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(grudzieƒ 1945 r.) stwierdzano potrzeb´ „ustalenia przez
rzàd i konsekwentnego realizowania planu domen paƒ-
stwowych o ogólnej powierzchni 1,5-2 mln ha ziemi rol-
niczej, przede wszystkim na terenach odzyskanych“.

Z myÊlà o realizacji za∏o˝eƒ reformy rolnej dekkret
powo∏ywa∏ równie˝ do ˝ycia Paƒstwowy Fundusz Ziemi,
w sk∏ad którego wesz∏y nieruchomoÊci b´dàce
w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa przed 1945 rokiem oraz
nieruchomoÊci skonfiskowane i znacjonalizowane m.in.:

- na podstawie dekretu o reformie rolnej z 1944 r.,

- dekretu o majàtkach opuszczonych i ponie-mieckich 
z 1946 roku,

- dekretu o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomoÊci
niezb´dnych dla realizacji narodowych planów
gospodarczych z 1949 roku,

- dekretu o przej´ciu na w∏asnoÊç Paƒstwa niepo-
zostajàcych we faktycznym w∏adaniu w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci ziemskich, po∏o˝onych w niektórych

powiatach województwa bia∏ostockiego, lubelskiego,
rzeszowskiego i krakowskiego.

Tak wi´c w sk∏ad PFZ wesz∏y grunty paƒstwowe,
znacjonalizowane nieruchomoÊci rolne oraz tereny rolne
na tzw. ziemiach odzyskanych. W oparciu o te zasoby
postanowiono budowaç na wsi realny socjalizm, tworzàc
na bazie wczeÊ-niejszych majàtków ziemskich
Paƒstwowe Gospodarstwa Rolne. Szczególnie du˝o
takich gospodarstw powsta∏o na zachodzie Polski, na
Ziemiach Odzyskanych.

W wyniku reformy rolnej PKWN nastàpi∏o tzw. zwar-
stwienie struktury agrarnej w porównaniu ze strukturà
w Polsce przedwrzeÊniowej. Polega∏o to na zmniejszeniu
liczby gospodarstw najmniejszych (poni˝ej 2 ha) oraz go-
spodarstw najwi´kszych (powy˝ej 20 ha) i zwi´kszeniu
si´ udzia∏u gospodarstw Êrednich (5-10 ha).

Na mocy Dekretu, w lutym 1946 r. powo∏ano
Paƒstwowe NieruchomoÊci Ziemskie, a trzy lata póêniej -
12 lutego 1949 roku, uchwa∏à Komitetu Ekonomicznego
Rady Ministrów, utworzono Paƒstwowe Gospodarstwa
Rolne. W ich sk∏ad, obok wspomnianych ju˝ Paƒstwo-
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Cztery dekady dzia∏alnoÊci 
Paƒstwowych Gospodarstw 

Rolnych 1949 - 1992
Zasadnicze zmiany ustrojowe, które nastàpi∏y w Polsce

po 1944 roku spowodowa∏y koniecznoÊç reorientacji
form, metod i celów dzia∏ania zarówno w sferze
politycznej, jak i spo∏eczno-gospodarczej. Jeszcze 
w okresie II wojny Êwiatowej i okupacji - mimo
trwajàcych dzia∏aƒ wojennych i dà˝enia do osiàgni´cia
nadrz´dnego celu, jakim by∏o wyzwolenie kraju spod
okupacji hitlerowskiej - kszta∏towa∏ si´ program
polityki rolnej, formu∏owany przez powsta∏à w 1942
roku Polskà Parti´ Robotniczà. Program ten wykorzy-
stywa∏ spuêcizn´ teoretycznà Komunistycznej Partii Pol-
ski i lewicy spo∏ecznej.

W programie PPR w sprawach dotyczàcych
bezpoÊrednio ch∏opów deklarowano:

- konfiskat´ na rzecz narodu wszystkich majàtków
i dóbr zagrabionych przez Niemców oraz zwrot
drobnym i Êrednim w∏aÊcicielom ich posiad∏oÊci i go-
spodarstw rolnych,

- wyw∏aszczenie bez odszkodowania majàtków ob-
szarniczych i tzw. dóbr martwej r´ki oraz rozdziele-
nie tej ziemi mi´dzy ch∏opów i robotników rolnych,

- uprzemys∏owienie i elektryfikacj´ kraju, rozwój in-
frastruktury technicznej i spo∏ecznej, upowszechnia-
nie oÊwiaty, nauki i kultury oraz post´pu naukowego
i technicznego w rolnictwie,

- popularyzowanie w miastach i wsiach ruchu spó∏-
dzielczego, jako istotnego czynnika ogólnonarodo-
wego rozwoju.

Manifest PKWN z 22 lipca 1944 roku oraz Dekret

o przeprowadzeniu reformy rolnej prawnie sankcjono-
wa∏y postulowane przez PPR zmiany w strukturze
agrarnej i polityce wobec rolnictwa. 

Kszta∏towanie si´ nowej struktury
agrarnej w pierwszych latach 

Polski Ludowej

W pierwszych latach powojennych przeprowadzono
masowà parcelacj´ majàtków ziemskich (zwanych ob-
szarniczymi) oraz organizowano osadnictwo na zie-
miach zachodnich (tzw. odzyskanych). Reforma rolna,
w za∏o˝eniu w∏adzy ludowej, mia∏a stanowiç pierwszà
faz´ rewolucji socjalistycznej w Polsce. Zacz´to tworzyç
paƒstwowe gospodarstwa rolne i inne gospodarstwa
pozostajàce we w∏adaniu jednostek uspo∏ecznionych. 

W ManifeÊcie PKWN przewidywano, ˝e „cz´Êç majàt-
ków obszarniczych b´dzie przeznaczona na gospodar-
stwa „wzorcowe“. W postanowieniach I Zjazdu PPR

—  Geneza powstania  —
Federac j i  Zwiàzków Pracodawców-Dzier ˝awców 

i  W∏aÊc ic ie l i  Rolnych
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Êrednim wykszta∏ceniem zdobytym w technikach rol-
niczych. Umo˝liwia∏o to wdra˝anie
nowych technologii zarówno w uprawie
zbó˝ jak i hodowli zwierzàt.
Odpowiednie stosowanie nawozów 
i Êrodków ochrony roÊlin, pojawianie si´
nowoczesnych maszyn i urzàdzeƒ
u∏atwiajàce prac´ robotników rolnych
dawa∏y wymierne efekty. Niestety, wcià˝
by∏y one niewystarczajàce. Nadal 
z bud˝etu paƒstwa wyp∏ywa∏y ogromne
pieniàdze na utrzymanie PGR. Mimo
stosowania ró˝nych zabiegów organiza-
cyjnych i decyzji politycznych,
przedsi´biorstwa   te - g∏ównie ze
wzgl´du na centralne planowanie - nadal
w wi´kszoÊci by∏y nierentowne.

Nale˝y podkreÊliç jednoczeÊnie, ˝e
PGR, oprócz funkcji produkcyjno-us∏ugowych,
prowadzi∏y tak˝e wiele bardzo kosztownych dzia∏aƒ
spo∏ecznych - budowano ˝∏obki i przedszkola
przyzak∏adowe, szko∏y, Êwietlice, kluby, biblioteki,
dotowano jednostki ochotniczej stra˝y po˝arnej.
Powszechne by∏o do˝ywianie i dowo˝enie dzieci do
szkó∏, organizowanie kolonii, zimowisk, wycieczek
szkolnych. Ale tak˝e dbano o infrastruktur´, utwardzano,
utrzymywano i odÊnie˝ano lokalne drogi i tory kolejowe,

prowadzono dzia∏ania melioracyjne.
Ogromne wydatki ponoszono tak˝e na
budow´ i utrzymanie mieszkaƒ
zak∏adowych i zwiàzanej z nimi infra-
struktury.

W 1981 r. wprowadzono kolejnà
reform´ rolnictwa paƒstwowego. PPGR
podporzàdkowano wojewodom
(z wyjàtkiem gospodarstw nasiennych 
i hodowli zarodowej, które podporzàd-
kowano bezpoÊrednio Ministerstwu
Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej).

Reforma gospodarcza, którà PGR rozpocz´∏y wdra˝aç od
1 lipca 1981 r., przesàdzi∏a los Zjednoczeƒ PGR, które
uleg∏y likwidacji 30 czerwca 1982 roku. 

Po 1981 r. paƒstwowe gospodarstwa rolne, tak jak
wszystkie przedsi´biorstwa w gospodarce, zacz´∏y
funkcjonowaç w nowych warunkach, okreÊlanych jako 3
„S” (samorzàdnoÊç, samodzielnoÊç, samofinansowanie).
W konsekwencji oznacza∏o to wycofanie dotacji
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wych NieruchomoÊci Ziemskich, wesz∏y tak˝e
Paƒstwowe Zak∏ady Hodowli RoÊlin oraz Paƒstwowe
Zak∏ady Chowu Koni. 

PGR w trakcie swojego istnienia przesz∏y liczne przek-
szta∏cenia zmiany struktur organizacyjnych, zarówno na
szczeblach terenowych, jak i centralnym. Przekszta∏cenia
struktur prowadzi∏y te˝ do zmian nazewnictwa pow-
stawa∏y Zespo∏y PGR, Klucze PGR, Paƒstwowe
Wieloobiektowe Gospodarstwa Rolne (PWGR), nast´pnie
Paƒstwowe Przedsi´biorstwa Gospodarki Rolnej (PPGR),
Kombinaty PPGR, Kombinaty Rolne. Wi´kszoÊç tych
zmian wiàza∏a si´ z post´pujàcà koncentracjà produkcji,
którà ze szczególnym nasileniem lansowano w latach 70-
tych. Rozpoczà∏ si´ wówczas proces ∏àczenia PGR-ów 
w kombinaty, czyli przedsi´biorstwa wielozak∏adowe.
Powstawa∏y w tym czasie tak˝e przedsi´biorstwa rolne
b´dàce do dziÊ klasycznymi
przyk∏adami gigantomanii w rol-
nictwie jak np. „Agrokompleks
K´trzyn”, czy „Agrokompleks
Sudety”. Kompleksowa mechanizac-
ja robót, intensywny rozwój
hodowli byd∏a mi´snego,
mlecznego, trzody chlewnej,
wi´ksza specjalizacja produkcji,
w∏aÊciwa polityka kadrowa - to
g∏ówne cele tej reformy. ¸àczenie
gospodarstw mia∏o te˝ pozwoliç na
szybszà popraw´ warunków socjal-

no-bytowych za∏óg, dynamiczny rozwój budownictwa
mieszkaniowego i infrastruktury osiedli PGR-owskich.

Na szczeblu centralnym istnia∏o najpierw Ministerstwo
Paƒstwo-wych Gospodarstw Rolnych, zastàpione po
1956 roku przez Generalny Inspektorat PGR, 
a potem Centralny Zarzàd PPGR, który powsta∏ 
1 stycznia 1974 r. na podstawie zmiany ustawy 
z 1949 r. o PGR. Siedzibà by∏a Warszawa, gmach minis-
terstwa rolnictwa. 

Wszystkie decyzje dotyczàce kierunków rozwoju,
zadaƒ produkcyjnych, zasad finansowania PGR zapada∏y
w∏aÊnie tutaj. Nadzór i kontrol´ nad Centralnym
Zarzàdem pe∏ni∏ minister rolnictwa. Podstawowym
celem CZ PGR by∏o dà˝enie do uzyskania przez gospo-
darstwa rolne rentownoÊci przy jednoczesnej maksy-

malizacji produkcji. 

W tym okresie kierownicza
kadra zarzàdzajàca paƒstwowymi
gospodarstwami rolnymi by∏a m∏oda
i stosunkowo dobrze wykszta∏cona.
Byli to in˝ynierowie, którzy
ukoƒczyli Szko∏´ Gospodarstwa
Wiejskiego (SGGW) w Warszawie lub
inne wy˝sze uczelnie rolnicze. Kadŕ
Êrednià stanowili pracownicy ze
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Likwidacja Paƒstwowych Przed-si´biorstw Gospodarki
Rolnej oznacza∏a restrukturyzacj´ i prywatyzacj´ sektora
paƒstwowego rolnictwa, której podlega∏o prawie 4,7 mln
ha gruntów (tj. 18,7% u˝ytków rolnych Polski), w tym 3,8
mln ha nale˝àcych do 3 433 (w 1988 r.) paƒstwowych
przedsi´biorstw gospodarki rolnej. Tereny, gdzie PGR
przewa˝a∏y (w u˝ytkowaniu ziemi), obejmowa∏y 45,3%
powierzchni kraju. Mieszka∏o tam 38,3% ludnoÊci
wiejskiej Polski.

W PGR pracowa∏o 440 tys. osób, z czego 370 na
stanowiskach robotniczych, 330 tys. w produkcji
rolnej (111 tys. w produkcji roÊlinnej i 68
tys. w produkcji zwierz´cej). 27,6 % miesz-
kaƒców PGR mieszka∏o w samodzielnych
osiedlach PGR-owskich (osadach), 56,4% na
wsi, a 15,9% w mieÊcie.

Wraz z likwidacjà PGR zlikwidowana
zosta∏a w ogromnej cz´Êci praca najemna
w rolnictwie. Po likwidacji PGR-ów ich pra-
cownicy z wielu przyczyn, np. z powodu
przyzwyczajenia do pracy w kolektywie, braku Êrodków
finansowych itp. nie potrafili tworzyç ani gospodarstw
indywidualnych ani te˝ innych warsztatów pracy (np.
us∏ug). Dlatego reforma ta przynios∏a ogromne bezrobo-

cie na tych obszarach. Najcz´Êciej ca∏e rodziny by∏y
zatrudnione w paƒstwowych gospodarstwach rolnych,
poniewa˝ na wsi nie by∏o innych miejsc pracy. PGR by∏y
dla nich oknem na Êwiat, ca∏ym ich ˝yciem. Pozostawieni
sami sobie, zupe∏nie nieprzystosowani do natychmias-
towej zmiany rzeczywistoÊci, przechodzili na zasi∏ki dla
bezrobotnych.

Nadmieniç nale˝y, ˝e pracownicy by∏ych PGR
byli w tamtym okresie jedynà grupà spo∏ecznà pra-
cowników najemnych, która nie otrzyma∏a udzia-
∏ów lub akcji w swoich przedsi´biorstwach, 

a w przypadku zwolnieƒ - os∏on socjalnych,
porzàdnych odpraw lub pomocy w zakre-
sie przekwalifikowania. Na os∏od´ otrzy-
mali jedynie prawo do wykupu na prefer-
encyjnych warunkach swoich mieszkaƒ.
Od tamtego czasu ró˝ni ministrowie rol-

nictwa wielokrotnie zwo∏ywali narady na
ten smutny i wstydliwy, nie rozwiàzany przez

kolejne rzàdy, problem. Du˝o obiecywali, ale nic
dla tych ludzi nie zrobili. Tworzone przez pracowników
Spó∏ki, majàce na celu wydzier˝awienie gospodarstw, co
mia∏o umo˝liwiç utrzymanie stanowisk pracy, nie mia∏y
zasobów finansowych oraz szczególnych preferencji
(poza enigmatycznymi zapisami o prawie pierwszeƒstwa)
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paƒstwowych do produkcji w gospodarstwach i uznanie
równorz´dnej roli wszystkich sektorów w∏asnoÊci 
w gospodarce rolnej.

Konsekwencjà tych zmian by∏o rozwiàzanie w kwiet-
niu 1981 r. Centralnego Zarzàdu Paƒstwowych
Przedsi´biorstw Gospodarki Rolnej. 

1 czerwca 1982 r. zosta∏o powo∏ane do ˝ycia Krajowe
Zrzeszenie Paƒstwowych Przedsi´biorstw Gospodarki
Rolnej, którego siedzibà zosta∏a Warszawa - gmach
resortu rolnictwa. G∏ównym Celem powo∏ania
Krajowego Zrzeszenia i Zrzeszeƒ Regionalnych by∏o
reprezentowanie interesów PPGR wobec w∏adz, organi-
zowanie wspólnych przedsi´wzi´ç gospodarczych,
szkolenia i organizowanie wspó∏pracy pomi´dzy PPGR.
Krajowe Zrzeszenie istnia∏o do 1 stycznia 1987 r.

Od 1 stycznia 1988 r. do koƒca 1991 r. funkcjonowa∏
przekszta∏cony z Krajowego Zrzeszenia PPGR Krajowy
Zarzàd Zwiàzku PGR. Powo∏ane do ˝ycia zosta∏y regio-
nalne zwiàzki, które bezpoÊrednio w terenie zajmowa∏y
si´ pracà na rzecz ludzi i majàtku, który pozosta∏ po lik-
widacji (w ramach reformy Leszka Balcerowicza) PPGR. 

