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Folwark® – starannie dobrany 
smak od blisko 25 lat
Marka Folwark® powstała w 1991 r. jako niewielka wytwórnia sosów, w rodzinnej firmie Włodzimierza 
i Anny Kotaniec. Początkowo, zatrudniając kilka osób, zajmowała się jedynie produkcją majonezu. 
Podczas swojej blisko 25-letniej działalności, portfolio marki Folwark® wzbogaciło się o wiele 
doskonałych produktów.

Na przełomie lat 80. i 90. przyszedł czas 

podjęcia decyzji zakończeniu tzw. „garażo-

wego” etapu produkcji i dokonaniu zna-

czącej inwestycji. Właściciele kupili teren 

po byłej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 

i na początku 1991 r. uruchomili produkcję 

majonezu w nowo wybudowanym zakładzie, 

wyposażonym w nowoczesny homogenizator 

próżniowy oraz linię do pakowania deta-

licznego. Inwestycja ta otworzyła drzwi do 

nowoczesnych technologii produkcji i dała 

możliwość  oferowania wysokiej jakości wyro-

bów. W Polsce pojawiły się pierwsze światowe 

sieci gastronomiczne, które potrzebowały 

dostawców wysokiej jakości sosów, spełnia-

jących ich oczekiwania. Rozpoczęta wtedy 

współpraca trwa do dziś. 

Misją firmy od zawsze było i jest dostarcza-

nie klientom najwyższej jakości produktów 

o wyjątkowych walorach smakowych poprzez 

starannie dobrane receptury i szczególną 

dbałość o kompozycję przypraw. Korzystając 

z doświadczenia ponad 100 współpracow-

ników firma zaspokaja potrzeby najbardziej 

wymagających konsumentów, ciągle poszuku-

jących nowości, produkując nie tylko polskie 

tradycyjne wyroby, ale również unikalne sosy 

kuchni etnicznych. W ofercie znajdują się 

sosy butelkach 410 g/460 g oraz 800 g/900 g 

w wielu wyjątkowych smakach m.in. Sos kebab 

– gyros łagodny, Sos kebab – gyros ostry, Sos 

czosnkowy, Sos salsa mexicana, Remulada duń-

ska, Sos madziarów, Sos do pizzy, Sos barbecue, 

Dressing 1000 wysp, Ketchup premium i inne. 

Od 1.01.2015 r. założyciele przekształcili 
organizację na bazie majątku dotychczasowe-
go Gospodarstwa Produkcyjno-Handlowego 
FOLWARK w spółki: produkcyjną, handlową i ma-
gazynową. Każda z nich jest całkowicie kontro-
lowana przez członków rodziny Kotaniec. Spółką 
FBH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka komandytowa, będącą naturalną kon-
tynuatorką działalności produkcyjnej dawnego 
Folwarku, zarządza Łukasz Kotaniec. Działalność 
handlowa i dystrybucyjna zarządzana jest przez 
całą rodzinę w spółce pod nazwą Kotaniec  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa, która jest też upoważniona do 
korzystania z praw do marki Folwark®. Spółka 
magazynowa Brick-N-Mortar zarządzana jest 
przez Piotra Kotańca. 

Zamówienia: bok@folwark.com.pl, tel. 48 6744118 lub 48 6744900

Grillowanie jest pasją rodziny Kotaniec 

– efektem jest doprowadzony niemal do per-

fekcji sos barbecue do żeberek z grilla oparty 

na prawdziwych powidłach.

 „Folwarku nie byłoby bez naszych 

pracowników. To największy kapitał  firmy. 

Znaczna część ludzi jest nami od samego 

początku, a drugie pokolenie to ich naturalni 

następcy – mówi z dumą Łukasz Kotaniec 

– Na naszym terenie jesteśmy postrzegani 

jako pracodawca pierwszego wyboru.”

 „Obserwujemy otoczenie i uczymy się cały 

czas, aby móc szybko reagować. Złapaliśmy 

wiatr w żagle. Wierzę, że kurs obrany na kre-

atywność w doborze asortymentu i nieustanne 

utrzymywanie wysokiej jakości, pozwoli nam 

wyróżnić się na tle konkurencji i pozytywnie 

zaskakiwać klientów i konsumentów.”

Łukasz Kotaniec
Członek zarządu Kotaniec spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa

W drugiej połowie lat 80. ubiegłego stulecia był dość ubogi dostęp do 
różnych popularnych, podstawowych artykułów spożywczych, takich jak 
chociażby majonez, o ketchupie czy innych sosach nawet nie wspominając. 
Moi rodzice prowadzili wówczas sklep spożywczy i majonez był w ich asorty-
mencie produktem deficytowym. Tata, zainspirowany ogłoszeniem w gazecie 

o sprzedaży urządzenia do produkcji majonezu i musztardy, zainteresował się bliżej tematem. Szybko podjął 
decyzję o zakupie tych urządzeń i rozpoczęciu, początkowo chałupniczego, wytwarzania majonezu
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