
1

Dlaczego właśnie my?
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Założyciele

Założycielami firmy Janiak są absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Kamila i Marcin 
Janiak. Działając na rynku od kilku lat stali się partnerem i  kompetentnym doradcą licznych 
gospodarstw, wspólnie wdrażając skuteczne i innowacyjne technologie w świecie produkcji roślinnej.

Firma Janiak oferuje wszystko co niezbędne w rolnictwie, ogrodnictwie oraz sadownictwie.

The Owners:

The founders of “Janiak Company” are graduates of Poznan University of Life Sciences, Kamila and 
Marcin Janiak. Having been present on the market for several years, they have become a partner and 
competent economic advisor, implementing effective and innovative technologies in the world of 
plant production.

“Janiak Company” offers a wide assortment of the products indispensable in agriculture, horticulture 
and fruit growing.

O nas

Firma Janiak powstała w  roku 2010 w  miejscowości Russów koło Kalisza. Od kilku lat dostarcza 
kompleksowe rozwiązania w  rolnictwie,ogrodnictwie oraz sadownictwie. Firma Janiak przeszła 
długą drogę od lokalnego sklepu ogrodniczego po rzetelnego partnera w kompleksowej obsłudze 
ogrodnictwa i rolnictwa.

Firma Janiak – to firma handlowa z polskim kapitałem, która od kilku lat wpisuje się w krajobraz 
ogólnopolskiej i europejskiej branży rolno–ogrodniczej.

About us

„Janiak Company” was founded in 2010 in Russów near Kalisz. They have provided comprehensive 
solutions in agriculture, horticulture and fruit-growing for several years. They have been through a 
long process of development from local plant protection wholesaler to reliable partner in complex 
farming services. 

„Janiak Company”, integrated into the national and European agricultural and horticultural landscape 
for several years now, is a business established with Polish capital.

Firma Janiak
Russów gm. Żelazków w woj. wielkopolskim

Kamila i Marcin Janiak
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Gospodarstwo Państwa Anny i  Andrzeja Jaworowicz położone jest 
w Jarantowie w gminie Blizanów i zajmuje powierzchnię około 1000ha.

Ich działalność skupia się przede wszystkim na hodowli bydła 
mlecznego i  bydła mięsnego rasy Charolaise, a także na uprawie 
kukurydzy, pszenicy, lucerny i użytków zielonych.

Docenieni zostali między innymi na Mlecznej Gali 2016 gdzie zdobyli III 
miejsce w kategorii 150-300 sztuk bydła, a także wyróżnienia w latach 
2014 i 2015.

Państwo Jaworowiczowie zaufali nam już w  momencie powstania 
Hurtowni Rolno-Ogrodniczej Janiak i  współpracują z  nami do dnia 
dzisiejszego. Zopatrują się u nas w  95% potrzebnych nawozów, 
środków ochrony roślin, nasion kukurydzy i innych warzyw oraz zbóż.
Cenią w naszej pracy przede wszystkim:
• uczciwość wobec klienta
• ciągły rozwój
• asortyment gwrantujący skuteczność i satysfakcjonujące zbiory.

Napisali o nas:
,,Pamiętam dzień, w  którym składaliśmy nasze pierwsze zamówienie 
na nawozy u Marcina Janiaka. Upłynęło już kilka lat i z zadowoleniem 
stwierdzam, że wiele się od tamtej pory zmieniło, bo Hurtownia cały 
czas się rozwija.  Z jeszcze większym zadowoleniem stwierdzam, że 
fundamentalne kwestie się nie zmieniły. Polityka Marcina a zarazem 
całej Hurtowni opiera się na uczciwości wobec klienta. Od początku 
dostarcza nam oryginalne produkty,  które są skuteczne i przynoszą 
nam satysfakcjonujące zbiory."

Gospodarstwo Anna i Andrzej Jaworowicz
Jarantów gm. Blizanów w woj. wielkopolskim

Gospodarstwo Rolne Anna i Włodzimierz Cailer
Blizanówek gm. Blizanów w woj. wielkopolskim

Gospodarstwo Państwa Anny i  Włodzimierza Cailer położone jest 
w Blizanówku w Gminie Blizanów i zajmuje powierzchnię ponad 100 ha.