Po przejÊciu na system gospodarki rynkowej, na pod-
stawie ustawy z 19 paêdziernika 1991 r. o gospodarowa-
niu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa oraz 

o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1991 r. nr
107. Poz. 464) majàtek przedsi´biorstw PGR 
i Kombinatów zosta∏ przej´ty przez Agencj´ W∏asnoÊci
Rolnej Skarbu Paƒstwa (obecnie ANR). Nadzór nad
Agencjà sprawowa∏ minister rolnictwa. Siedzibà by∏a 
i jest nadal Warszawa z Prezesem powo∏ywanym
i odwo∏ywanym przez Prezesa Rady Ministrów na
wniosek ministra rolnictwa i ministra skarbu. Skarb
Paƒstwa powierzy∏ Agencji wykonywanie prawa
w∏asnoÊci i innych praw rzeczowych (osiedla, budynki 
i budowle). Biuro Prezesa AWRSP powo∏a∏o 14 oddzia∏ów
terenowych z dyrektorami kierujàcymi i reprezentujàcy-
mi oddzia∏ na zewnàtrz. Gospodarstwa, które nie
zosta∏y sprzedane lub wydzier˝awione, pozosta∏y 
w zarzàdzie Agencji i mia∏y wyznaczonych przez
Agencj´ administratorów. AWRS przej´∏a wszystkie 1666
paƒstwowe przedsi´biorstwa gospodarki rolnej. Oprócz
nieruchomoÊci rolnych Agencja przej´∏a tak˝e pozosta∏y
majàtek PGR-ów, mieszkania zak∏adowe, gorzelnie,
winiarnie i browary, masarnie i rzeênie, suszarnie zbó˝ 
i zielonek, mieszalnie pasz, m∏yn, sklepy, hotele, zajazdy,
obiekty o charakterze socjalnym, kulturalnym i sportowym
oraz zabytkowe zespo∏y dworskie i pa∏acowo-parkowe. 
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w zakresie wydzier˝awiania lub wykupu majàtku gospo-
darstw. Spó∏ki te nawet dzisiaj traktowane sà przez
w∏adze z niech´cià, jako z∏o konieczne.

W 1991 roku, z inicjatywy tworzàcego si´

Zwiàzku Przedsi´biorców Rolnych, 

powo∏any zosta∏ do ˝ycia Bank Rozwoju

Rolnictwa S.A. z siedzibà w Poznaniu. 

Jego celem statutowym by∏o zabezpieczenie

w∏aÊcicieli i dzier˝awców rolnych 

od strony finansowej (udzielanie kredytów

bankowych na zakup ziemi rolnej, 

maszyn i potrzebnych urzàdzeƒ) do jak

najszybszego wznowienia produkcji 

w przej´tych gospodarstwach rolnych. 

Likwidacja Banku nastàpi∏a w po∏owie 1996 r. 
W ramach konsolidacji banków rolnych i spó∏dziel-

czych BRW S.A uleg∏ likwidacji, a jego aktywa
znalaz∏y si´ w Banku Zachodnim z siedzibà we

Wroc∏awiu.
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poprzez Agencj´, do konkretnego w∏aÊciciela,
dzier˝awcy czy te˝ administratora. 

W ten sposób stan prawno - w∏asnoÊciowego
zawieszenia w∏aÊciwie nie istnia∏. Przedsi´biorstwo
ca∏y czas funkcjonowa∏o, automatycznie w chwili
likwidacji zostawa∏o równoczeÊnie przej´te do
Zasobu i fizycznie rozdysponowane mi´dzy nowych
pe∏noprawnych gospodarzy. Drugà istotnà, bardzo
wa˝nà sprawà by∏o to, ˝e pracoch∏onny proces
przekazywania, zwiàzana z nim inwentaryzacja 
i bilans wyst´powa∏ tylko jeden raz. Skraca∏o to
skutecznie proces przekazywania ziemi konkretnym
ludziom, którzy póêniej stawali na czele spó∏ek.

Kadra popegeerowska opowiada∏a si´ 
za klarownym systemem kierowania 

przedsi´biorstwem rolnym, a wi´c za system
mened˝erskim. Wybiera∏a najcz´Êciej t´

form´ z kontrolnym pakietem akcji szefa 

— Zwiàzek Przedsi´biorców Rolnych —
Na fali nowego ∏adu administracyjnego 

1 stycznia 1992 r. powsta∏ Zwiàzek 
Przedsi´biorców Rolnych posiadajàcy 

14 oddzia∏ów regionalnych (odpowiedniki 
OT AWRSP) i w∏asnà gazet´ „Agroprolog”. 

To w∏aÊnie za poÊrednictwem tego miesi´cznika
Zwiàzek prowadzi∏ nie tylko dzia∏alnoÊç eduka-
cyjnà za∏óg by∏ych PGR, ale równie˝ dzia∏alnoÊç
doradczà. Znani ekonomiÊci, naukowcy i mena-
d˝erowie w swych artyku∏ach radzili jak zorgani-
zowaç spó∏ki pracowników, przedsi´biorstwa
handlowo-us∏ugowe po by∏ych PGR, co powinna
zrobiç za∏oga, która jest zainteresowana dalszym
gospodarowaniem, jak mo˝na lepiej dostosowaç
produkcj´ rolnà do wymagaƒ rynku, osiàgaç lepsze
efekty ekonomiczne, z∏agodziç nieuchronne
ograniczania zatrudnienia w dzia∏ach rolnych
poprzez uruchamianie nowej, poszukiwanej
dzia∏alnoÊci. Podawane by∏y przyk∏ady dobrze
napisanych biznesplanów i wzory
innych dokumentów, potrzebnych do
zakupu na w∏asnoÊç ziemi lub jej
dzier˝awienia. Gazeta uczula∏a, ˝e
ka˝de wykupienie na w∏asnoÊç lub
przej´cie ziemi w dzier˝aw´ powinno
mieç odzwierciedlenie w akcie notari-
alnym.

Ca∏y proces przejmowania 
przedsi´biorstwa rolnego odbywa∏
si´ bardzo szybko, tak naprawd´

móg∏ si´ odbyç jednego dnia, 
a mianowicie majàtek 

likwidowanego przedsi´biorstwa
przechodzi∏ przez troje ràk 

– od organu za∏o˝ycielskiego,
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W zwiàzku z tym od 1 czerwca 1993 r.
postanowieniem Sàdu Wojewódzkiego 
VII Wydzia∏u Cywilnego i Rejestrowego 

zarejestrowana zosta∏a Federacja Zwiàzków
Pracodawców Rolnych. 

Skupia∏a ona w∏aÊcicieli, dzier˝awców 
i administratorów, którzy, przejmujàc ziemi´

od Agencji W∏asnoÊci Rolnych Skarbu
Paƒstwa wraz z za∏ogami, stali si´ 

jednoczeÊnie pracodawcami. 
Organami terenowymi by∏o nadal 

14 Zwiàzków Regionalnych.

– lidera, który stawa∏ si´ pracodawcà 
zatrudnionej najcz´Êciej by∏ej za∏ogi PGR. 

I znów odpowiednia chwila w tej zawi∏ej historii
pokaza∏a, ˝e oto znalaz∏a si´ odwa˝na, dobrze
wykszta∏cona, w miar´ m∏oda kadra kierownicza -
pracodawców-menad˝erów. To w∏aÊnie w r´kach
tych ludzi znalaz∏ si´ los za∏ogi - za∏ogi najcz´Êciej
w wi´kszoÊci przej´tej po by∏ych PGR-ach a tak˝e
ziemia, inwentarz, budynki i budowle, które cz´sto
straszy∏y swym wyglàdem. To oni na swoje barki
wzi´li wyprowadzenie przedsi´biorstw rolnych 
z biedy, nadawali ekonomiczny kierunek, a ludziom
zapewniali w∏aÊciwe warunki pracy i ˝ycia. Po pros-
tu tchn´li w te zaniedbane gospodarstwa rolne
˝ycie. Utworzone spó∏ki pracowa∏y dla siebie, to od
nich zale˝a∏o, czy b´dzie im si´ ˝y∏o dobrze dzisiaj
i w kolejnych latach.



W marcu 2003 roku w Bydgoszczy odby∏ si´ Zjazd zjednoczeniowy dwóch równolegle 
dzia∏ajàcych organizacji rolniczych: Federacji Zwiàzków Pracodawców 
i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dzier˝awców i W∏aÊcicieli Rolnych.

Gazetà utworzonej Federacji zosta∏ „Rolnik Dzier˝awca”, obecny na rynku prasy rolniczej od 1997 roku.
Ten bogaty w treÊci i ∏adnie ilustrowany miesi´cznik postawi∏ na nowoczesne rolnictwo, reprezentujàc
interesy ludzi biznesu rolnego
– w∏aÊcicieli przedsi´biorców
rolnych i dzier˝awców, gospo-
darstw wielkoobszarowych. 

Dzi´ki integracji  Êro -
dowiska dzier˝awców i pra-
codawców rolnych organiza-
cja zyska∏a jednego silnego
reprezentanta na szczeblu
krajowym.  Reprezentowanie
zrzeszonych cz∏onków
Federacji, sta∏a wspó∏praca
z AWRSP - to podstawowe
zadania,  dla których jà
powo∏ano.

—   Federacja Zwiàzków    —
Pracodawców-Dzier˝awców i W∏aÊcicieli Rolnych 

Mariusz Olejnik - I Prezes Zarzàdu Federacji Ignacy Urbanowski - d∏ugoletni Przewodniczàcy
Rady Nadzorczej Federacji
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Powsta∏a Federacja Zwiàzków Pracodawców-
Dzier˝awców i W∏aÊcicieli Rolnych z siedzibà 
w Warszawie. Wybrano w∏adze na okres 4 lat.
Prezesem Zarzàdu zosta∏ Mariusz Olejnik - Prezes
Zwiàzku Pracodawców-Dzier˝awców i W∏aÊcicieli
Rolnych w Opolu, a przewodniczàcym Ignacy
Urbanowski - Dyrektor Spó∏ki „Gruntpol” 
w Kaliszu.

Zgodnie ze Statutem, w∏adzami Federacji sà:
Rada, Zarzàd i Komisja Rewizyjna. Raz na 5 lat
(póêniejsza poprawka w Statucie) odbywa si´ Zjazd
Federacji, który podsumowuje dzia∏alnoÊç poprzed-
niej kadencji i dokonuje wyboru w∏adz na nast´pny
okres.

W sk∏ad Federacji wchodzi 14 Zwiàzków 
Regionalnych:

- Zwiàzek Pracodawców-Dzier˝awców 
i W∏aÊcicieli Rolnych w Bydgoszczy, 

- Zwiàzek Pracodawców Rolnych 
w Nowinach, 

- Zwiàzek Dzier˝awców NieruchomoÊci Rolnych
w Gliwicach, 

- Lubuski Zwiàzek Rolników w Baczynie, 

- Stowarzyszenie Dzier˝awców i W∏aÊcicieli
Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego 
w Budzistowie, 

- Zwiàzek Pracodawców Rolnych w Lublinie, 

- Zwiàzek Pracodawców Rolnych w ¸odzi, 

- Opolski Zwiàzek Producentów Rolnych w Opolu, 

- Zwiàzek Pracodawców Rolnych w Poznaniu, 

- Zwiàzek Pracodawców w Szczecinie, 

- Zwiàzek Pracodawców Rolnych w Warszawie, 

- DolnoÊlàski Zwiàzek Dzier˝awców i W∏aÊcicieli
NieruchomoÊci Rolnych we Wroc∏awiu, 

- Warmiƒsko-Mazurski Zwiàzek Rolników 
w Pieni´˝nie, 

- Krajowy Zwiàzek Producentów Trzody Chlewnej
w Barwicach. 

Struktura w∏adzy w Zwiàzkach jest taka sama,
jak w Federacji. 
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G∏ównym zadaniem Federacji jest ochrona
cz∏onków Zwiàzków i reprezentowanych
przez nich podmiotów gospodarczych.

S∏u˝à temu nast´pujàce kierunki dzia∏ania:

- Inicjowanie kszta∏towania prawa i ekono-
micznych warunków, zapewniajàcych w∏aÊciwe
usytuowanie przedsi´biorstw rolnych, w tym
dzier˝aw w polskim rolnictwie;

- Reprezentowanie interesów menad˝erskiej
grupy zawodowej w rolnictwie: w∏aÊcicieli,
dzier˝awców, administratorów i zarzàdców;

- Dbanie o równoprawny dost´p do preferen-
cyjnych kredytów i innych u∏atwieƒ wynikajà-
cych z polityki rolnej paƒstwa;

- Prowadzenie doradztwa menad˝erskiego 
i szkolenia dla kadry, szczególnie z zakresu mar-
ketingu, finansów, organizacji produkcji,
nowych technik i technologii;

- Zapewnienie udzia∏u Federacji i Zwiàzków 
w uregulowaniach prawnych, formalnych i prak-
tycznych decyzjach w procesie prywatyzacji rol-
nictwa i gospodarki ˝ywnoÊciowej;

- Uczestniczenie w zawieraniu umów zbiorowych
pracy, rozstrzyganiu sporów zbiorowych oraz

innych negocjacjach dotyczàcych stosunków
pracodawców i pracobiorców;

- Organizowanie wspó∏pracy cz∏onków Zwiàzków
w celu skutecznej ochrony ich dzia∏alnoÊci i pod-
noszenia efektywnoÊci ekonomiczno-produk-
cyjnej;

- Podejmowanie zorganizowanych negocjacji 
w sprawach cen i warunków zbytu i zaopa-
trzenia w Êrodki produkcji;

- Wspó∏dzia∏anie z innymi organizacjami dzia∏ajà-
cymi w rolnictwie w celu tworzenia korzystnych
warunków do produkcji rolniczej.



Federacja, chcàc nag∏oÊniç spraw´ „zabrania”
ziemi dzier˝awcom przez rzàdzàcych 
(ministra rolnictwa), zorganizowa∏a 

w znaczàcych miejscach w stolicy wiele
Konferencji. Oto przyk∏adowe tytu∏y i miejsca:

„Dzier˝awy rolne w Polsce stan obecny 
i przysz∏oÊç”- Centralna Biblioteka Rolnicza,
„Poprawa struktury agrarnej a konkuren-

cyjnoÊç polskiego rolnictwa” pod honorowym
patronatem Marsza∏ka Sejmu RP 

Bronis∏awa Komorowskiego – gmach 
Sejmu RP, „Szanse rozwoju towarowych

gospodarstw rolnych w przysz∏ej Wspólnej
Polityce Rolnej. Oczekiwania od Prezydencji
Polskiej” – gmach SGGW, „Dzier˝awa rolna
trwa∏à formà gospodarowania w polskim 
rolnictwie” – równie˝ gmach Sejmu RP. 

Federacja zorganizowa∏a tak˝e konferencje
mi´dzynarodowe, np. „Odnowa Wspólnej Polityki
Rolnej naszego rolnictwa” i „Kierunki i mo˝liwoÊci
wzrostu konkurencyjnoÊci polskiego rolnictwa 
– a cele polityki rolnej paƒstwa” pod honorowym
patronatem prezydenta RP Bronis∏awa Komo-
rowskiego – Centralna Bibliotek Rolnicza.

W Konferencjach tych uczestniczyli politycy 
z ró˝nych opcji, przedstawiciele Kancelarii
Prezydenta RP, parlamentarzyÊci, naukowcy, przed-
stawiciele wielu organizacji rolniczych. Do samego
koƒca w∏adze Federacji by∏y przekonane, ˝e
màdroÊç zwyci´˝y, ale niestety tak si´ nie sta∏o.

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu, przed nas-
t´pnymi wyborami parlamentarnymi – (czerwiec
2011 r.) pos∏owie, chcàc pozyskaç elektorat ch∏opski,
czyli inaczej mówiàc „g∏osy”, pod has∏em zaspokoje-
nia g∏odu ziemi przeg∏osowali ustaw´ „O gospo-
darowaniu nieruchomoÊciami rolnymi oraz o zmian-
ie innych ustaw”, która ukaza∏a si´    w Dzienniku
Ustaw 16 wrzeÊnia 2011 r. Na mocy prawa odebra∏a
ona dzier˝awcom 30 % dzier˝awionej ziemi,
ograniczajàc im tak˝e mo˝liwoÊç zakupu ziemi tylko
do 428 ha. Tak wi´c wszystkie zabiegi Federacji nie
przynios∏y zamierzonego celu. Towarowe gospo-
darstwa rolne inwes-tujàce w ca∏y posiadany
majàtek musia∏y go skurczyç, przeorganizowaç pro-
dukcj´. zagospodarowaç za∏og´. Ponios∏y straty
niezamierzone i niezawinione, ale rzàdzàcych
zupe∏nie to nie obchodzi∏o  i nadal nie obchodzi. 

Walk´ Federacji o s∏usznà spraw´ relacjonowa∏ 
i upowszechnia∏ miesi´cznik “Rolnik Dzier˝awca”
(obecna nazwa – “Przedsi´biorca Rolny”).

Federacja, pami´tajàc o ludziach zatrudnionych
w PGR, zwraca∏a si´ do rzàdzàcych z postulatem,
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27 czerwca 2007 r., zgodnie ze Statutem
Federacji, odby∏ si´ kolejny Zjazd Federacji.
Prezesem Zarzàdu zosta∏ Leszek Dereziƒski  

- Prezes Zarzàdu Spó∏ki „Komrol” 
w Kobylnikach, a przewodniczàcym 

pozosta∏ Ignacy Urbanowski.

