Przychody ze sprzeda˝y netto (wielkoÊç bezwzgl´dna).
2. Dynamika przychodów ze sprzeda˝y (przychody rok do roku).
3. RentownoÊç sprzeda˝y netto (zysk netto do sprzeda˝y).
4. Zysk operacyjny (wielkoÊç bezwzgl´dna).
5. RentownoÊç operacyjna (zysk operacyjny do przychodów).
6. Przychody na jednego zatrudnionego (wielkoÊç bezwzgl´dna).
7. RentownoÊç kapita∏ów w∏asnych (zysk netto do kapita∏ów

w∏asnych).
8. IntensywnoÊç inwestycji (nak∏ady inwestycyjne do przy-

chodów).
9. Udzia∏ eksportu w przychodach ze sprzeda˝y (eksport do

przychodów).
Suma punktów uzyskanych w powy˝szych kategoriach de-

cydowa∏a o miejscu w klasyfikacji generalnej rankingu, której
wynik za zgodà wydawnictwa publikujemy poni˝ej.

1 BOMADEK Sp. z o.o., Trzebiechów 127
2 UBOJNIA DROBIU „Piórkowscy“, Dmosin 126
3 ANIMEX Grupa Drobiarska Sp. z o.o., Suwa∏ki 119
4 INDYKPOL Grupa Kapita∏owa, Olsztyn 114
5 PD DROBEX Sp. z o.o., Solec Kujawski 108
6 Drobimex, Szczecin 101
7 ZD LANGNER Sp.j., Miejska Górka 100
8 ZPM ¸UKOSZ Sp.j., Chybie 98
9 ZD KOZIEG¸OWY Sp. z o.o., Kozieg∏owy 96

10 PHU TWIST Sp.j., Rybnik 85
11 KZD EXDROB S.A., Kutno 83
12 POLFEX Sp. z o.o., Ostrów Wielkopolski 82
13 INDOS Sp. z o.o., Wohyƒ 80
14 LZD ELDROB S.A., Âwiebodzin 76
15 PPH LES DRÓB, Niedomice 71
16 IZD EKODROB S.A., I∏awa 69
17 PPUH PROSPER Sp. z o.o., ¸ukta 68
18 PZD SADROB S.A., P∏ock 47
19 RZD IMPERSON Sp. z o.o., Radom 45
20 DROP S.A., Ostrów Wielkopolski 44

Klasyfikacja generalna (pierwsza dwudziestka)

Miejsce Nazwa firmy Punkty