Główne gałęzie działalności to hodowla bydła mlecznego, usługi dla 
rolnictwa, a także uprawa kukurydzy, pszenicy, lucerny i  trawy na 
gruntach ornych.
Gospodarstwo w latach 2014, 2015 i 2016 było wyróżniane w plebiscycie 
Super Rolnika Roku.

Nasza współpraca rozpoczęła się niedługo po otwarciu hurtowni i  do 
dziś obejmuje kompleksowy zakup materiału siewnego, nawozów, 
środków ochrony roślin, folii do okrywania kiszonek - pryzmowych oraz 
folii do owijania sianokiszonek.
Pani Anna i Włodzimierz Cailer cenią w naszej firmie przede wszystkim:
• fachowe doradztwo
• atrakcyjne ceny
• dbałość o środowisko naturalne
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 Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Andrzej Gunerka
Jaronty gm. Inowrocław w woj. kujawsko-pomorskim

Gospodarstwo rolno-ogrodnicze Pana Andrzeja Gunerki położone 
jest na powierzchni kilkudziestu hektarów w Jarontach, w Gminie 
Inowrocław. Pan Andrzej pracuje w  nim razem z  żona i  dwiema 
córkami, które aktywnie uczestniczą nawet w  obsłudze maszyn 
rolniczych.

Zajmują się uprawą cebuli, porów, selerów i ziemniaków, przy czym 
czynnie kooperują z sąsiadami, wymieniając się usługami
i wypożyczając sobie nawzajem sprzęt rolniczy.

Współpracę nawiązaliśmy w momencie założenia firmy Janiak, a jej 
efektem są warzywa dostarczane przez gospodarstwo na giełdy 
warzyw oraz do hoteli i pensjonatów w okolicy.

Gospodarstwo rolne Pana Alfreda Ignacyka 
usytuowane jest na powierzchni kilkudziesięciu 
hektarów w  Żyrosławicach w  Gminie Gniewkowo 
i  wyróżnia się dobrze rozwiniętą infrastrukturą 
techniczną. Uprawiane są w  nim przede wszystkim 
brokuły, fasola, groszek, cebula i  burak cukrowy, 
którymi zaopatrywane są hurtownie i  duże zakłady 
przetwórcze.

Nasza współpraca z powodzeniem trwa od 2014 roku.

Gospodarstwo Rolne Alfred Ignacyk
Żyrosławice gm. Gniewkowo w woj. kujawsko-pomorskim
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Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof i Karol Kucharscy
Sępopol gm. Sępopol w woj. warmińsko-mazurskim

Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztofa i Karola Kucharskich 
położone jest w  Sępopolu w  północnej części 
województwa warmińsko-mazurskiego.  

Pan Krzysztof prowadzi je wraz z  synem Karolem. 
Zajmują się uprawą pomidorów szklarniowych, 
w które zaopatrują klientów detalicznych oraz obiekty 
gastronomiczne znajdujące się w pobliżu.

Współpraca z  naszą firmą opiera się na zakupie 
nawozów oraz środków ochrony roślin.

Gospodarstwo Rolne Ewelina i Mirosław Kasprzak
Poklęków gm. Blizanów w woj. wielkopolskim

Gospodarstwo Państwa Eweliny i Mirosława Kasprzak 
posiada łączną powierzchnię ok. kilkuset hektarów 
w miejscowości Poklęków w Gminie Blizanów. Zajmuje 
się produkcją roślinną oraz usługami dla rolnictwa. 
Uprawiane są tu przede wszystkim  kukurydza i pszenica.

Współpraca z  naszą firmą trwa od momentu jej 
powstania i  obejmuje zaopatrzenie w  nawozy, środki 
ochrony roślin i materiał siewny.

Pani Ewelina ceni w naszej firmie:
• kompleksowość oferty
• fachowość i chęć pomocy naszych doradców
• stosunek do potrzeb klienta
• elastyczność
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Gospodarstwo Ogrodnicze Łęgajny Sp. z o.o.
Łęgajny gm. Barczewo w woj. warmińsko-mazurskim

Gospodarstwo Oogrodnicze Łęgajny Sp. z  o.o. 
położone jest w  Łęgajnach w  Gminie Barczewo w  woj. 
Warmińsko-Mazurskim.  