Kierunki dzia∏ania Federacji uwzgl´dnia∏y sytu-
acj´, w jakiej znalaz∏y si´ gospodarstwa towarowe.
Dlatego Federacja ÊciÊle wspó∏pracowa∏a z agencja-
mi rolniczymi, a szczególnie z Agencjà W∏asnoÊci
Rolnej Skarbu Paƒstwa (obecnà Agencjà
NieruchomoÊci Rolnych). Przedstawiciele Federacji
zasiadali w Zespo∏ach Roboczych AWRSP, obecnie
Radzie Spo∏ecznej, by wypracowywaç wspólne
porozumienia o wspó∏pracy. Ustalano wysokoÊç
czynszów dzier˝awnych, podejmowano wspólne

decyzje co do zaniedbanych i zdewastowanych
budowli i budynków czy te˝ infrastruktury osiedli
popegeerowskich (kot∏owni, dróg osiedlowych itp.).
Federacja zabiega∏a o pomoc dla dzieci i m∏odzie˝y
z tych osiedli, a wi´c o stypendia dla najlepiej uczà-
cych si´, o dofinansowywanie kolonii czy zimowisk
szkolnych. Dba∏a tak˝e, by wszystkie dokumenty
osobowe ludzi zatrudnionych w by∏ych PGR-ach
znalaz∏y si´ w oddzielnych archiwach.

Niestety, w ostatnich latach, a konkretnie od
2008 r. towarowe gospodarstwa rolne nie wpisa∏y
si´ w kierunek polityki paƒstwa.

Kadencja wybranych w∏adz Federacji to okres
bardzo trudny w dziejach Federacji, to okres kilku
lat wzmo˝onej pracy i walki o zapisy dotyczàce
rzàdowego projektu ustawy „O zmianie ustawy 
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi oraz
o zmianie niektórych innych ustaw”. 

W latach 2008-2011 wysz∏o z Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 10 projektów ustaw
dotyczàcych tej samej sprawy - odebrania dobrze
uprawianej ziemi dzier˝awcom. Federacja pra-
cowa∏a ze zdwojonà si∏à i energià przy sporzàdza-
niu opinii i uwag do ka˝dego nast´pnego ministe-
rialnego projektu. Udowadnia∏a i przekonywa∏a
„nieprzekonanych”, ˝e kolejne projekty ustawy sà
pisane na zamówienie polityczne, ˝e nie
przyniosà wymiernych korzyÊci finansowych, 
a wr´cz strat´, ˝e ziemia b´dzie le˝eç od∏ogiem,
˝e jest ju˝ 1,5 mln ha ziemi od∏ogujàcej, którà
porastajà tylko chwasty, a którà ANR mo˝e
sprzedawaç, no i w koƒcu, ˝e to w∏aÊnie
towarowe gospodarstwa rolne produkujà dobrà
i konkurencyjnà ˝ywnoÊç nie tylko na rynek kra-
jowy, rynki krajów Unii Europejskiej, ale równie˝
˝ywnoÊç polskà mo˝na spotkaç w dalekiej Japonii,
Chinach czy USA.

Leszek Dereziƒski
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Bolàczkà sà tak˝e tzw. „s∏upy” – dobrze op∏acani
ch∏opi kupujà ziemi´ dla spó∏ek, czy pojedynczych
osób - dla tych, którzy sà nieuprawnieni do jej
zakupu. To kolejny przyk∏ad z∏ego prawa. 

W sytuacji kiedy banki oferujà ma∏e oprocen-
towanie na zakup ziemi, natychmiast sta∏a si´ ona
najlepszà lokatà kapita∏u dla obecnych i przysz∏ych
pokoleƒ. Okaza∏o si´, ˝e ludzie maj´tni wykupujà
ziemi´, choç nigdy nie byli i nie b´dà rolnikami.
Produkcja rolna, która mia∏a byç g∏ównym celem
posiadania ziemi, zosta∏a znów zgubiona. Pieniàdze
ze sprzeda˝y zape∏niajà tylko “dziur´” bud˝etowà.
Jak mówià statystyki, najmniej ziemi kupili ch∏opi 
z prozaicznej przyczyny – braku pieni´dzy. To dla
nich przecie˝  minister rolnictwa z takim uporem 
i determinacjà walczy∏ o nowelizacj´ ustawy 
z 16.09.2011 r. W przetargach ograniczonych cena
za 1 ha poszybowa∏a do kilkudziesi´ciu, a w niek-
tórych przypadkach do kilkuset tysi´cy z∏otych. Dla
przeci´tnego ch∏opa taka cena ziemi jest nie do
zaakceptowania. Tak wi´c ziemia sta∏a si´ kartà
przetargowà i formà spekulacji.

Ustaw´ z 16 wrzeÊnia 2011 r. Federacja
zaskar˝y∏a do Trybuna∏u Konstytucyjnego, ale
okaza∏o si´, ˝e organizacja ta nie ma legitymacji
prawnej do takiego dzia∏ania. FZP-DiWR wystàpi∏a
tak˝e do Rzecznika Praw Obywatelskich z proÊbà,
by w jej imieniu wystàpi∏ do TK. Federacja w swojej
naiwnoÊci uwa˝a∏a, ˝e zwróci si´ do Urz´du
powo∏anego dla Obywatela, ale i to okaza∏o si´
niewypa∏em. Po 1,5 roku od z∏o˝enia potrzebnych
dokumentów i wielu zabiegach Rzecznik Praw
Obywatelskich udzieli∏ odpowiedzi, ˝e nie ma pod-
staw prawnych, by sprawa która dotyczy niewiel-
kiej grupy ludzi by∏a rozpatrywana przez TK !. 

20 czerwca 2012 r. odby∏ si´ kolejny Zjazd
Federacji. Cz∏onkowie Federacji widzieli
ogromny wk∏ad pracy Zarzàdu i Rady 

w poprzedniej kadencji i dlatego ponownie

wybrali „stare w∏adze”. Prezesem Zarzàdu
zosta∏ Leszek Dereziƒski, a Przewodniczàcym

Rady Ignacy Urbanowski.

Zaraz po Zjeêdzie Zarzàd i Rada Federacji za 
priorytetowà spraw´ nowej kadencji wyznaczy∏a
uregulowanie dzier˝awy rolniczej w Polsce. Min´∏o
ponad 20 lat od procesu transformacji, a dzier˝awa
rolnicza, jako jedna z form gospodarowania na pol-
skiej ziemi, nie doczeka∏a si´ ustawy. Dlatego trwa-
jà obecnie prace nad tym odr´bnym aktem
prawnym, który ca∏oÊciowo uregulowa∏by wszys-
tkie jej aspekty. 

Potwierdzeniem s∏usznoÊci dzia∏aƒ FZP-DiWR
by∏a konferencja, „Gospodarowanie gruntami rol-
nymi w Polsce” która odby∏a si´ 24 kwietnia 2014 r. 
w gmachu ministerstwa rolnictwa w Warszawie.

Spotkanie dzier˝awców w Kobylnikach

Konferencja - 24 kwietnia 2014 r.

— 22 —

by w nowelizacji ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 2011 r.
znalaz∏ si´ zapis o mo˝liwoÊci wykupu ziemi przez
by∏ych pracowników PGR. By∏by to dla nich 
i ich rodzin nie tylko warsztat pracy, ale równie˝
kontakt z rzeczywistoÊcià. Federacja podkreÊla∏a
potrzeb´ jasnej, perspektywicznej polityki rolnej, 
a nie polityki odnoszàcej  si´ do hektarów i z∏otówek
zasilajàcych tylko bud˝et paƒstwa.

Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Sejmu
RP pos∏owie bili si´ w piersi i przepraszali w∏aÊci-
cieli i dzier˝awców „za akt swojej g∏upoty”, „wsty-
dzili si´” tego, co uczynili przeg∏osowujàc ustaw´ z
16.09. 2011 r., ale „mleko si´ ju˝ rozla∏o”. Zdobyli
ch∏opskie g∏osy i zasiedli w ciep∏ych, dobrze
op∏acanych sejmowych fotelach, dostarczajàc
towarowym gospodarstwo rolnym wielu k∏opotów,

nie tylko natury ekonomicznej ale i kadrowej. 

W nied∏ugim czasie okaza∏o si´, ˝e ustawa ta -
to nie tylko „kula u nogi” dzier˝awców, ale tak˝e
i rzàdowych agencji ANR i ARiMR. Jednym z takich
przyk∏adów jest bezumowne i bezprawne
obsiewanie nocà przez zupe∏nie nieznanych
pseudorolników-przest´pców zabranej ziemi
dzier˝awcom, na którà nie znalaz∏ si´ nabywca. Za
ten przest´pczy akt nieznani nikomu rolnicy otrzy-
mujà dop∏aty bezpoÊrednie. Agencje, nie chcàc
ponosiç ogromnych kosztów, wynajmujà ochron´
pilnujàcà dzieƒ i noc „zabranej” ziemi. Ca∏odobowa
ochrona kosztuje, zabrana ziemia le˝y od∏ogiem
poniewa˝ nie ma w∏aÊciciela, nie produkuje, do
gmin nie wp∏ywajà podatki. To jeden z absurdów
polityki rzàdzàcych.  



Zbo˝a” w Modrzu k. Poznania, w Minikowie (woj.
kujawsko-pomorskie), w Dniach Pola w Nowinach
(woj. pomorskie) oraz w ¸osiowie (woj. opolskie).
Uczestniczymy tak˝e w Mi´dzynarodowych Targach
Francuskich SIMA.

Federacja nale˝y i wspó∏pracuje tak˝e 
z rolniczymi organizacjami Unii Europejskiej:

GEOPA – Mi´dzynarodowà Organizacjà
Pracodawców Rolnych, w której mamy 

eksperta – sta∏ego przedstawiciela, 
reprezentujàcego problemy polskich 

pracodawców rolnych. GEOPA wchodzi 
w sk∏ad COPA-COGECA.

Drugà organizacjà, której Federacja jest
cz∏onkiem to ELO – Europejska Organizacja

W∏aÊcicieli Ziemskich. 

Wspólnie organizowane sà w Polsce konferenc-
je, takie jak „Odnowa Wspólnej Polityki Rolnej dla
lepszego rolnictwa”, która odby∏a 10 maja 2011 r.
w gmachu Senatu SGGW w ramach Forum dla
Przysz∏oÊci Rolnictwa. Spotkanie zakoƒczy∏o si´
apelem, aby nowy bud˝et UE potraktowa∏ priory-
tetowo bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊci, dostrzeg∏
ogromnà rol´ gospodarstw towarowych jako jed-
nego z g∏ównych producentów zdrowej, masowej
i stosunkowo taniej ˝ywnoÊci.

Przedstawiciele Federacji uczestniczà tak˝e 
w Sta∏ej Komisji Rolnictwa Parlamentu Euro-
pejskiego.
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Rolnictwa i Obrotu Rolnego w Krajowej Izbie
Gospodarczej i w Sta∏ym Komitecie Paƒstwowej
Inspekcji Pracy.

Od lat FZP-DiWR wspó∏pracuje z Krajowà Radà
Izb Rolniczych i innymi organizacjami rolniczymi
w kraju.

Ka˝dego roku przedstawiciele Federacji uczest-
niczà w odbywajàcym si´ w Sali Kryszta∏owej
SGGW przyj´ciu noworocznym. Jest ono organi-
zowane przez rektora SGGW i attache rolnych
przy ambasadach zagranicznych w Polsce. W trak-
cie tych uroczystych spotkaƒ, powiàzanych jeszcze

z emocjami bo˝onarodzeniowymi, przed-
stawiciele Federacji nawiàzujà nowe lub
odnawiajà stare kontakty. Rozmowy doty-
czà zazwyczaj przysz∏oÊci rolnictwa we
Wspólnej Polityce Rolnej.

Federacja obecna jest tak˝e na wielu
innych wa˝nych uroczystoÊciach, takich
jak: Ogólnopolska Gala Konkursu “Rolnik –
Farmer Roku”, czy „Zielone Jab∏ko”, uczest-
niczymy w uroczystym wr´czaniu nagród
laureatom „Rankingu 300”, najlepszym
gospodarstwom rolnym powsta∏ym na
bazie mieniu Zasobu W∏asnoÊci Rolnej
Skarbu Paƒstwa. 

Od wielu lat FZP-DiWR uczestniczy 
i patronuje Mi´dzynarodowym Targom
Poznaƒskim POL-AGRA, targom “Polskie

W trakcie konferencji parlamentarzyÊci wszystkich
opcji politycznych, przedstawiciele resortu rolni-
ctwa, agencji rolnych, a tak˝e przedsi´biorcy rolni
opowiadali si´ jednoznacznie za koniecznoÊcià
prawnego uregulowania dzier˝awy rolniczej.

Federacja uczestniczy w posiedzeniach Sej-
mowych i Senackich Komisjach Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, a tak˝e w seminariach, konferen-
cjach i posiedzeniach, które odbywajà si´ 
w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
w Instytucie Ekonomiki i Gospodarki ˚ywnoÊ-
ciowej, Instytucie Wsi i Rolnictwa PAN, SGGW.
Federacja jest sta∏ym cz∏onkiem Komitetu
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W∏adzami Federacji sà:
• Zjazd Federacji,

• Rada Federacji,

• Zarzàd Federacji,

• Komisja Rewizyjna Federacji.

Zjazd jest najwy˝szà w∏adzà Federacji.

Rada Federacji jest najwy˝szà w∏adzà
Federacji w okresie mi´dzy Zjazdami.

Zarzàd Federacji jest organem 
wykonawczym Rady Federacji. 

Kieruje on dzia∏alnoÊcià Federacji 
w zakresie okreÊlonym przez Statut 

oraz uchwa∏y Zjazdu i Rady Federacji.

Komisja Rewizyjna jest najwy˝szym
organem kontroli dzia∏alnoÊci Federacji.

• Sk∏ad Zarzàdu Federacji:

- Prezes Zarzàdu:

Leszek DEREZI¡SKI

- Wiceprezesi Zarzàdu:

Stanis∏aw GROCHOLSKI, Romuald JANKOWSKI, 

Waldemar ROLEWSKI, Zygmunt JODKO

- Cz∏onkowie Zarzàdu:

Grzegorz BRODZIAK, Waldemar DOBROWOLSKI, 

Marian KAP¸ON, Maciej SKIBNIEWSKI

• Sk∏ad Rady Federacji:

Przewodniczàcy Rady Federacji:

Wojciech HO¸OWNIA

Wiceprzewodniczàcy Rady Federacji:

Roman WIATROWSKI, Marek BARY¸KO,

Prezydium Rady Federacji:

Czes∏aw JANICKI, W∏adys∏aw BUTOR,

Cz∏onkowie Rady Federacji:

1. Grzelak Pawe∏, 
2. Kaszkur Miros∏aw, 
3. Kruziƒski Adam, 

4. Kuczyƒski Szymon, 
5. Olejnik Mariusz,

6. Rymaszewski Wojciech, 
7. SekÊciƒski Waldemar, 

8. Skotnicki Feliks, 
9. Studniarski Zbigniew, 
10. Âwiàtek Grzegorz, 
11. Wachowiak Pawe∏, 

12. Zdziebkowski Tomasz.

• Sk∏ad Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczàcy Komisji Rewizyjnej:

Miko∏aj CHE¸KOWSKI

Z-ca Przewodniczàcego Komisji Rewizyjnej:

Benedykt Âl´zak

Cz∏onek Komisji Rewizyjnej:

Kazimierz Stoltman
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(pH w 1M KCl poni˝ej 4,5), poniewa˝ na skutek
toksycznego wp∏ywu nadmiernego zakwaszenia gleby
– roÊliny przestajà rosnàç.

EfektywnoÊç i op∏acalnoÊç wapnowania
Na podstawie wielu (oko∏o 900) d∏ugoletnich badaƒ

okreÊlono (IUNG) zwy˝ki plonów, w zale˝noÊci od
potrzeb wapnowania. 

Na podstawie wyników tak wielu badaƒ okreÊlono
efektywnoÊç wapnowania nast´pujàco: wzrost plonów
ziarna j´czmienia i pszenicy o 15-30% (podobnie nasion
rzepaku), ˝yta i owsa o 10-15%, ziemniaka o 6-12%,
buraka cukrowego o 25-61%, kukurydzy o 33-70%.  

Efekt wapnowania trwa co najmniej 4-6 lat. Przyjmujàc
okres tylko 4 lat, gdy wapnowanie jest konieczne, przyrost
plonu np. pszenicy wynosi Êrednio 0,73 t, czyli w ciàgu 
4 lat przyrost plonu ziarna wyniesie 2,92 t pszenicy. 
W warunkach, gdy wapnowanie jest potrzebne tylko przez
4 lata, wzrost plonu wyniesie oko∏o (0,38 t x 4 lata) 1,52
t/ha. 

Na glebach, gdzie wapnowanie jest potrzebne lub
konieczne, zawsze op∏acalnoÊç wapnowania jest bardzo
wysoka, nawet w latach, gdy ceny p∏odów rolnych sà
niskie.

Wyniki wieloletnich badaƒ wskazujà, ˝e ma∏e dawki
wapna, ale stosowanego cz´Êciej dzia∏ajà bardzo
efektywnie, dlatego tak wa˝ne jest stosowanie
wapnowania zachowawczego. 

