Zakład ,,Mróz” S.A. w Borku Wlkp.
Początki istnienia firmy „Mróz” Spółka Akcyjna w Borku Wlkp. można wiązać z dniem 26 maja
1989 r., kiedy to Państwo Wojciech i Maria Mróz przekształcili pięciohektarowe gospodarstwo rolne
w „Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Wojciech Mróz”. Odtąd produkowano i sprzedawano wyroby
wędliniarskie, które z roku na rok stawały się coraz bardziej znane w naszym regionie.
Bezpośrednia produkcja odbywała się na terenie gminy Książ Wlkp. i Śrem, albowiem właściciele
firmy „MRÓZ” dzierżawili tam ubojnię trzody chlewnej i bydła. W 1989 r. rozpoczęła się również
budowa zakładu w Borku Wlkp. Przełom nastąpił w 1991 r., po nawiązaniu kontaktów
gospodarczych na Targach POLAGRA z francuskim biznesmenem Jeanem Flochem. Efektem
tych kontaktów oraz prowadzonych negocjacji było podpisanie 13 kwietnia 1992 r. umowy spółki
powołującej do życia Zakłady Przetwórstwa Mięsnego "MRÓZ" Spółka z o.o. W lipcu 1992 roku
cała produkcja została przeniesiona do nowo powstałego zakładu w Borku Wielkopolskim. Dzięki
know-how uzyskanemu od doświadczonego na rynku mięsnym udziałowca z Francji oraz przy
użyciu najnowocześniejszych urządzeń, w krótkim okresie Zakłady Przetwórstwa Mięsnego
"MRÓZ" Sp. z o.o. osiągnęły jakość produktów i wydajność pracy, które umożliwiły skuteczne
konkurowanie z liderami branży mięsnej w kraju. Zakład „MRÓZ” w ogromnym i widocznym
stopniu przyczynił się do promocji wizerunku zarówno Gminy Borek Wlkp. jak i Powiatu
Gostyńskiego. W nowo wybudowanym zakładzie w Borku Wlkp. powstało ok. 200 nowych miejsc
pracy. Kolorowe samochody z napisem „Mróz” zapełniły powiat gostyński. Lata 1993-1997 to okres
największego rozkwitu spółki, w tym czasie sprzedaż wzrosła ponad ośmiokrotnie, a liczba
zatrudnionych zwiększyła się do 457 osób. Zakłady posiadały w tym czasie w ciągłej sprzedaży
szeroki asortyment ponad 150 wyrobów, stale doskonaląc swoją technologię i dążąc do
osiągnięcia najlepszej jakości produktów. Był to też okres promowania marki na szeroką skalę,
poprzez utworzenie i sponsorowanie pierwszej, zawodowej grupy kolarskiej, która w rankingach
Międzynarodowej Unii Kolarskiej sklasyfikowana była w czwartej dziesiątce. W polskim kolarstwie
Grupa Mróz dominowała i odnosiła spore sukcesy na arenie międzynarodowej. Kolarze Mroza
zdobyli w pięciu kolejnych latach tytuły mistrzów kraju, dwa razy wygrali Wyścig Pokoju (Uwe
Ampler w 1998 i Piotr Wadecki w 2000 roku), raz Tour de Pologne (Tomasz Brożyna w 1999). W
Mrozie rozpoczynał karierę Litwin Raimondas Rumsas, trzeci kolarz Tour de France. Dzięki temu
dziś o mieście Borek Wlkp. mówi się, że jest miejscem narodzin kolarstwa a „Ojcem Chrzestnym”
jest Pan Wojciech Mróz. Od kilku lat Firma MRÓZ jest sponsorem Kolarskiego Kryterium Ulicznego
oraz Korony Miast na terenie miasta i gminy Borek Wlkp. Ponadto działając na rzecz sportu i
edukacji firma Mróz sponsorowała i sponsoruje:
w latach1998-2015 Klub Piłkarski Wisła Borek,
w 2010 r. Klub Piłkarski ”Biały Orzeł Koźmin”,
od 2005 r. do dnia dzisiejszego Klub Piłkarski „Zawisza Dolsk”,
w latach 2006-2007 Klub Piłkarski „Lech Poznań”,
od 2009 – do dnia dzisiejszego Klub Piłkarski „Warta Poznań”,
od 2005 r. coroczne Motorowodne Mistrzostwa w Śremie,
wspiera finansowo okoliczne szkoły (m.in. Borku Wlkp., Borzęciczkach),

organizuje coroczne Spartakiady szkolne
W 1997 r. powołano Spółkę „Rzeźnia Mróz” Sp. z o. o., której celem był początkowo ubój trzody
chlewnej głównie na potrzeby Spółki ZPM Mróz” Sp. z o. o. Był to pierwszy krok w kierunku
stworzenia grupy firm działających w celu zapewnienia zaplecza surowcowego dla ZPM „Mróz”. W
tym samym roku powołano Spółkę Mróz Molodeczno na Białorusi. W 1999 r. Spółka ZPM „Mróz”
zakupiła gospodarstwa rolne Dolsk, Kotowo, Lubiatowo, Dąbrówka jako kontynuację prac
mających na celu zapewnienie zaplecza surowcowego dla ZPM „Mróz”. W 2000 r. Spółka zakupiła
kontrolny pakiet udziałów w spółce KRP „Manieczki” Sp. z o.o. Był to kolejny etap realizowania
strategii polegający na budowie silnego zaplecza surowcowego. W 2002 r. oddano do użytku w
Borzęciczkach jedną z najnowocześniejszych rzeźni trzody chlewnej w zachodniej Polsce, której
możliwości ubojowe sięgają 30 tys ton mięsa rocznie. W 2005 r. nastąpiło przekształcenie Spółki
ZPM Mróz” Sp. z.o.o. w spółkę akcyjną „Mróz” S.A. Obecnie „Mróz” S.A. jest jednym z
największych producentów rolnych w Wielkopolsce. Na powierzchni blisko 9 tys. hektarów hoduje
dwa tysiące krów mlecznych i 30 tys. świń. Ich mięso jest przetwarzane we własnych zakładach.
Produkty firmy „Mróz” są dostępne na terenie 13 województw a sieć dystrybucji obejmuje zarówno
tradycyjne formy: hurtownie własne i patronackie, które generują 65 proc. obrotu oraz sklepy
detaliczne, jak również nowoczesne kanały dystrybucji – sieci supermarketów i hipermarketów.
Spółka dzięki inwestycjom w ochronę środowiska posiada jeden z najnowocześniejszych zakładów
przetwórstwa mięsnego. Można tu wspomnieć o trwającej 3 lata budowie zakładu z
dostosowaniem poziomu sanitarno-weterynaryjnego i technologicznego do wymagań Unii
Europejskiej. Jedną z ważniejszych inwestycji ekologicznych była budowa oczyszczalni ścieków w
Borku Wlkp. W ciągu istnienia firma „Mróz” uzyskała wiele certyfikatów, nagród i wyróżnień, w tym
odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra
Kwaśniewskiego.