Historia gospodarstwa sięga roku 1962 kiedy 
przez lata miało ono status Państwowego 
Gospodarstwa Rolnego. Następnie w  2001 roku 
zostało przekształcone w  spółkę z  o.o., ale dopiero 
decyzja olsztyńskich przedsiębiorców - braci Dariusza 
i Andrzeja Stortów - o zainwestowaniu w zakład, dała 
możliwość gruntownej modernizacji infrastruktury 
produkcyjnej i  powstania nowoczesnego obiektu 
szklarniowego, przeznaczonego do produkcji 
pomidorów.

Na dzień dzisiejszy kompleks zajmuje łącznie około 
20 ha powierzchni i produkuje 12 odmian pomidorów. 
Koordynacją nad produkcją oraz zamówieniami 
środków ochrony roślin czy nawozów ogrodniczych 
zajmuje się Pan Marian Czechowski – Członek Zarządu 
spółki.

Współpraca obejmuje zaopatrzenie w  nawozy oraz 
środki ochrony roślin.

Gospodarstwo Rolne Jerzy Grzelak
Sadlno gm. Wierzbinek w woj. wielkopolskim

Gospodarstwo rolne Pana Jerzego Grzelaka, jest 
gospodarstwem rodzinnym. Prowadzi je wraz 
z dwoma synami. Położone jest w Sadlnie w Gminie 
Wierzbinek i skupia się przede wszystkim na uprawie 
ogórków oraz pomidorów w gruncie.

Prowadzenie gospodarstwa jest prawdziwą pasją 
Pana Mateusza jednego z synów, którą dzieli z ojcem 
i  bratem. Pan Mateusz jest absolwentem dawnej 
Akademi Rolniczej.

Nasza współpraca trwa od roku 2010 i  dotyczy 
głównie nawozów i środków ochrony roślin.
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Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Waldemar Nadolny
Starostwo gm. Skulsk w woj. wielkopolskim

Gospodarstwo rolno-ogrodnicze Pana Waldemara 
Nadolnego położone jest w  Starostwie w  Gminie 
Skulsk i  specjalizuje się w  uprawie gruntowych 
pomidorów malinowych w tunelach foliowych.

Nasza współpraca trwa od 2012 roku i  obejmuje 
zaopatrzenie w  nasiona, nawozy i  środki ochrony 
roślin.

Gospodarstwo Ogrodnicze Albina i Michał Nosal
Chełmiec gm. Chełmiec w woj. małopolskim

Gospodarstwo Ogrodnicze Państwa Albiny i  Michała 
Nosal położone jest w  północnej części powiatu 
nowosądeckiego w miejscowości  Chełmiec  i zajmuje 
się przede wszystkim uprawą ogórków długich 
szklarniowych.

Gospodarstwo położone jest w rejonach wysokogórskich, 
gdzie dzięki dobremu nasłonecznieniu zasiewy, a później 
także zbiory, odbywają sie zdecydowanie wcześniej niż 
w innych rejonach kraju.

Nasza współpraca trwa od kilku lat i skupia się przede 
wszystkim na nasionach, nawozach i  środkach 
ochrony roślin.
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Gospodarstwo Rolne Rafał Kotyła
Ołdrzychów gm. Janikowo w woj. kujawsko-pomorskim

Gospodarstwo rolne Pana Rafała Kotyły położone 
jest w  Ołdrzychowie w  Gminie Janikowo. Pan Rafał 
pochodzi z  miasta, a na pracę rolnika-ogrodnika 
zdecydował się z  zamiłowania do rolnictwa. W 
wieku 24 lat zakupił pierwsze kilka hektarów ziemi, a 
w kolejnych 27 latach działalności powiększył obszar 
swojego gospodarstwa do kilkudziesięciu hektarów.

Uprawia już od 27 lat ziemniaki, a także seler, marchew 
i pietruszkę, które trafiają  do klientów detalicznych 
oraz hurtowych, w  prowadzonych przez właściciela 
kilku sklepach warzywniczych.

Nasza współpraca trwa od roku 2013.

Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze
Piotr i Małgorzata Floriańczyk
Sobieskursk gm. Karczew w woj. mazowieckim

Gospodarstwo Pana Piotra Floriańczyka położone jest 
w  Sobieskursku w  Gminie Karczew w  województwie 
mazowieckim. 