Dbajàc systematycznie o optymalny odczyn gleby
poprawiamy i utrwalamy ˝yznoÊç oraz urodzajnoÊç gleby.
Nie mo˝na osiàgnàç trwa∏ej ˝yznoÊci gleby w krótkim
czasie. Zbyt intensywne próby jej poprawy, miedzy
innymi poprzez stosowanie du˝ych, niekontrolowanych
dawek wapnia i nawozów nie sà zalecane ze wzgl´du na
wysokie nak∏ady i zagro˝enia ekologiczne. Optyma-
lizowanie ich stosowania to d∏ugotrwa∏a i pewna
inwestycja w podstawowy warsztat pracy – gleb´.

Wapnowanie ma na celu przede wszystkim popraw´
parametrów gleby, decydujàcych o jej ˝yznoÊci i urodzaj-
noÊci. Jest zabiegiem dotyczàcym nawo˝enia gleby, 
a tylko poÊrednio nawo˝enia roÊliny.
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Naturalne i zwiàzane z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka procesy
powodujà corocznie straty wapnia w glebie na poziomie,
co najmniej 140 kg CaO z hektara, a w warunkach
intensywnej uprawy i nawo˝enia (zw∏aszcza azotem) oraz
w rejonach bardziej zanieczyszczonych - znacznie
powy˝ej 250 kg CaO/ha.

Stan zakwaszenia naszych gleb jest obecnie tak
katastrofalny, ˝e nie tylko ogranicza plonowanie roÊlin,
ale powoduje degradacj´ gleb, tak wi´c jest to nie tylko
problem gospodarczy, ale coraz bardziej ekologiczny.

Zakwaszanie si´ gleb jest procesem ciàg∏ym i na jego
przebieg rolnik ma ograniczony wp∏yw.

Jaki odczyn lubià roÊliny?
RoÊliny uprawne nie majà nadzwyczajnych wymagaƒ

wzgl´dem odczynu - wymagajà gleb o uregulowanym
odczynie, optymalnym dla kategorii gleby.

Ma∏o wra˝liwe na kwaÊne gleby (optymalne pH 5,0-
6,5) sà: ziemniak, ˝yto, owies, brukiew, rzepa, groch,
fasola, marchew, len, s∏onecznik, cykoria, jab∏oƒ, grusza,
agrest, porzeczka, malina, ogórek i pomidor. 

Do roÊlin silnie reagujàcych na zakwaszenie gleby
(optymalne pH powy˝ej 6,0) zalicza si´: pszenic´,
j´czmieƒ, kukurydz´, rzepak, gorczyc´, buraki, bobik,
koniczyn´, nostrzyk, wyk´, soj´, kapusty, cebul´, szpinak,
czosnek, seler, sa∏at´, a z drzew owocowych: wiÊni´,
czereÊni´, Êliw´, morel´, brzoskwini´, winoroÊl i orzech
w∏oski.

Podjàç prawid∏owà decyzj´ o wapnowaniu
Decyzj´ o wapnowaniu najlepiej poprzedziç

wykonaniem analizy gleby. Analizy takie wykonujà
okr´gowe stacje chemiczno - rolnicze, w tym oznaczajà
jej odczyn i na tej podstawie okreÊlajà potrzeby
wapnowania oraz oznaczajà zasobnoÊç gleby 
w przyswajalny dla roÊlin fosfor, potas i magnez. Jedna
próba powinna pochodziç z wyrównanego w miar´ pola
lub jego cz´Êci o powierzchni od 1 do 4 ha.

Podstawowe uwagi o wapnowaniu
Najbardziej optymalnym terminem na wapnowanie

jest okres po˝niwny. Wczesnà wiosnà natomiast zaleca
si´ stosowaç interwencyjnie szybko dzia∏ajàce wapno
granulowane.

Wa˝nym w skutecznym wapnowaniu jest prawid∏owy
wybór nawozu. W ofercie rynkowej znajdujà si´ nawozy
wapniowe i wapniowo-magnezowe w formie tlenkowej
lub w´glanowej. 

• Nawozy tlenkowe (np. wapno palone) charakteryzujà
si´ szybkim dzia∏aniem, dlatego zaleca si´ stosowaç je
na ci´˝szych glebach oraz w przypadku bardzo
niskiego pH.

• Wapno w´glanowe jest naturalnie wyst´pujàcà 
w przyrodzie formà wapnia i charakteryzuje si´
wolnym, ale skutecznym dzia∏aniem.

• Nawozy wapniowo-magnezowe nale˝y stosowaç na
gleby ubogie w magnez, bo jest to najtaƒsze êród∏o tego
sk∏adnika.
Dawkowanie nawozu najlepiej ustaliç na podstawie

wyniku analizy gleby. Podanà w zaleceniach dawk´ 
w czystym sk∏adniku (CaO) nale˝y przeliczyç na mas´
nawozu. Nie powinno si´ stosowaç nawozów wapniowych
na zapas, czyli du˝ych dawek raz na wiele lat.

„Przykazania o wapnowaniu”
- nie stosowaç wapna w bliskim odst´pie czasu (w tym

samym roku) z nawozami organicznymi, g∏ównie 
z obornikiem, bo nast´puje wówczas zbyt szybki
rozk∏ad obornika i zwi´k-szone sà straty azotu;

- nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych nie
wolno mieszaç z innymi nawozami mineralnymi;

- z gleby Êwie˝o wapnowanej nadmiernymi dawkami i o pH
powy˝ej 6,8 obserwuje si´ zwi´kszone straty azotu 
w formie amonowej. Na takich glebach wskazane jest
wymieszaç z glebà stosowany nawóz azotowy. By
ograniczyç straty azotu stosowanego pog∏ównie,
nawóz wysiewaç przed spodziewanym deszczem;

- w glebie przewapnowanej i zasadowej jon amonowy
(NH4+) przekszta∏ca si´ w amoniak (NH3), który jest
toksyczny dla m∏odych roÊlin. Szczególnie wra˝liwe
sà m∏ode siewki buraka cukrowego i wielu warzyw,
dlatego na takich glebach najbezpieczniej jest
stosowaç azot dopiero od fazy 2 liÊci w∏aÊciwych;

- przez okres oko∏o jednego roku po zwapnowaniu
nast´pujà zmiany i stabilizacja odczynu, a w kon-
sekwencji w tym okresie mogà nast´powaç zak∏ócenia 
w pobieraniu niektórych sk∏adników pokarmowych;

- z uwagi na bardzo szybkie wymywanie wapnia 
i magnezu pod uprawami wieloletnimi i trawnikami, na
których stosuje si´ deszczowanie oraz pod uprawami
bezorkowymi, zaleca si´ cz´ste wapnowanie ma∏ymi
dawkami nawozów;

- w glebach o uregulowanym odczynie, wapƒ wyst´puje 
w iloÊciach w pe∏ni pokrywajàcych wymagania roÊlin;

- nie wolno na glebach mineralnych, nawet lekkich,
doprowadzaç do nadmiernego zakwaszenia  

RoÊliny Zwy˝ki plonów w grupie potrzeb wapnowania t z ha Ârednia zwy˝ka
konieczne potrzebne wskazane Êrednia wa˝ona

Kukurydza 23,0 12,9 - 18,3
Burak cukrowy 20,7 11,8 10,7 17,9
Pszenica i j´czmieƒ 0,73 0,38 0,34 0,60
˚yto i owies 0,39 0,30 0,20 0,35
Ziemniak 2,80 1,60 0,70 2,10
Rzepak 0,30/0,60 0,20/025

Wapnowanie - niezb´dne dla gleb i roÊlin
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Nie wszystko kreda, co kredà zwà
Na rynku spotykamy wiele nawozów wapniowych o ró˝nym
sk∏adzie i w∏aÊciwoÊciach. Sprzedajàcy przeÊcigajà si´
w ofertach, a rolnikom coraz trudniej przebrnàç przez gàszcz
informacji.

Nie od dziÊ wiadomo, ˝e ró˝nice mi´dzy nawozami
wapniowymi mogà byç znaczàce, a efekty widoczne cz´sto
dopiero za kilka lub kilkanaÊcie lat, o ile w ogóle si´ poka˝à.

Najbardziej poszukiwane, ze wzgl´du na nieinwazyjne
dzia∏anie, sà produkty w´glanowe. W obr´bie tej grupy
spotykamy zarówno twarde ska∏y, jak te˝ formy mi´kkie,
dajàce szybki efekt na polu. Do najbardziej mi´kkich, bo
najm∏odszych form w´glanu wapnia, zdecydowanie nale˝y
kreda. Nazwa ta okreÊla zarówno okres, w którym powsta∏o
z∏o˝e, jak równie˝ informuje o strukturze budowy czàsteczek
wapnia. Wapieƒ powsta∏y w okresie Kredy ma budow´
amorficznà, okreÊlanà cz´sto jako porowatà i w∏aÊnie budowa
jest wyró˝nikiem Êwiadczàcym o jakoÊci nawozu, szybkoÊci
dzia∏ania a tym samym i efektów ekonomicznych odkwaszania
gleb. OkreÊlenie „kreda” sta∏o si´ synonimem jakoÊci nawozu
ze wzgl´du na jej wr´cz lecznicze dzia∏ania na gleb´.
Przypisanie tak wielu pozytywnych cech zaowocowa∏o tym, i˝
na rynku znalaz∏o si´ wiele produktów nazywanych „Kredà”,
nie majàcych wspólnego pochodzenia naturalnego, a na
pewno nie charakteryzujàcych si´ amorficznà budowà
czàsteczek. Informacja ta jest o tyle istotna, ˝e budowa
porowata daje nieporównywalnie wi´kszà powierzchni´ styku
wapnia z roztworem glebowym, a tym samym przyspieszone
dzia∏anie w stosunku do silnie zmineralizowanej ska∏y
wapiennej. Rolnik widzàc kredy: pastewne, techniczne,
rolnicze, jurajskie i inne wymyÊlone nazwy, nie potrafi oceniç
przydatnoÊci nawozu do szybkiego, a zarazem bezpiecznego
regulowania odczynu gleby. Z pomocà w tej sytuacji
przychodzi ustawodawca, Rozporzàdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 8 wrzeÊnia 2010 r. jednoznacznie pokazuje,
które odmiany nawozów wapniowych pochodzà z przerobu
ska∏ wapiennych, a które sà pochodzenia naturalnego –
kopaliny.

Producent ma obowiàzek podaç typ wapna nawozowego 
i jego odmian´, a tym samym odkryç tajemnic´, z jakiego
êród∏a pochodzi nawóz. Informacja ta musi byç umieszczona
w sposób czytelny na opakowaniu i w dokumentach.

Na podstawie odmiany dowiemy si´, czy jest to nawóz 
z przerobu ska∏ wapiennych (odmiana 04, 05) – twardych,
mielonych, nie porowatych, czy tak poszukiwana przez
rolników kreda suszona (06a, 07a), okreÊlona w ustawie
jako „wapno kredowe” - amorficzna, porowata, mi´kka 
i naj∏atwiej rozpuszczalna struktura (kopalina pochodzenia
naturalnego). Jak widaç, wystarczy przeczytaç typ i numer
odmiany, by otrzymaç istotne z rolniczego punktu widzenia
informacje.

Podobnà odpowiedê daje Rozporzàdzenie Uni Europejskiej
2003/2003, wg którego kreda jest okreÊlona jak nast´puje:
„G. Ârodki wapnujàce, G1. Wapieƒ naturalny, 5a) Kreda
standardowa lub 5b) Kreda rozdrobniona”.

Przy okazji warto zwróciç uwag´, czego nale˝y wymagaç od
dystrybutora lub producenta nawozu, aby byç pewnym, ˝e
decydujemy si´ na zakup dok∏adnie tego nawozu, na którym
nam zale˝y:

- wszelkie mo˝liwe badania i atesty z akredytowanych
laboratoriów (np. SChR, IUNG),

- badania powinny zawieraç zawartoÊç CaO lub CaO+MgO
(dolomity) w masie nawozu,

- reaktywnoÊç. I tu uwaga: kreda ma reaktywnoÊç bliskà
100% lub 100% w kwasie cytrynowym. ReaktywnoÊç 
w s∏abym kwasie cytrynowym odzwierciedla prawdziwà
rekatywnoÊç nawozu wapniowego w glebie. Je˝eli
reaktywnoÊç nawozu jest ni˝sza, oznacza to, ˝e b´dzie on
reaktywny na ni˝szym poziomie, a zatem mniej skuteczny.

- oraz wy˝ej wspomniane: typ i odmian´ nawozu na
dokumentach i opakowaniach.

Dla rolnika podejrzane powinny byç niepe∏ne informacje 
w materia∏ach reklamowych, np. „reaktywnoÊç 90%” – ta
informacja nie ma wi´kszej wartoÊci, je˝eli nie jest podana
metoda badania, czyli okreÊlenie, w jakim kwasie by∏a
badana reaktywnoÊç - czy w silnym kwasie solnym, czy 
w s∏abym kwasie cytrynowym, który dobrze imituje
Êrodowisko glebowe. A jest to podstawowa informacja,
która mówi nam o skutecznoÊci nawozu w glebie!

Przy zakupie granulatów warto zwróciç uwag´ na
wilgotnoÊç nawozu, ma to istotne znaczenie ze wzgl´du na
cen´ (p∏aç za nawóz a nie za wod´), ale te˝ na mo˝liwoÊç
wysiewu, zawieszanie si´ w skrzyni nawozowej lub
zatykanie aparatu wysiewajàcego i brak mo˝liwoÊci
magazynowania zimà (zamarzni´te granule rozpadajà si´).

Budowa amorficzna, porowata czàsteczki kredy odmiany
06a, 07a. Ârednia wielkoÊç czàsteczek kredy „prawdziwej”
mieÊci si´ poni˝ej 3 mikronów, a 100% jest mniejsze ni˝ 53
mikrony.

Powierzchnia styku z roztworem glebowym
w zale˝noÊci od wielkoÊci czàsteczek nawozu:
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Za∏o˝ona w 1884 roku w Szwajcarii, firma Omya
jest Êwiatowym liderem w produkcji surowców 
i pó∏produktów na bazie w´glanu wapnia i dolomitu
majàcych zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki, np.
przemyÊle papierniczym, przetwórstwie tworzyw sztucznych,
produkcji farb, lakierów i tynków, materia∏ów budowlanych,
w chemii gospodarczej, kosmetykach, farmaceutykach 
i rolnictwie. Jest firmà o globalnym zasi´gu, pozostaje od
chwili powstania, tj. od ponad 130 lat w r´kach prywatnych,
zatrudnia ponad 8 tys. pracowników, posiada ponad 100
fabryk w ponad 50 krajach. Wi´kszoÊç fabryk i kopalni jest
atestowana na ISO 9001 / ISO 14001.

Jednymi z g∏ównych dzia∏alnoÊci Omya sà rolnictwo, w tym
wapnowanie gleb (Omya jest liderem produkcji i sprzeda˝y
nawozów do odkwaszania gleb g∏ównie na bazie kredy oraz
nawozów dolomitowych) oraz ochrona Êrodowiska
(oczyszczanie Êcieków przemys∏owych, przeciwdzia∏anie
skutkom kwaÊnych deszczy, uzdatnianie wody pitnej,
oczyszczanie wód gruntowych, neutralizacja spalin).

W Polsce nasza firma istnieje od 1995 roku i od tego
momentu uzyskaliÊmy pozycj´ najwi´kszego producenta
nawozów sypkich i granulowanych na bazie czystej kredy
(tzw. piszàcej). Posiadamy w∏asne z∏o˝a kredy w Kornicy 
i Mielniku. Produkujemy równie˝ nawozy dolomitowe ze
z∏o˝a w Romanowie.

Od momentu wprowadzenia na rynek w 1997 r. nawozów do
wapnowania gleb wyprodukowanych na bazie kredy - dzi´ki
swojej skutecznoÊci odkwaszania - cieszà si´ one nies∏abnàcà
popularnoÊcià. Majà najwy˝szà wÊród wszystkich nawozów
w´glanowych reaktywnoÊç w kwasie cytrynowym (98-100%),
która to reaktywnoÊç przek∏ada si´ na procent wykorzystania
nawozu w glebie. Standardowe i granulowane nawozy na
bazie kredy sà produkowane przez Omya w Polsce oraz
importowane z Niemiec z siostrzanej firmy VKD.

Ze wzgl´du na skutecznoÊç w odkwaszaniu gleby,
potwierdzonà nie tylko badaniami, ale wynikami polowymi
naszych klientów, aby dostosowaç si´ do szybko rosnàcy
popytu Omya b´dzie rozwijaç wydobycie z istniejàcych z∏ó˝,
a wkrótce, aby zaspokoiç potrzeby rynku otworzy nowy
zak∏ad produkcji nawozów granulowanych na bazie z∏ó˝
kredy piszàcej.
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Zanim kupisz wapno nawozowe 
lub Êrodek wapnujàcy - przeczytaj!

JesteÊmy dumni, ˝e kreda produkowana przez naszà firm´
sta∏a si´ wzorem jakoÊci nawozów wapniowych i cieszy si´
rosnàcà popularnoÊcià. Niemniej, w zwiàzku z po-
chodzàcymi od Paƒstwa informacjami o firmach
sprzedajàcych ró˝nego rodzaju nawozy wapniowe pod
nazwà „kreda”, jako najlepszy sposób rozwiàzania
problemu uznaliÊmy zaprezentowanie w tym artykule
fragmentów aktualnych ustaw i rozporzàdzeƒ
pomagajàcych w∏aÊciwie oceniç rodzaj nawozu
wapniowego oraz poinformowanie Paƒstwa, ˝e nasi
dystrybutorzy, na proÊb´ firmy Omya, b´dà wydawaç nasze
produkty z oryginalnymi dokumentami przewozowymi -
tzw. WZ, aby nie mieli Paƒstwo wàtpliwoÊci co do ich
oryginalnego pochodzenia.

Zarówno nasze Paƒstwo, jak równie˝ Parlament Europejski
opracowa∏y zespó∏ norm, w formie legislacji prawnych,
zawartych w ustawie i rozporzàdzeniach, które precyzyjnie
opisujà podzia∏ nawozów wapniowych i wapniowo-
magnezowych oraz wymagania dotyczàce sposobu
pakowania nawozów, umieszczania informacji o
sk∏adnikach nawozowych na tych opakowaniach.

Wprowadzenie tych aktów prawnych z ca∏à pewnoÊcià
spowodowa∏o uporzàdkowanie rynku nawozowego, a ich
znajomoÊç pozwala na unikni´cie b∏´dów przy wyborze
odpowiedniego nawozu. Prosimy zwracaç szczególnà
uwag´ na opis produktu, znajdujàcy si´ na etykiecie lub
dokumencie do∏àczonym (w przypadku sprzeda˝y wapna
luzem) i skonfrontowaç go z zapisami prawnymi. Ka˝dy
producent musi w pe∏nym stopniu akceptowaç prawo
i zamieszczaç w etykiecie prawdziwe informacje.

USTAWA
z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawo˝eniu.

Art. 9.

1. Konfekcjonowanie mo˝e odbywaç si´ wy∏àcznie po
uzyskaniu pisemnej zgody producenta nawozu albo
Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin i po uzgodnieniu
z tym producentem rodzaju opakowaƒ stosowanych do
konfekcjonowania.

2. Na opakowaniu lub etykiecie do∏àczonej do nawozu
wprowadzanego do obrotu, a w przypadku nawozu
luzem – w dokumentach, w które si´ go zaopatruje,
umieszcza si´ wy∏àcznie:

1) informacje umo˝liwiajàce identyfikacj´ nawozu,
obejmujàce:

a) napis o treÊci „nawóz powsta∏y ze zmieszania typów
nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”,
z wyszczególnieniem tych typów – w przypadku
nawozów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1,

b) okreÊlenie typu wapna nawozowego, o którym mowa 
w art. 3 ust. 1 pkt 2,

c) numer pozwolenia – dla nawozów, o których mowa 
w art. 3 ust. 2,

d) dane o deklarowanej zawartoÊci sk∏adników
pokarmowych,

e) dane dotyczàce formy lub rozpuszczalnoÊci sk∏adników
pokarmowych,

f) nazw´ handlowà nawozu, je˝eli zosta∏a nadana,

g) imi´ i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´ oraz siedzib´ i adres:

– producenta – dla nawozu wyprodukowanego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– importera – dla nawozu przywiezionego z terytorium
paƒstw trzecich,

– producenta lub innego podmiotu wprowadzajàcego
nawóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dla
nawozu wyprodukowanego lub wprowadzonego do
obrotu na terytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej;

2) informacje o:

a) masie netto nawozu,

b) okresie przydatnoÊci nawozu do stosowania;

3) instrukcj´ stosowania i przechowywania nawozu.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, sporzàdza si´ 
w j´zyku polskim oraz umieszcza w widocznym miejscu,
w sposób trwa∏y i zapewniajàcy ich czytelnoÊç, z tym, ˝e
informacje okreÊlone w ust. 2 pkt 1 lit. f i g oraz w ust. 3
pkt 1 lit. c i d, a tak˝e instrukcj´ stosowania 
i przechowywania nawozu albo Êrodka poprawiajàcego
w∏aÊciwoÊci gleby albo stymulatora wzrostu, podaje si´
oddzielnie od innych informacji wymienionych w ust. 2
lub 3.

5. Etykiety do∏àczone do nawozu i Êrodka wspomagajàcego
upraw´ roÊlin mocuje si´ w taki sposób, aby pozosta∏y
one tam, gdzie zosta∏y zamocowane niezale˝nie
od zastosowanego systemu zamkni´cia opakowania,
a je˝eli do zamkni´cia opakowania u˝yto plomby, podaje
si´ na niej informacje okreÊlone w ust. 2 pkt 1 lit. g
lub w ust. 3 pkt 1 lit. d.

6. W przypadku nawozów i Êrodków wspomagajàcych
upraw´ roÊlin luzem jeden egzemplarz dokumentów,
w które si´ je zaopatruje, zawierajàcy informacje
okreÊlone w ust. 2 lub 3, do∏àcza si´ do nawozu albo
Êrodka wspomagajàcego upraw´ roÊlin w sposób
zapewniajàcy dost´p do tych informacji.
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Firma "PRO-HAND" Sp. z o.o. rozpocz´∏a swojà dzia∏alnoÊç w 1992 roku.
Do reprezentowania Spó∏ki uprawniony jest Zarzàd dwuosobowy. Funkcj´ Prezesa
Zarzàdu pe∏ni Pan Janusz Rojewski, zaÊ Vice-Prezesa Pan Miros∏aw Goêdzik. 

Gospodarstwo po∏o˝one jest na terenie gminy Jab∏oƒ i D´bowa K∏oda, powiat
Parczew. Jest to jeden z najczystszych regionów Polesia Lubelskiego. 

G∏ównym kierunkiem dzia∏alnoÊci gospodarstwa jest produkcja roÊlinna,
hodowla byd∏a mi´snego oraz trzody chlewnej. Od poczàtku swojej dzia∏alnoÊci
stosujemy rozwiàzania zarówno tradycyjne jak i nowoczesne, co jest gwarantem
wysokich plonów, a tym samym skutkuje dynamicznym rozwojem Spó∏ki. 

Nieustannie prowadzone sà ró˝nego rodzaju inwestycje tj. modernizacja
budynków, zakup nowych sprz´tów oraz maszyn rolniczych.

POTENCJA¸ GOSPODARCZY:
• PRODUKCJA ROÂLINNA
- Janusz Rojewski, tel. 508 240 180, e-mail: janusz.rojewski@onet.eu

¸àczny area∏ pól, ∏àk i pastwisk wynosi oko∏o 550 ha klasy IV.
Na tej powierzchni prowadzona jest uprawa:

- zbó˝, rzepaku, kukurydzy.

Uzyskiwane przez nas wysokie plony sà jednoczeÊnie gwarancjà, jakoÊci.
Stwarzamy mo˝liwoÊç nawiàzania wspó∏pracy z innymi producentami rolnymi
oraz kontraktacje na wytwa-rzane przez nas produkty.

• PRODUKCJA ZWIERZ¢CA
- Agnieszka Szczygielska, tel. 508 240 185,  e-mail: agnessz73@wp.pl

Byd∏o mi´sne
W gospodarstwie zajmujemy si´ hodowlà byd∏a mi´snego czystej rasy

Charolaise. Naszym zwierz´tom zapewniamy najwy˝szej jakoÊci pasze, czego
odzwierciedleniem jest bardzo dobra mi´snoÊç oraz szybki przyrost masy cia∏a.
Wysoka zawartoÊç masy mi´Êniowej i niewielkie ot∏uszczenie, sprawia, ˝e mi´so
pochodzàce z tej rasy ma wyjàtkowe walory smakowe. 

Nasze gospodarstwo od kilku lat zrzeszone jest w Polskim Zwiàzku
Hodowców i Producentów Byd∏a Mi´snego, dzi´ki czemu hodowla prowadzona

jest pod sta∏à kontrolà.

Stado liczy ponad 300 sztuk. W ofercie
posiadamy byczki oraz ja∏ówki zacielone.

Trzoda chlewna
Chów trzody prowadzony jest w cyklu

zamkni´tym w chlewniach Êció∏kowych. Obecnie
stado liczy 100 loch. Rocznie sprzedajemy do
zak∏adów mi´snych oko∏o 2 tys. sztuk tuczników.

O jakoÊci naszej hodowli Êwiadczà liczne
dyplomy zdobyte na wystawach zwierzàt
hodowlanych.

• OFERTA GOSPODARSTWA:
- sprzeda˝ ja∏ówek, buhajów 

rozp∏odowych

- sprzeda˝ tuczników

- sprzeda˝ ziarna zbó˝, rzepaku, 
kukurydzy

- us∏ugi rolnicze.

Biuro: Kalinka 31, 21-205 Jab∏oƒ
Gospodarstwo Rolne: Kalinka 31, 21-205 Jab∏oƒ

Tel: 83 356-14-23, e-mail: pro.hand@onet.eu

Podczas prac polowych

Siedziba gospodarstwa

Podczas prac polowych

Byd∏o rasy Charolaise 
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Przedsi´biorstwo Produkcji, Handlu i Us∏ug PLON w Orsku
powsta∏o w roku 1991, jako pracownicza spó∏ka z ograniczonà
odpowiedzialnoÊcià, w wyniku prywatyzacji Paƒstwowego
Gospodarstwa Rolnego w Chobieni. 

Wykup majàtku ruchomego za kredyt i dzier˝awa 1184 ha, raczej
s∏abych jakoÊciowo, gruntów od Wojewody Legnickiego, jako
reprezentanta Skarbu Paƒstwa, wraz z przej´ciem kilkudziesi´ciu
by∏ych pracowników PGR, to poczàtek pracy na w∏asny rachunek.
Spó∏ka w tym czasie uprawia zbo˝a, rzepak, buraki cukrowe, rozwija
chów trzody chlewnej, przetwarza surowce roÊlinne w rolniczej
gorzelni. Jest bardzo trudno, bo kredyt wr´cz lichwiarsko
oprocentowany, a ceny ziemiop∏odów pozostajà w d∏u˝szym trendzie
spadkowym.

Rok 1996 to przej´cie gruntów przez Agencj´ W∏asnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa i nowa umowa dzier˝awy, okrojona do 933 ha. Wywo∏uje to
spadek zatrudnienia o 5 osób.

Zaczyna si´ walka o przetrwanie, restrukturyzacja zobowiàzaƒ, w tym
g∏ównie odsetek bankowych, ale te˝ inwestycje w nowsze, bardziej
wydajne i ekonomiczne technologie, bo mimo wielu przeciwnoÊci,
Spó∏ka generuje jednak corocznie pewne nadwy˝ki finansowe.

W okresie do roku 2000 Spó∏ka wychodzi ze spirali zad∏u˝enia.
Wreszcie, zdawa∏oby si´, czas na g∏´bszy oddech. Jednak d∏ugotrwa∏y
spadek cen ˝ywca wieprzowego, szczególnie od roku 2007, powoduje,
˝e w roku 2009 musi nastàpiç zaniechanie produkcji trzody chlewnej,
co tak˝e wywo∏uje efekt ograniczenia zatrudnienia o kolejne 6 osób.

W tym czasie trwa w kraju wr´cz modelowy proces likwidacji bran˝y
gorzelniczej. Niespotykany dotàd brak op∏acalnoÊci produkcji spirytusu
surowego, skutkuje w Polsce spadkiem liczby gorzelni z ponad 1000 do
kilkudziesi´ciu. Z∏a sytuacja bran˝y nie omija tak˝e PLON-u. 
W przypadku Spó∏ki trwa∏e zaprzestanie produkcji spirytusu pociàga za
sobà zwolnienie w 2012 roku 4 pracowników. 

Wymuszone przez zmian´ ustawy o gospodarowaniu nieru-
chomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa odebranie 167 ha dzier˝a-
wionych gruntów, to koniecznoÊç dalszego zmniejszenia liczby etatów.

Aktualnie w Spó∏ce, ∏àcznie z administracjà, pracuje 12 osób. Jest to
racjonalny poziom zatrudnienia, tym bardziej, ˝e 2 osoby pracujà w dziale
pozarolniczym. 

By nie pozostawaç w tak ma∏o optymistycznej przestrzeni ciàg∏ego
zmniejszania iloÊci miejsc pracy, nale˝y podkreÊliç, ˝e konsekwentna
polityka Zarzàdu Spó∏ki, której efektem by∏y jednak coroczne nadwy˝ki
finansowe, doprowadzi∏a do wykupu cz´Êci gruntów od Agencji
NieruchomoÊci Rolnych na zasadzie prawa pierwszeƒstwa nabycia.
Jako w∏aÊciciel 516 ha i dzier˝awca 122 ha (na 1 rodzin´ przypada 53
ha), Spó∏ka b´dzie nadal inwestowaç w maszyny, baz´ przechowalniczà
oraz popraw´ warunków ˝ycia za∏ogi, której kwalifikacje zapewniajà
gospodarstwu profesjonalnà obs∏ug´ nowoczesnych technologii 
w uprawie roÊlin.

W blisko 25-letniej dzia∏alnoÊci Spó∏ki, mimo trudnoÊci, o których
mowa wy˝ej, w gospodarstwie zasz∏y ogromne zmiany. Jest to g∏ównie

post´p przez du˝e P. Po pierwsze, wszystkie grunty z wyja∏owionych,
zaperzonych i mocno zakwaszonych, sta∏y si´ gruntami zasobnymi, 
z uregulowanym pH i w wi´kszoÊci zmeliorowanymi. W reakcji zaÊ na
niekorzystne po∏o˝enie w rejonie niskich opadów, w celu podniesienia
wodnej zasobnoÊci gleb, zaniechano orki, jako zabiegu przesu-
szajàcego, przechodzàc na technologi´ bezorkowà. Zastosowano nowy
rodzaj nawo˝enia, którego zaletà jest podnoszenie poziomu ch∏onnoÊci
wody oraz zmiana nieprzyswajalnych form fosforu i potasu na
przyswajalne, co pozwala na wykorzystanie zgromadzonych 
w glebie, cz´sto w du˝ych iloÊciach, tych makrosk∏adników. Konieczne
zaÊ na cz´Êci pól uzupe∏nienia, wykonywane sà metodà nawo˝enia
precyzyjnego, która uwzgl´dnia zmiennoÊç zeskanowanych wczeÊniej
gleb, co dostosowuje nawo˝enie do potrzeb danej uprawy i zapobiega
nadmiernemu stosowaniu nawozów.

Optymalizacja nawo˝enia, ochrona zasobnoÊci wodnej gleb,
nowoczesny sprz´t, pozwalajàcy na zachowanie terminów agro-
technicznych, coroczna wymiana materia∏u siewnego, a tak˝e,
dostosowana wy∏àcznie  do koniecznych potrzeb, aplikacja Êrodków
chemicznej ochrony roÊlin, czyli takie podstawowe dochowanie zasad
znanych ka˝demu rolnikowi, pozwoli∏o na osiàganie, w nie∏atwych
warunkach naturalnych Orska, zadowalajàcych plonów. Przekraczanie
70 q pszenicy czy j´czmienia, albo 40 q rzepaku Êrednio z hektara przy
wielkoÊci danej uprawy od 150 do 200 ha, nale˝y uznaç za bardzo dobry
wynik. Warto te˝ dodaç, ˝e ziemiop∏ody osiàgajà wysokie parametry
przetwórcze, co sprawia, ˝e Spó∏ka nie ma problemów z ich sprzeda˝à.

Spó∏ka od wielu lat znajduje si´ poÊród 300 innych gospodarstw 
w kraju w rankingu prowadzonym przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki ˚ywnoÊciowej wespó∏ z Agencjà NieruchomoÊci Rolnych.
Wyniki prezentowane w tym rankingu od poczàtku Êwiadczà, ˝e ta
grupa gospodarstw to awangarda polskiego rolnictwa.