Państwo Floriańczyk wielohektarowe gospodarstwo 
szklarniowe prowadzą z największą satrannością, 
w którym uprawiają pomidory.

Żeby zachować jak najlepszą jakość, warzywa 
zrywane są ręcznie, prosto do kartonów, a rezygnacja 
z  dodatkowego sortowania zmniejsza ryzyko 
jakichkolwiek uszkodzeń. Tak zebrane pomidory są 
ważone, paletyzowane i  sprzedawane zarówno na 
terenie Polski jak i Europy. Eksport kierowany jest m.in. 
do Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Finlandii, Francji, Hiszpanii 
oraz Szwecji. Z strony Firmy Janiak mogą liczyć na 
rzetelną współpracę.
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Specjalistyczne Gospodarstwo Ogrodnicze
Danuta i Robert Hojdus

Nowy Sącz gm. Nowy Sącz w woj. małopolskim

Gospodarstwo Ogrodniczo-Rolne
Przemysław i Tomasz Cieślak
Janów gm. Karczew w woj. mazowieckim

Gospodarstwo ogrodnicze Pana Roberta Hojdusa 
położone jest  w Nowym Sączu i zajmuje się przede 
wszystkim uprawą ogórków szklarniowych. Pan 
Robert nie traktuje rolnictwa jak zwykłej pracy, 
ale jako kontynuację pięknej tradycji oraz misję 
ukierunkowaną na wytwarzanie warzyw najlepszej 
możliwej jakości. Jako właściciel nie skupia się na 
stałym zwiększaniu obszaru gospodarstwa, ale na 
kulturze produkcji i  jakości oferowanego produktu. 
Dzięki dopilnowaniu szczegółów cyklu produkcyjnego 
do maksimum zwiększa jego efektywność, co pozwala 
na regularne zwiększanie zbiorów. Drugą pasją Pana 
Roberta jest kolekcjonowanie starych, zabytkowych 
samochodów.

Nasza współpraca trwa od kilku lat i  obejmuje 
zaopatrzenie w  nasiona, nawozy i  środki ochrony 
roślin.

Gospodarstwo ogrodniczo-rolne braci Pana 
Przemysława i Tomasza Cieślak obejmuje obszar kilku 
ha szklarni w Janowie w gminie Karczew. Specjalizuje 
się w produkcji pomidorów.

Jest to rodzinna firma, którą właściciel od 22 lat 
prowadzi razem z  bratem Panem Tomaszem 
Cieślakiem. Przez kilka lat sukcesywnie zwiększali 
obszar swoich upraw. Część zbiorów gospodarstwa 
trafia na rynek produkcji krajowej, ale większość jest 
eksportowana do krajów Europy Zachodniej, w  tym 
Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.

Nasza współpraca trwa od kilku lat i  obejmuje 
zaopatrzenie w nawozy i środki ochrony roślin.
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Gospodarstwo ogrodnicze Pana Marka Borowiaka 
jest to rodzinne, wielopokoleniowe gospodarstwo. 
Położone jest w  miejscowości Inowrocław. 
Działalność skupia się przede wszystkim na uprawie 
ogórka szklarniowego.  Wieloletnie doświadczenie, 
wyspecjalizowana kadra pracownicza to ich główne 
atuty.

Współpraca trwa owocnie od niemal początku 
istnienia Firmy Janiak, po dzień dzisiejszy.

Gospodarstwo Rolne Zbigniew Lebiedziński
Dziennice gm. Inowrocław w woj. kujawsko-pomorskim

Gospodarstwo rolne Pana Zbigniewa Lebiedzińskiego 
położone jest na powierzchni kilkudziesięciu 
hektarów w Dziennicach w gminie Inowrocław, które 
prowadzi wspólnie z synem. Jego działalność skupia 
się na prowadzeniu kwaszarni kapusty i  ogórków. 
Dodatkowo Pan Zbigniew zajmuje się także produkcją 
rozsady kapusty białej, pekińskiej, brokułów i kalafiorów.

Pan Zbigniew rozpoczął swoją działalność w  1984 
roku, w  momencie zakupu pierwszych pięciu 
hektarów ziemi.