59-305 Rudna, Orsk 11D, pow. lubiƒski, woj. dolnoÊlàskie
tel. kom. 603-126-909, e-mail: plonorsk@o2.pl 

Prezes Zarzàdu - W∏adys∏aw Kuêmiak

G∏ówne uprawy
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10. Zwiàzek Pracodawców Feliks Skotnicki 70-467 Szczecin tel. 91 484 82 19 

Rolnych w Szczecinie ul. Monte Cassino 18 A tel. 91 485 65 82

pok. 110 zpr@vp.pl

11. Zwiàzek Pracodawców Waldemar Rolewski 03-291 Warszawa tel. 22 811 54 66

Rolnych w Warszawie ul. Âw. Wincentego 92 fax 22 811 72 32

12. DolnoÊlàski Zwiàzek Miros∏aw Kaszkur 53-033 Wroc∏aw tel./fax 71 316 39 01

Dzier˝awców i W∏aÊcicieli Józef Inorowicz ul. Zwyci´ska 10 pok. 3 biuro@dzierzawca.eu

Nieruch. Rolnych we Wroc∏awiu Dyrektor Biura

13. Warmiƒsko-Mazurski Wojciech Ho∏ownia 14-520 Pieni´˝no tel. 55 248 63 28

Zwiàzek Rolników ul. Dworcowa 2b fax 55 248 61 33

14. Krajowy Zwiàzek Marian Kap∏on 78-460 Barwice tel. 94 373 65 44

Producentów Trzody Chlewnej Przybkowo fax 94 373 65 43
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Struktura organizacyjna Federacji:

L.p. Nazwa Zwiàzku Imi´ i nazwisko Kod, miejscowoÊç, Telefon, 

Prezesa Zwiàzku ulica fax, e-mail, www

1. Zwiàzek Pracodawców- Roman Wiatrowski 85-039 Bydgoszcz tel./fax 52 322 48 79

Dzier˝awców i W∏aÊcicieli ul. Hetmaƒska 38 tel. 52 322 48 72

Rolnych w Bydgoszczy www.pracodawcyrolni.pl

rolni@hipernet.brda.net

2. Zwiàzek Pracodawców Maciej Skibniewski PPHU Nowiny tel./fax 55 27 62 551

Rolnych w Nowinach 82-400 Dzierzgoƒ nowiny@obs.com.pl

3. Zwiàzek Dzier˝awców W∏adys∏aw Butor 44-153 SoÊnicowice tel./fax 32 238 76 73

NieruchomoÊci Rolnych ¸any Wielkie

w Gliwicach ul. ¸ab´dzka 54

4. Lubuski Zwiàzek Rolników Zygmunt Jodko 66-432 Baczyna tel. 68 391 14 47

w Baczynie ul. Gorzowska 62 fax 68 391 14 83

Dyrektor Biura tel. 95 731 50 25

Roman Na∏´cz lubuskizw@wp.pl

5. Stowarzyszenie Dzier˝awców Kazimierz Stoltman Radwanki 1 tel. 94 318 74 03

i W∏aÊcicieli Rolnych 78-100 Bobolice fax 94 318 76 05

Woj. Zachodniopomorskiego

w Budzistowie

6. Zwiàzek Pracodawców Arkadiusz  Drabko 21-030 Motycz tel. 81 750 14 30

Rolnych w Lublinie Prezes Zarzàdu Zwiàzku arkadiusz.drabko@neostrada.pl

Szymon Kuczyƒski

Wiceprezes Zarzàdu Zwiàzku

7. Zwiàzek Pracodawców Rolnych Waldemar Dobrowolski 91-420 ¸ódê tel. 42 636 47 32

w ¸odzi Prezes Zarzàdu Zwiàzku ul. Pó∏nocna 27/29

Eugeniusz Kielesiƒski

Dyrektor Biura Zwiàzku

8. Opolski Zwiàzek Mariusz Olejnik 45-068 Opole tel. 77 423 13 20

Producentów Rolnych ul. 1 Maja 6 www.opolskizpr.pl

biuro@opolskizpr.pl

9. Zwiàzek Pracodawców Hubert Kulesza „Stawy” Kulesza tel. 606-801-885

Rolnych w Poznaniu Spó∏ka komandytowa,

62-067 Rakoniewice www.stawykulesza.pl

Plac Powstaƒców Wlkp. 24 stawy.kulesza@interia.pl

Kazimierz Drobnik 60-837 Poznaƒ tel. 61 852 21 84

ul. Mickiewicza 33 pok. 37 tel. 61 852 43 92
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 Hotel w Pałacu w Kobylnikach to dosko-
nałe miejsce na organizację imprez okolicz-
nościowych. Organizujemy wesela, komu-
nie, zabawy karnawałowe, noworoczne oraz 
szkolenia i sympozja.
 Na parterze mieszczą się 4 sale o zróżnicowanej wiel-
kości oraz duży hol. Pierwsze i drugie piętro stanowią bazę 
noclegową. Do dyspozycji gości oddajemy 50 miejsc. Po-
koje są w układzie dwu i wieloosobowym. W każdym jest 
łazienka, odbiornik TV oraz bezprzewodowe podłączenie 
do internetu. Standard pokoi dostosowany jest zarówno 
dla osób szukających komfortu jak i ceniących sobie wy-
poczynek za niewygórowaną kwotę.

 Wielkim atutem Pałacu jest kuchnia. Oferuje prze-
pyszne potrawy - regionalne jak i polskie. Wszystkie po-
trawy przygotowywane są z własnych surowców, wypro-
dukowanych w rodzimej masarni Spółki KOM-ROL 
Kobylniki. Wszystkim gościom oferujemy wiele atrakcji 
w postaci wiejskiego stołu, na którym można skosztować 
smacznych wędlin opartych na tradycyjnych recepturach.  
Dodatkowo polecamy także prosię z rożna. Wszystko na 
życzenie gości.

 Nasi goście mają do dyspozycji piękny park, spacery i 
przejażdżki bryczką oraz zorganizowane zwiedzanie „My-
siej Wieży” i rejs po jeziorze Gopło. Oferujemy także strze-
lanie z broni sportowej.

Pałac w Kobylnikach koło Kruszwicy

Dla Młodych Par oferujemy wynajem bryczki powożonej parą pięknych karych koni
49

Przedmiotem działalności „KOM-ROL” Kobylniki Spółki z o.o. jest głównie produkcja rolnicza.

W uprawie dominują:  zboża, buraki cukrowe, rzepak a także rośliny pastewne takie jak kukurydza, lucerna sta-
nowiące bazę paszową dla bydła, trzody chlewnej i owiec.

Spółka oferuje swoim klientom:  mleko, zwierzęta hodowlane, żywiec wieprzowy i wołowy, zboże konsump-
cyjne i kwalifikowane oraz rzepak i buraki cukrowe. W sieci własnych placó-
wek handlowych jest świeże i wysokiej jakości mięso z własnej hodowli oraz 
wędliny produkowane według tradycyjnych receptur, o najwyższych walorach 
zdrowotnych i smakowych, wielokrotnie wyróżniane i nagradzane.

„KOM-ROL” Kobylniki spółka z o.o. jest producentem 
żywności oraz miejscem przyjemnego wypoczynku.

Kobylniki 8
88-150 Kobylniki

telefon: : 52 351 53 98 / 52 351 54 21 - 23
email: komrol@rubikon.pl

GOSPODARSTWO • MASARNIA • STACJA PALIW • HOTEL

KOBYLNIKI Sp. z o.o. 
: : 5

GGOOSPPOODDAARRSTTWWOO MAASSAARNNNIAA SSTAAACCT JA

p
telefon

KOOBBYLNIKI Sp. z o.o.YYLLNNIIIKKKII SSBBB
KOM-ROL  

48



Siedziba gospodarstwa

Fragment gospodarstwa

Hodowla danieli

Podczas prac polowych

Podczas prac polowych

Byd∏o rasy Limousine

Pierwszà umow´ dzier˝awy na 950 hektarów Przedsi´biorstwo Rolne
Krotoszyn sp. z o. o. podpisa∏o z Agencjà W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa
w 1993 r. na 16 lat, czyli do 2009 r. Póêniej przed∏u˝ono jà na 25 lat (do
2017 r.), ale ju˝ tylko na 750 ha. W mi´dzyczasie ANR wy∏àczy∏a w ramach
restrukturyzacji gospodarstwa 200 ha.

Obecnie na 750 ha PR Krotoszyn, zatrudniajàc 7 pracowników, uprawia
zbo˝a, kukurydz´, rzepak i ziemniaki. Ma te˝ stado 40 sztuk byd∏a 
- mamek rasy Limousine. Prowadzona jest tak˝e hodowla danieli.

W lipcu 2008 r. spó∏ka z∏o˝y∏a do Agencji NieruchomoÊci Rolnych wniosek 
o wykup 500 ha. Agencja opowiedzia∏a, ˝e PR Krotoszyn mo˝e wykupiç tylko
56 ha, w tym siedlisko, czyli podwórze gospodarcze, które zajmuje 6 ha.

Przedsi´biorstwo gospodaruje na gruntach s∏abych i zdegradowanych
przez cementowni´. Dzier˝awione grunty sàsiadujà z gigantycznà dziurà
w ziemi, z której wielkie ci´˝arówki wywo˝à kamieƒ wapienny. Ca∏a
okolica jest bia∏a - wszystko pokrywa wapienny py∏. Gleba ma pH powy˝ej
8, a gros u˝ytków rolnych jest odwodnionych. RoÊliny uprawne czerpià
wod´ wy∏àcznie z opadów. Zbo˝a jakoÊ sobie radzà, ale ziemniaki trzeba
nawadniaç.

Gospodarstwo inwestowa∏o w zakup nowoczesnego sprz´tu rolniczego
(dofinansowane z tytu∏u dzia∏ania „Modernizacja gospodarstw rolnych”). 

Prezes Benedykt Âl´zak liczy, ˝e Przedsi´biorstwo Rolne KROTOSZYN b´dzie
w stanie dalej gospodarowaç i si´ rozwijaç, pomimo nieprzychylnego
klimatu wokó∏ wielkoobszarowych gospodarstw w Polsce.

Krotoszyn 18/1, 88-190 Barcin, woj. kujawsko-pomorskie
tel. 52 383 25 76

e-mail: krotoszyn1@poczta.onet.pl
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Zalesie, 87-140 Che∏m˝a, powiat toruƒski, woj. kujawsko-pomorskie
tel./fax 56 675-21-10, e-mail: zalesie19@wp.pl

Spó∏ka Majàtek Rolny ,,Zalesie" istnieje od stycznia 1995 roku.
Najpierw jako dzier˝awca gruntów od ANR zasobu Skarbu Paƒstwa, 
a od 2003 roku jako w∏aÊciciel. Gospodarstwo po∏o˝one jest w ∏adnej
okolicy nad jeziorem che∏m˝yƒskim, które w chwili obecnej zajmuje
si´ tylko produkcjà roÊlinnà.

Dotychczas korzystaliÊmy ze Êrodków unijnych i w∏asnych, które
przeznaczaliÊmy na zakup nowych maszyn i urzàdzeƒ, sukcesywnie
odnawialiÊmy budynki, powi´kszaliÊmy powierzchnie magazynowe.

JesteÊmy niemal˝e samowystarczalni i mamy odpowiedni sprz´t,
magazyny, suszarni´, czyszczalni´, stacj´ paliw, wag´ elektronicznà,
warsztat mechaniczny i pomieszczenia socjalno-biurowe.

Mimo mozaikowatych gleb osiàgamy zadowalajàce wyniki, dzi´ki
staraniom pracowników i cz∏onków rodzinnej spó∏ki. Na gruntach od
III do VI klasy uprawiamy: rzepak ozimy, pszenic´ ozimà, ˝yto ozime
(du˝y udzia∏ kompleksu bardzo dobrego ˝ytniego), j´czmieƒ jary,
buraka cukrowego, kukurydz´ i od niedawna ∏ubin (jako
zazielenienia).



Spó∏ka „Anrol” istnieje od 1993 roku. Powsta∏a na bazie by∏ego Paƒstwowego
Gospodarstwa Rolnego. Spó∏ka wydzier˝awi∏a od Agencji NieruchomoÊci Rolnych
grunty rolne o powierzchni ok. 600 ha i rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç rolniczà. Szefem
gospodarstwa od poczàtku istnienia jest Pan Janusz Piotrowski. 

W poczàtkowym okresie istnienia Spó∏ka prowadzi∏a dzia∏alnoÊç mieszanà -
produkcj´ zwierz´cà (trzoda chlewna w cyklu zamkni´tym oraz byd∏o opasowe)
oraz roÊlinnà. Ze wzgl´du na niskà op∏acalnoÊç zaniechano produkcji zwierz´cej.

Obecnie Spó∏ka gospodaruje na powierzchni ok. 500 ha gruntów w∏asnych 
i wydzier˝awionych. Podstawowe uprawy to: pszenica ozima, rzepak, buraki
cukrowe, kukurydza oraz j´czmieƒ ozimy.

W celu uzyskania maksymalnej wydajnoÊci i jakoÊci prowadzonych upraw Spó∏ka
dysponuje nowoczesnym sprz´tem do uprawy, ochrony i zbioru roÊlin. 

Gospodarstwo równie˝ Êwiadczy us∏ugi sprz´tem rolniczym dla sàsiednich
gospodarstw w zakresie: orki, uprawy i przygotowania roli do zasiewu, siewu zbó˝,
kukurydzy i buraków cukrowych nowoczesnymi siewnikami. Do wykonywania
zabiegów w zakresie ochrony roÊlin dysponujemy 24-metrowym, wydajnym
opryskiwaczem. Do zbioru rzepaku, zbó˝ i kukurydzy posiadamy kombajny
najnowszej generacji. Zapraszamy do wspó∏pracy w zakresie suszenia rzepaku,
zbó˝ i kukurydzy - dysponujemy wysoko wydajnà suszarnià zasilanà gazem.

Gospodarstwo bazuje na maszynach nast´pujàcych marek: Kverneland, Lemken,
Farmet, New Holland, Claas, Agripak.

JesteÊmy otwarci na wspó∏prac´ w zakresie us∏ug i poÊrednictwa handlowego. 

87-134 Z∏awieÊ Wielka, P´dzewo 17, woj. kujawsko-pomorskie
tel. 56 678 02 22, kom. 602 57 24 63

e-mail: j.piotrowski1957@wp.pl
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87-140 Che∏m˝a, S∏awkowo 22, tel. 601 424 916, 601 683 376
Gospodarstwo Rolne S¸AWKOWO to gospodarstwo rodzinne,
nastawione g∏ównie na produkcj´ roÊlinnà. Na ponad 800 ha ziemi
uprawiane sà zbo˝a, a tak˝e rzepak, kukurydza, buraki cukrowe 
i warzywa (cebula, burak çwik∏owy).
Gospodarstwo zosta∏o wydzier˝awione w 1994 roku przez
obecnych w∏aÊcicieli – Andrzeja i Romualda WiÊniewskich (ojciec 
i syn), a w 2000 roku wykupione na w∏asnoÊç. Od tego czasu
rozpocz´∏a si´ modernizacja zak∏adu, tak by zarówno budynki, jak
i sprz´t przystosowaç do nowoczesnych metod upraw i zbioru
p∏odów rolnych. 
Obecnie gospodarstwo dysponuje nowoczesnà, wyposa˝onà 
w system ch∏odzenia przechowalnià warzyw. Wybudowano nowe
powierzchnie magazynowe, gara˝e, warsztat, magazyn zbo˝owy 
i in. Posiada tak˝e kompleksowo wyposa˝ony sprz´t i urzàdzenia
do uprawy gleby oraz piel´gnacji i zbioru roÊlin, m.in. kombajn do
zbioru zbó˝ i kombajn do zbioru warzyw. Od wielu lat Êwiadczy
tak˝e us∏ugi kopania buraków cukrowych kombajnem
buraczanym typu ROPA euro-Tiger.
W∏aÊciciele ch´tnie wspó∏pracujà z firmami z bran˝y rolniczej,
mi´dzy innymi z Bayer CropScience, Dalgety Agra Polska, WHBC
Poznaƒ, Agro-Sieç Sp. z o.o., Chemirol Sp. z o.o., prowadzà poletka
doÊwiadczalne, organizujà szkolenia i pokazy. ÂciÊle wspó∏pracujà
z Nordzucker Polska S.A. – Zak∏ad w Che∏m˝y, a co za tym idzie,
poczàwszy od 2011 roku co dwa lata wspó∏organizujà na terenie
swojego gospodarstwa Dzieƒ Buraka Cukrowego. 
Przy kolejnych inwestycjach skutecznie wykorzystywali narz´dzia
Wspólnej Polityki Rolnej – fundusze UE, tak ˝e cechà wyró˝niajàcà
gospodarstwo sà obecnie nowoczesne budynki, sprz´t i – co
warto podkreÊliç – wzorowy ∏ad i porzàdek.
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Potencja∏ gospodarczy:
• Produkcja roÊlinna:

-  Kukurydza: 400 ha        -  Pszenica: 230 ha

-  Buraki cukrowe: 100 ha       -  Rzepak: 90 ha

-  J´czmieƒ: 80 ha       -  Trawy i u˝ytki zielone: 60 ha

-  Pszen˝yto: 40 ha       -  Zio∏a: 15 ha       -  Soja: 10 ha

• Produkcja zwierz´ca: 
-  G∏ównyn kierunkiem produkcji jest hodowla ok. 800 sztuk byd∏a, 

w tym 300 krów  mlecznych.

• Oferta gospodarstwa:
-  sprzeda˝ maszyn rolniczych

-  sprzeda˝ kwalifikowanego materia∏u siewnego hodowcy RAGT

-  us∏ugi rolnicze.

Pamiàtkowy kamieƒ

Nowoczesny magazyn

Hodowla byd∏a

Uprawa kukurydzyAgregat uprawowy

Sprz´t do uprawy pasowej

Zak∏ad Produkcji Rolnej Kowróz jako firma istnieje z prze-
kszta∏ceniami od 1959 roku. W lipcu 2001 dosz∏o do prywatyzacji
gospodarstwa a 5 listopada 2003 wiekszoÊç udzia∏ów wykupi∏ Pan
Piotr Doligalski, który w dniu 1 stycznia 2005 objà∏ stanowisko
prezesa. Powierzchnia ogólna naszego zak∏adu to 970 ha u˝ytków
rolnych. Zajmujemy si´ produkcjà rolnà obejmujàcà zbo˝a, rzepak,
kukurydz´, soj´, roÊliny pastewne oraz u˝ytki zielone. JesteÊmy
hodowcami byd∏a jak i producentami mleka. Firma nasza jest tak˝e
dystrybutorem sprz´tu rolniczego firm takich jak: Carre,
Maschio/Gaspardo, Lemken, czy Pichon. Dzia∏amy na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego. Oprócz sprzeda˝y, w naszym
zak∏adzie u˝ytkujemy szeroki asortyment maszyn rolniczych, co
pozwala nam na organizowanie pokazów i prezentacji ich w praktyce.

Spó∏ka po∏o˝ona jest korzystnie, w centrum regionu pomorsko-
kujawskiego, b´dàcego dobrym rynkiem zbytu na wszystkie produkty
rolne. ZPR w Kowrozie jest postrzegany jako nast´pca by∏ej SHR
Kowróz Sp. z o.o. i w zwiàzku z tym, znany w regionie z: wysokiej
kultury rolnej, wprowadzania nowoÊci ronliczych - nowych technologii
oraz wysokiej produkcji bardzo dobrego mleka w klasie Extra.  

Celem gospodarstwa jest utrzymanie wysokiej produkcji to-
warowej zbó˝ chlebowych, kukurydzy, buraków cukrowych, rzepaku
oraz zabezpieczenie dobrej paszy w odpowiedniej iloÊci dla byd∏a
pozwalajàcej na uzyskanie wysokiej produkcji mleka. Produkcja
zwierz´ca to wy∏àcznie hodowla byd∏a mlecznego z pe∏nym
odchowem m∏odzie˝y. Obecny stan krów wynosi ok. 290 sztuk 
o Êredniej wydajnoÊci ponad 11000 litrów.

Kowróz, 87-148 ¸ysomice, tel. (56) 675 73 12
woj. kujawsko-pomorskie

www.zprkowroz.com.pl, e-mail: kowroznasiona@onet.pl

Piotr Doligalski - Prezes ZarzàduSiedziba gospodarstwa

Kowróz z lotu ptaka

Nowoczesny sprz´t rolniczy

Opryskiwacz

Nowoczesny sprz´t 
do uprawy pasowej
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Podczas prac polowych

Prace polowe

Prace polowe - kopanie ziemniaków

Jednà z najwa˝niejszych inwestycji poczynionych przez Spó∏k´ jest
zespó∏ magazynów do d∏ugoterminowego przechowywania
ziemniaków w Cepnie (nawet na okres styczeƒ - czerwiec). Bulwy na
chipsy nie mogà byç poobijane, wa˝ny jest poziom cukrów i sucha
masa. Te dwie ostatnie cechy zale˝à nie tylko od odmiany, ale te˝ od
warunków przechowywania. Trzeba precyzyjnie i bardzo wolno
obni˝aç temperatur´ w przechowalni.

Optymalna wielkoÊç gospodarstwa dla uprawy ziemniaków na
areale 500 ha wynosi 3000 ha (koniecznoÊç p∏odozmianów).
Nowelizacja ustawy z 16 wrzeÊnia 2011 r. o gospodarowaniu
nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa w znacznym stopniu to
uniemo˝liwi∏a.

POTENCJA¸ GOSPODARCZY:
•  Produkcja roÊlinna:

-  Rzepak - 640 ha   -  Pszenica ozima - 680 ha

-  Ziemniaki - 580 ha.

•  Oferta Gospodarstwa:

-  Ziemniaki wysokiej jakoÊci 

-  Pszenica i rzepak.
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Spó∏ka „Zegart-Farms” powsta∏a w 1997 roku. W momencie
startu firma posiada∏a 3050 ha. Póêniej nast´powa∏y wy∏àczenia
gruntów zgodnie z zawartymi umowami dzier˝awy ziemi od Agencji
NieruchomoÊci Rolnych. 

W latach 2013 - 2014 na mocy, krzywdzàcej dzier˝awców rolnych,
nowelizacja ustawy z 16 wrzeÊnia 2011 r. o gospodarowaniu
nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa, wy∏àczono kolejne 30% 
z obszaru gospodarowania. W zwiàzku z tym obecnie Spó∏ka
gospodaruje na 1700 ha. Niespodziewane wy∏àczenie 30% gruntów
utrudni∏o w sposób radykalny gospodarowanie, co nie zmienia
jednak faktu, ˝e Spó∏ka nadal pr´˝nie dzia∏a i si´ rozwija. 

Dzi´ki wykonanym na przestrzeni lat inwestycjom, na dzieƒ
dzisiejszy 80% ca∏ego area∏u, jest nawadniana przez samojezdne
automatyczne deszczownie. W tym celu trzeba by∏o po∏o˝yç 6 km
rur. dzi´ki czemu jest w stanie produkowaç 20 tys. ton ziemniaków
wysokiej jakoÊci dla przetwórstwa spo˝ywczego (chipsy). 

Spó∏kà od poczàtku istenienia kierujà Panowie:

- Alesander Szymaƒski - Prezes Zarzàdu

- Lech Piàtkowski - Wiceprezes Zarzàdu.

Spó∏ka zatrudnia na sta∏e 43 pracowników, a w okresie
wzmo˝onych prac polowych (np. wykopki) ok. 100 osób.

Zegartowice 1
86-221 Papowo Biskupie
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 56 675 78 10
tel./ fax 56 675 78 09

e-mail: 
zegartfarms@zegartfarms.com.pl

Siedziba 
gospodarstwa

Sortowanie ziemniaków

Nowoczesna przechowalnia ziemniaków w Cepnie

Lech Piàtkowski w przechowalni ziemniaków

Baza w Wichorzu  
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• Profil produkcji:
- produkcja roÊlinna i zwierz´ca.

• Pozarolniczy:
- produkcja brykietu ze s∏omy do elektrowni.

Area∏ upraw w gospodarstwie wynosi 320 ha.

Wskaênik bonitacji 1,25.

• Produkcja roÊlinna:
- pszenica ozima - 140 ha

- rzepak ozimy - 80 ha

- buraki cukrowe - 50 ha

- kukurydza na ziarno - 50 ha

• Produkcja zwierz´ca:
- tucz trzody chlewnej w cyklu otwartym 6000 szt. rocznie.

• Oferta Spó∏ki
- Brykiet ekologiczny ze s∏omy 500 ton miesi´cznie.

• Us∏ugi w zakresie kompleksowym:
- siewu, zbioru, skupu, suszenia i transportu kukurydzy, 

rzepaku, pszenicy.

• Osiàgni´cia

- Uczestnik 15 edycji rankingu na najbardziej dynamicznych 
ma∏ych i Êrednich firm.

87-162 Lubicz
tel. 56-678 41 69
fax 56-678 4168

e-maiI: 
pupgronowko@poczta.fm

Przedsi´biorstwo Gronówko
za∏o˝one zosta∏o 24.06.1993 roku
na bazie umowy dzier˝awy od
ANR. Spó∏ka reprezentowana
jest przez Zarzàd jednoosobowy.
Prezesem Zarzàdu Spó∏ki jest
lek. wet. Andrzej Jastrzembski.

Zatrudnienie wynosi 7 osób.
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Jestem rolnikiem wielkotowarowym, jednak
swojà prac´ zaczyna∏em od 8 hektarów,
które otrzyma∏em od rodziców po ukoƒ-
czeniu 18 roku ˝ycia. DziÊ gospodaruje na
1800 hektarach, z czego 370 ha to w∏asnoÊç
moja i moich dzieci (syna i dwóch córek).
Pozosta∏a ziemia jest dzier˝awiona – od
Agencji NieruchomoÊci Rolnych, sàsia-
dujàcych z gospodarstwem parafii oraz
okolicznych rolników. Cichoradz, w którym
gospodaruje to dawny majàtek ziemski. Po
wojnie w tym miejscu by∏o Paƒstwowe
Gospodarstwo Rolne, a od 1 lipca 1993roku
mieÊci si´ gospodarstwo rodziny Kowalskich. 
W corocznej strukturze zasiewów wyst´puje
przede wszystkim kukurydza na ziarno 
i kiszonk´, rzepak ozimy, pszenica ozima. Na
oko∏o 350 do 400 hektarach siane sà
corocznie buraki cukrowe, z których plony
sprzedawane sà do cukrowni w Che∏m˝y
(Nordzucker Polska) i Glinojecku (Pfeifer
&Langen Polska). 
W gospodarstwie ma miejsce tak˝e produkcja
zwierz´ca jednak nie jest to najwa˝niejsza
cz´Êç produkcji – ∏àcznie oko∏o 250 sztuk
byd∏a, w tym 80 krów mlecznych oraz
hodowla ba˝antów, oko∏o 4000 tys sztuk.
Prace zwiàzane z powy˝szà produkcjà
powierzy∏em najm∏odszej córce, która
ukoƒczy∏a technikum rolnicze, a jednoczeÊnie
pog∏´bia wiedz´ studiujàc rolnictwo na UTP
w Bydgoszczy. Mleko pozyskiwane od krów z
Cichoradza sprzedawane jest do Okr´gowej
Spó∏dzielni Mleczarskiej w ¸owiczu, a ba˝nty
po odchowaniu do kó∏ ∏owieckich w celu
odnowienia populacji i zwi´kszenia bio-
ró˝norodnoÊci ∏owisk.
Gospodarstwo wyró˝nia si´ nowoczesnym
parkiem maszynowym. W jego sk∏ad
wchodzà, m.in. szeÊç kombajnów zbo˝owe
Claas, trzy kombajny do zbioru buraków
firmy Ropa. Ciàgniki: Fendt (300 KM), Claas
(400 KM), John Deere (200 KM), trzy maszyny
Deutz Fahr, dwie Massey Fergusson. Do tego
dochodzà koparki i ∏adowarki teleskopowe
(Claas i JVC), i niemieckie agregaty, p∏ugi
siedmio i cztero skibowe oraz trzy

opryskiwacze samobie˝ne i jeden ciàgniony.
Dzi´ki zakupowi wydolnych kombajnów
Ropy, mog´ wykonywaç us∏ugi przy zbiorze
buraków cukrowych, których iloÊç w sezonie
si´ga do 2500 ha. 
Przy gospodarstwie dzia∏a Firma pod nazwà
PHU Kowalski, która zajmuje si´ kom-
pleksowymi us∏ugami dla rolnictwa oraz
transportem krajowym i mi´dzynarodowym.
Jestem równie˝ prezesem i za∏o˝ycielem
Grupy Producentów Rolnych „Ziarno”, której
siedziba mieÊci si´ w Cichoradzu.
Zrzeszonych jest w niej 20 rolników
(w∏aÊcicieli zró˝nicowanych area∏ów – od 20
do 1800 ha) z gmin Z∏awieÊ, Unis∏aw 
i Dàbrowa Che∏miƒska. Spó∏ka zajmuje si´
handlem zbo˝em, g∏ównie kukurydzà,
pszenicà i rzepakiem, w swojej ofercie mamy
tez handel Êrodkami ochrony roÊlin sprzeda˝
nawozów oraz paliw sta∏ych. Rolnicy
przechowujà swoje plony w dwunastu
silosach BIN i pozosta∏ych magazynach. 
W celu zwi´kszenia powierzchni skupowej 
w roku bie˝àcym zosta∏y oddane do
eksploatacji dwa nowoczesne kompleksy
elewatorów zbo˝owych BIN, ka˝dy po 4,5
tysiàca ton. Dlatego ¸àczna obj´toÊç
powierzchni przechowalniczej zwi´kszy∏a si´
w tym roku do 30 tysi´cy ton. Grupa
zatrudnia sta∏ych pracowników, przed-
stawicieli handlowych, którzy prowadzà
bie˝àcà gr´ gie∏dowà zbo˝em, negocjujà ceny
i warunki sprzeda˝y. 
BliskoÊç natury wywo∏a∏a kolejnà mojà pasj´,
zainteresowa∏em si´ myÊlistwem. Poczàtkowo
by∏a to koniecznoÊç – dziki powodowa∏y du˝e
szkody w uprawach. DziÊ jestem ju˝ 
i cz∏onkiem i prezesem ko∏a, na swoich
w∏asnych polach mam obszar ∏owiecki na
swoich w∏asnych polach. Polowania to
podwójna korzyÊç, która dodatkowo pozwala
na obejrzenie i dopilnowanie upraw.
Podsumowujàc powy˝sze chcia∏bym pod-
kreÊliç, ˝e sukces moich przedsi´wzi´ç
zawdzi´czam równie˝ gronu osób, które
pracujà ze mnà nieprzerwanie od 1993 roku.

87-133 Rz´czkowo, Cichoradz 18
Tel. 566 781 520

Tel./fax 566 781 629
www.cichoradz.pl
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- j´czmieƒ jary - 45 ha -  pszenica jara - 40 ha
- owies - 20 ha -  rzepak - 180 ha
- buraki cukrowe - 85 ha -  kukurydza na kiszonk´ - 140 ha
- trawa + lucerna - 40 ha.

• Produkcja zwierz´ca:
- Byd∏o - stan Êredni 1150 sztuk, w tym krów dojnych 420 szt. 

Pozosta∏e to cielaki, m∏odzie˝, ja∏ówki, m∏ode byd∏o opasowe.
- Trzoda chlewna w iloÊci 800 sztuk, w tym 60 macior stada 

podstawowego.
- G´si - 1600 szt. - produkcja jaj wyl´gowych.

• Zak∏ady przetwórcze i wytwórcze:
- Gorzelnia - przerób produktów z gospodarstwa, pracuje 

w sezonie od wrzeÊnia do kwietnia, produkuje spirytus 
spo˝ywczy - odbiorca POLMOS Starogard Gdaƒski.

- Produkcja zbó˝ siewnych na w∏asne potrzeby Gospodarstwa.

• Oferta Gospodarstwa:
- Rzepak - odbiorca ZT Kruszwica
- Buraki cukrowe - odbiorca Cukrownia Nak∏o n. Notecià
- Zbo˝a chlebowe - odbiorca M∏yn Kamionka 
- Mleko - odbiorca Lacpol Zalesie
- ˚ywiec wo∏owy - odbiorca Zak∏ady Mi´sne ¸uków
- ˚ywiec wieprzowy - odbiorca ZM „Skiba” Chojnice
- Spirytus spo˝ywczy - odbiorca POLMOS Starogard Gd.
- Jaja g´sie - odbiorca Zak∏ad Wyl´gu Drobiu Tuchola.

Fragment parku maszynonwego

Widok na Wielkà Kloni´

Hodowla byd∏a

Chów trzody chlewnej

Fragment gospodarstwa w Kamienicy

Fragment parku maszynowego

Silosy zbo˝owe
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Gospodarstwo Kamienica powsta∏o w 1945 r. jako Paƒstwowe
Gospodarstwo Rolne na gruntach przej´tych od by∏ych w∏aÊcicieli. 
W latach szeÊçdziesiàtych wesz∏o w sk∏ad Przedsi´biorstwa
(kombinatu) Tuchola, które w tamtym czasie przy∏àczy∏o wszystkie
wi´ksze zak∏ady bran˝y rolno-spo˝ywczej dzia∏ajàce na terenie
powiatu. Zak∏ad Rolniczy w Kamienicy pod szyldem PGR funkcjonowa∏
do poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych. W 1993 r. grunty, na których
gospodarowa∏ Zak∏ad zosta∏y w∏àczone do zasobów AWRSP. 

W 1995 r. powsta∏a Spó∏ka Pracownicza w iloÊci 95 udzia∏owców
(by∏ych pracowników PGR) i wygra∏a przetarg na dzier˝aw´ tego
gospodarstwa dzia∏ajàcego na 1200 ha. Rok póêniej Spó∏ka wykupi∏a
na w∏asnoÊç od AWRSP 500 ha gruntów.

W ciàgo 20 lat istnienia Spó∏ka powi´kszy∏a stado krów o 70
sztuk. Wymieniono ca∏y park maszynowy, zaczynajàc od ciàgników,
poprzez sprz´t uprawowy, opryskiwacze, siewniki, a˝ po sprz´t
s∏u˝àcy do zbioru plonów - kombajny zbo˝owe i kombajny do
zielonek. Jednà z wi´kszych inwestycji by∏o wybudowanie 
w Wielkiej Kloni silosów zbo˝owych o pojemnoÊci 6 x 100 ton.

W chwili obecnej Gospodarstwo posiada 68 udzia∏owców,
zatrudnia 65 pracowników. Pracujà tu ludzie, których rodzice 
i dziadkowie tak˝e pracowali w tym gospodarstwie. ¸àczy ich 
z Gospodarstwem pokoleniowa wi´ê. Pracownicy sà bardzo
zaanga˝owani w dzia∏alnoÊç swego zak∏adu pracy - s∏u˝à mu radà,
wiedzà i pomocà.

Gospodarstwem kieruje Pan Jan Piasek, który jest z nim zwiàzany
od 1969 roku. Obecnie jest Prezesem Zarzàdu, wczeÊniej przez 30 lat
by∏ kierownikiem gospodarstwa.

POTENCJA¸ GOSPODARCZY:
• Produkcja roÊlinna:

Powierzchnia ogólna Gospodarstwa wynosi 1000 ha, z czego 
500 ha jest w∏asnoÊcià Spó∏ki. G∏ówne uprawy to:

- pszenica ozima - 180 ha -  ˝yto ozime - 120 ha
- pszen˝yto ozime - 100 ha -   j´czmieƒ ozimy - 46 ha

Kamienica, 89-520 Gostycyn
tel. 52 33 46 004
tel./fax 52 33 46 053
e-mail: grkamienica@onet.pl

Siedziba gospodarstwa w Kamienicy

Prezes Spó∏ki - Jan Piasek

Gorzelnia

Hodowla g´si

Widok na Kamienic´

Gospodarstwo Wielka Klonia

Kamienica, 89-520 Gostycyn
tel. 52 33 46 004
tel./fax 52 33 46 053
e-mail: grkamienica@onet.pl
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GOSPODARSTWO ROLNE RADZICZ
Jacek Karmowskiul. Radzicz 40, 89-110 Sadki, kujawsko-pomorskie

tel./fax + 48 52 587 10 23, kom. + 48 609 803 747

Jacek i Barbara Karmowscy.