Plony sprzedają na lokalnym rynku gdzie mają 
szerokie grono stałych, zadowolonych klientów. 
Wysiłki i  zaangażowanie Pana Zbigniewa zostały 
zauważone i  docenione na konkursie BHP 
w  Rolnictwie, gdzie został laureatem w  plebiscycie 
Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku.

Nasza współpraca trwa od 2011 roku i  obejmuje 
zaopatrzenie w  nasiona, nawozy i  środki ochrony 
roślin.

Specjalistyczne Gospodarstwo Ogrodnicze Marek Borowiak
Inowrocław gm. Inowrocław w woj. kujawsko-pomorskim
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Gospodarstwo ogrodnicze  Pana Grzegorza 
Bogusińskiego jest położone w miejscowości Nowa 
Mała Wieś, które prowadzi wraz synem Bartoszem. 
Głównym profilem uprawy są pomidory szklarniowe 
o powierzchni kilku hektarów. Jak z wypowiedzi Pana 
Grzegorza wynika głównie  liczy się smak i  jakość 
wyprodukowanych pomidorów.

Do produkcji używa nawozów najwyższej jakości, 
które kupuje w Firmie Janiak.

Prywatne Gospodarstwo Ogrodnicze Dariusz Klonowski
Zakroczym gm. Zakroczym w woj. mazowieckim

Gospodarstwo ogrodnicze Pana Dariusza 
Klonowskiego od wielu lat prężnie rozwija się 
na polskim rynku. Gospodarstwo sukcesywnie 
inwestowało w nowoczesne obiekty szklarniowe jak 
również w powiększanie powierzchni gospodarstwa. 
W tej chwili jest  to kilku hektarowe gospodarstwo 
położone w miejscowości   Zakroczym  w województwie 
mazowieckim.

W gospodarstwie ogrodniczym uprawiane są 
pomidory szklarniowe. Szczególną wagę przywiązuje 
do rzetelnej i  cieszącej się zaufaniem współpracy. 
Gospodarstwo prowadzone jest ze szczególnym 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Gospodarstwo Ogrodnicze Grzegorz Bogusiński
Nowa Mała Wieś gm. Leoncin w woj. mazowieckim
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Patrycja Kucks
Specjalista ds. Sprzedaży
+48 570727705
warzywa@janiak-janiak.pl

Kadra Firmy Janiak/The personnel  of the company Kadra Firmy Janiak/The personnel of the company

Adrian Juda
Koordynator Działu 
Nawozów
+48 606822556
adrian@janiak-janiak.pl

Paulina Walas
Koordynator ds. Klientów
Strategicznych
+48 698366403
paulina@janiak-janiak.pl

Tomasz Walas
Koordynator operacyjny ds. Doradztwa 
Agrotechnicznego
+48 696609360
nasiona@janiak-janiak.pl

Angelika Pękala
Specjalista ds. Sprzedaży
i Marketingu
+48 570614708
poczta@janiak-janiak.pl

Mateusz Reśliński
Specjalista ds. Sprzedaży
+48 606131044
mateusz@janiak-janiak.pl

Bartłomiej Ogrodowicz
Starszy Specjalista Działu Nawadniania
+48 734679357
bartek@janiak-janiak.pl

Dawid Doruch
Specjalista Działu 
Nawadniania
+48 577907775
dawid@janiak-janiak.pl

Aleksandra Brzęcka
Specjalista ds. Finansów
i Marketingu
+48 570357706
kontakt@janiak-janiak.pl

Karol Stacherzak
Doradca Agrotechniczny
+48 570577699
karol@janiak-janiak.pl

Joanna Klimkiewicz
Administracja Biurowa
+48 577167775
hurtownia@janiak-janiak.pl

Joanna Szczepaniak
Specjalista ds. Sprzedaży
+48 570279707
biuro@janiak-janiak.pl

Kinga Pawłowska
Specjalista
ds. Sprzedaży
i Logistyki
+48 570868707
spedycja@janiak-janiak.pl
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KONTAKT/CONTACT:

Janiak Sp. z o.o.
Hurtownia Rolno-Ogrodnicza JANIAK 

Plantini Marcin Janiak 
Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Marcin Janiak

Russów 1A 62-817 Żelazków
tel. +48 627510064, +48 694334366

www: janiak-janiak.pl
sklep internetowy: sklep.janiak-janiak.pl