Gospodarstwo w Radziczu
Limousine.
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Powstanie Spó∏dzielni Producentów Ziarna
Zbó˝ i Nasion RoÊlin Oleistych Agro-K∏os we
Wtelnie wià˝e si´ nierozerwalnie z dzia-
∏ajàcà od  1992r. Spó∏dzielnià Samopomoc
Ch∏opska ROLNIK. Jej pierwszymi za∏o-
˝ycielami byli Pan Edwin Bieliƒski - Prezes,
Pan Wojciech Mojzesowicz - Przewodniczàcy
Rady Nadzorczej i Pan Witold Szufrajda. By∏
rok 2004. Pogarszajàca si´ sytuacja spó∏-
dzielni grozi∏a jej likwidacjà. Aby nie
zniszczyç istniejàcego majàtku, cz∏onkowie
ówczesnej spó∏dzielni wystàpili z propozycjà
utworzenia grupy producentów rolnych,
przyjmujàc jako form´ prawnà spó∏dzielni´.
Przyj´to wówczas zasad´, ˝e cz∏onkami
spó∏dzielni i jednoczeÊnie w∏aÊcicielami sà
wy∏àcznie rolnicy. Zebranie za∏o˝ycielskie
nowej spó∏dzielni odby∏o si´ w kwietniu 2004 r.,
w lipcu spó∏dzielnia zosta∏a zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sàdowym, a we
wrzeÊniu tego samego roku zosta∏a wpisana
do Rejestru Wojewody. 

G∏ównym Produktem dla którego grupa
powsta∏a, sà ziarna zbó˝ i nasion roÊlin
oleistych. Natomiast najwa˝niejszym
zadaniem by∏o i jest nadal dzia∏anie na rzecz
cz∏onków spó∏dzielni umo˝liwiajàc im zbyt
produkowanych we w∏asnych gospo-
darstwach p∏odów rolnych, g∏ównie pszenicy,
j´czmienia i rzepaku po jak najkorzys-
tniejszych cenach. 

Spó∏dzielnia posiada swój w∏asny majàtek,
który z biegiem lat by∏ powi´kszany i moder-
nizowany. Zwi´kszono powierzchnie
magazynowe – postawiono silosy zbo˝owe, 
a tak˝e w celu poprawy jakoÊci skupowej
nasion rzepaku i zbó˝ postawiono suszarnie 
i czyszczalnie. Mo˝emy si´ równie˝
pochwaliç bardzo dobrze wyposa˝onym
laboratorium, dzi´ki któremu mo˝emy
oceniaç ka˝dà zakupionà parti´ nasion, 
a tak˝e profesjonalnà  wagà elektronicznà 
z programem komputerowym 
i rejestrem kamer.

Spó∏dzielnia rocznie skupuje 
i sprzedaje ok. 5000t
rzepaku i 5000t zbó˝,
1000t nawozów azo-

towych i wielosk∏adnikowych, a tak˝e
Êwiadczy us∏ugi zaprawiania, czyszczenia 
i suszenia.

Cz∏onkowie grupy zadowoleni z efektów
dzia∏alnoÊci utworzyli jeszcze trzy grupy
producentów: „ROLNIK”, „¸AN” I „Agro-Plon”.

Nale˝y tutaj podkreÊliç, ˝e w sk∏ad Zarzàdu
Spó∏dzielni Producentów Ziarna Zbó˝ 
i Nasion RoÊlin Oleistych „Agro-K∏os” we
Wtelnie wchodzà przedstawiciele wszystkich
grup producentów, w celu lepszej wspó∏pracy
i dzia∏ania. Obecnie wszystkie grupy
dzia∏ajàce na terenie Wtelna zrzeszajà ∏àcznie
130 cz∏onków i osiàgn´∏y obrót  netto ze
sprzeda˝y towarów i us∏ug w wysokoÊci
oko∏o 20.000.000,00 z∏.

Dzia∏alnoÊç grupy producentów rolnych nie
jest zawsze ∏atwa i przyjemna. Pomimo wielu
sukcesów, ponosi równie˝ liczne pora˝ki.
Ostatnie lata by∏y trudne z licznymi
problemami i zawirowaniami, jednak dzi´ki
zaanga˝owaniu i wsparciu wielu osób uda∏o
si´ pokonaç trudnoÊci. 

Cz∏onkami spó∏dzielni, tak jak wczeÊniej
zak∏adano sà rolnicy, którzy majà gos-
podarstwa od 8 do 350 hektarów. Kilka
du˝ych gospodarstw robi ok. 80% obrotu 
i mog∏yby funkcjonowaç same, ale sà we
wspólnej i to niejednej grupie. Grupy
producentów rolnych dzia∏ajàce na terenie
Wtelna, to biznesowo-rodzinne przed-
si´wzi´cia. Rolnicy spotykajà si´ nie tylko na
wyznaczonych posiedzeniach, lecz tak˝e na
co dzieƒ i omawiajà wa˝ne ich zdaniem dla
grupy sprawy.

Spó∏dzielnie dzia∏ajàce na terenie Wtelna,
oprócz dzia∏alnoÊci gospodarczej, anga˝ujà
si´ równie˝ w sprawy rolnictwa na terenie
województwa i nie tylko. Przy spó∏dzielni
zosta∏o utworzone Stowarzyszenie Kujawsko-
Pomorskie Centrum Rolnicze, które  zrzesza
grupy producenckie z województwa, zwiàzki
rolnicze, a tak˝e przedstawicieli UKW.
Centrum jest równie˝ wspó∏organizatorem

Kujawsko-Pomorskich Do˝ynek
Ch∏opskich, które odbywa∏y

si´ ju˝ trzykrotnie.

ul. Dworcowa 18, 86-011 Wtelno
tel. kontaktowy 602 254 238

e-mail: agro-klos@wp.pl
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Dzia∏alnoÊç Zwiàzku rozpocz´∏a si´ 9 paêdziernika
1992 r. pod nazwà Zwiàzek Pracodawców Rolnych 
w Elblàgu. Prezesem Zarzàdu zosta∏ W∏adys∏aw
Dubacki - g∏ówny inincjator i za∏o˝yciel zwiàzku. 
Funkcj´ wiceprezesa pe∏ni∏ Stanis∏aw Grzegorzewski, 
a cz∏onka Zarzàdu - Kazimierz G∏owacki.

14 grudnia 2005 r. w Jurkowicach na zjeêdzie
Zwiàzku Pracodawców Rolnych w Elblàgu wybrano
nowà Rad´, na czele której stanà∏ Adam Kruziƒski.
Rada wybra∏a Zarzàd Zwiàzku w sk∏adzie: Maciej
Skibniewski - Prezes, Stanis∏aw Dziak - Wiceprezes 
i Stanis∏aw Grzegorzewski - cz∏onek Zarzàdu.

Siedzib´ Zwiàzku przeniesiono do P.P.U.H "Nowiny"
sp. z o.o. w Nowinach i zmieniono nazw´ organizacji
na Zwiàzek Pracodawców Rolnych w Nowinach.

Aktualnie Zwiàzek zrzesza 21 cz∏onków z oko-
licznych du˝ych gospodarstw rolnych, powsta∏ych po
likwidacji PGR.

Zwiàzek nasz nale˝y do Federacji Zwiàzków
Pracodawców-Dzier˝awców i W∏aÊcicieli Rolnych z sie-
dzibà w Warszawie.

Zajmujemy si´ bie˝àcymi sprawami i problemami
cz∏onków zwiàzku, opiniujemy projekty ustaw, uczest-
niczymy w pracach Komisji Sejmowej Rolnictwa,
bierzemy udzia∏ w naradach i konferencjach
naukowych organizowanych przez Federacj´.

Wykaz cz∏onków ZPR w Nowinach

1. Gospodarstwo Rolne "AGROFARM" Sp. z o.o., Jurkowice

Pierwsze, 82-410 Stary Targ, tel. 55 - 277 13 21.

2. Gospodarstwo Rolne Pud∏owiec,  82-451 MyÊl ice ,  

tel. 55 - 276 13 23.

3. Gospodarstwo Rolne Bystrze Sp. z o.o., Bystrze 36a, 82-213

Mi∏oradz, tel. 55 - 271 13 25. 

4. PPHU Cygusy, 82-432 Mleczewo, tel. 55 - 277 23 08. 

5. Gospodarstwo Rolne "ZIELPOL" Sp. z o.o., Zielonki, 82-438

Szropy, tel. 55 - 277 13 11, fax 55 - 277 13 12.

6. PPUH "NOWINY" Sp. z o.o., Nowiny, 82-440 Dzierzgoƒ, 

tel. 55 - 276 23 11.

7. HRH HAS ROKADEX HARO, Stegienka, 82-103 Stegna, 

tel. 55 - 247 84 18.

8. Przedsi´biorstwo Rolne "GROS-ROL", Ma∏e Walichnowy 

83-122 Wielkie Walichnowy tel. 58 - 535 16 97.

9. PPUH "AGRO-PIASKI" Sp. z o.o., Piaski Sztumskie, 82-440

Dzierzgoƒ, tel. 55 - 276 25 76.

10. Gospodarstwo Rolne "Czed" Czerwony Dwór, 82-431

Dàbrówka Malborska, tel. 55 - 277 19 21.

11. Gospodarstwo Rolne "AGRO-LAWI" Lasowice Wlk., 82-211

Lasowice Wlk., tel. 55 - 271 16 77.

12. Gospodarstwo Rolne Ma∏y Garc, ul. Pelpliƒska 20, 83-120

Subkowy, tel. 58 - 536 85 15.

13. Gospodarstwo Rolno-Sadownicze S.c., Gorz´dziej 8, 83-120

Subkowy, tel. 58 - 536 86 28.

14. AGROFERT Zajezierze 6A, 82-400 Sztum. 

15. "JASNA-P0L" Sp. z o.o., 82-440 Dzierzgoƒ, tel. 55 - 276 19 15.

16. Gospodarstwo Rolne "GOSPOL", Krzy˝anów, 82-220 Stare

Pole, tel. 55-271 30 71.

17. Przedsi´biorstwo Rolne Agro Pool Prima, Kmiecin, 

ul. JaÊminowa, 82-100 Nowy Dwór Gdaƒski.

18. Przedsi´biorstwo Rolne, Wielbark, 82-200 Malbork.

19. Gospodarstwo Rolne, Prakwice, 82-440 Dzierzgoƒ.

20. Gospodarstwo Rolne Radostowo, ul. Dworcowa 11, 83-120

Subkowy, tel. 58 - 536 85 05.

PPHU Nowiny, 82-440 Dzierzgoƒ

tel./ fax 55 - 276 25 51, e-mail: nowiny@obs.com.pl

Maciej Skibniewski - Prezes Zarzàdu
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POTENCJA¸ GOSPODARCZY:
• Produkcja roÊlinna:

Powierzchnia gospodarstwa 720 ha, u˝ytki rolne - 670 ha.

Uprawy:

- pszenica ozima - 400 ha

- rzepak ozimy - 190 ha

- buraki cukrowe -   60 ha

- pszenica jara -   20 ha.

• Dzia∏alnoÊç us∏ugowa:
- Us∏ugi sprz´tem rolniczym dla innych podmiotów.

• Inne:
- W latach 2014-2015 wybudowaliÊmy kompleks magazynowo-

suszarniczy spe∏niajàcy równie˝ funkcj´ przechowywania produktów 
rolnych.

• Oferta Gospodarstwa:
- oferujemy do sprzeda˝y pszenic´ konsumpcyjnà, rzepak, 

buraki cukrowe

- prowadzimy us∏ugi rolnicze.

Kompleks magazynowo-suszarniczy

Widok na gospodarstwo

Prezes Zarzàdu - Adam Kruziƒski

Nowoczesny magazyn - wn´trze

Podczas prac polowych
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Gospodarstwo Rolne „ZIELPOL” Spó∏ka z o.o. w Zielonkach rozpocz´∏o
swojà dzia∏alnoÊç 15.07. 1994 r. na bazie dzier˝awy od AWRSP w Gdaƒsku.
Utworzyli je Krystyna i Adam Kruziƒscy oraz pracownicy by∏ego
Paƒstwowego Gospodarstwa Rolnego. 

Osobà kierujàcà od za∏o˝enia Spó∏ki do chwili obecnej jest mgr in˝.
Adam Miros∏aw Kruziƒski - Prezes Zarzàdu, Dyrektor Spó∏ki. Osobami
decyzyjnymi od czterech lat sà równie˝:

- Joanna Baranek - G∏ówna Ksi´gowa, Prokurent,

- Karol Kruziƒski - Kierownik Zak∏adu, Prokurent.

Gospodarstwo posiada 720 ha, grunty wykupione to 414 ha, pozosta∏e
sà dzier˝awione. Obecnie realizujemy wykup pozosta∏ych, przys∏ugujàcych
do 500 ha gruntów. U˝ytki rolne stanowià 670 ha. 

Prowadzimy produkcj´ roÊlinnà. G∏ówne uprawy to:

- pszenica - 400 ha -     rzepak - 190 ha

- buraki cukrowe 60 ha -     pszenica jara 20 ha.

Posiadamy niezb´dny do produkcji rolnej park maszynowy, który
systematycznie unowoczeÊniamy, aby osiàgaç najwy˝sze wyniki produkcyjne.

Aktualnie zatrudniamy 16 pracowników. Do grona d∏ugoletnich
pracowników, zatrudnionych od poczàtku dzia∏alnoÊci Spó∏ki nale˝à:

- Marek Maczyszyn, Krystyna Kruziƒska, Andrzej Rydel, Zenon MoÊciszko, 
Jerzy Holzem, Zygmunt Gmerek, Wies∏aw Mettel, Tadeusz Brzeziƒski.

Dbamy i doceniamy naszych pracowników stwarzajàc im bezpieczne i
higieniczne warunki pracy. Organizujemy od wielu lat wspólne wyjazdy,
które integrujà za∏og´.

Mamy swoje osiàgni´cia w Kunkursie „Pracodawca - Organizator Pracy
Bezpiecznej w Zak∏adach Rolnych” organizowanym przez OT AWRSP
Gdaƒsk, PIP, PIS, PSP, ZPR:

- 1998 r. - II miejsce

- 1999 r. - II miejsce

- 2001 r. - I miejsce.

Zielonki 2A, 82-410 Stary Targ, 

pow. Sztum, woj. pomorskie

tel. 55 277 13 11, 

tel./fax 55 277 13 12

e-mail: zielpol@obs.com.pl

Siedziba gospodarstwa

Fragment gospodarstwa - park maszynowy

Nowoczesny kompleks 
magazynowo-suszarniczy
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Akcja ˝niwna

Podczas koszenia trawy

Magazyn zbo˝owy

POTENCJA¸ GOSPODARCZY:

• Produkcja roÊlinna:

Struktura zasiewów przedstawia si´ 
nast´pujàco:

- pszenica ozima - 400 ha

- rzepak ozimy - 100 ha

- buraki cukrowe - 120 ha

- kukurydza na kiszonk´ i ziarno 
jako pasza dla byd∏a - 107 ha.

• Produkcja zwierz´ca:

- W zakresie produkcji zwierz´cej utrzymujemy Êrednio
650 sztuk byd∏a, w tym oko∏o 350 krów mlecznych

- Produkcja mleka wynosi oko∏o 3 000 000 litrów 
rocznie.

• Oferta Gospodarstwa:

- Jako producent rolny oferujemy do sprzeda˝y p∏ody
rolne takie jak pszenica ozima, rzepak ozimy. Sà to
produkty rolne o najwy˝szych parametrach
jakoÊciowych,

- Buraki cukrowe sprzedawane sà do Cukrowni Malbork,

- Oferujemy równie˝ ja∏owice cielne, ma∏e byczki,

- Mleko sprzedawane jest do SM „POLMLEK - MAåKOWY”
w Gdaƒsku.

Fragment parku maszyn
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Gospodarstwo Rolne „ AGROFARM” Sp.  z  o.o.  
w Jurkowicach Pierwszych rozpocz´∏o dzia∏alnoÊç
01.11.1993 r. Utworzyli je pracownicy by∏ego
Paƒstwowego Gospodarstwa Rolnego. Spó∏k´ za∏o˝y∏o
23 udzia∏owców. 

Osobà kierujàcà od momentu powstania do dnia
dzisiejszego jest Dyrektor Zarzàdu mgr in˝. Stanis∏aw
Grzegorzewski. Aktualnie gospodarstwo zatrudnia 34
pracowników, w tym 9 udzia∏owców.

Ogólna powierzchnia gospodarstwa to 869 ha, w tym
grunty w∏asne, które zosta∏y zakupione od dnia
powstania - 523 ha. Pozosza∏e grunty dzier˝awione sà
od ANR.

Gospodarstwo w Jurkowicach Pierwszych wyposa˝one
jest we wszystkie niezb´dne do produkcji maszyny
rolnicze. W miar´ zu˝ywania si´ maszyny wymieniane sà
na nowoczesny, bardziej ekonomiczny sprz´t.

Jurkowice Pierwsze, 82-410 Stary Targ
woj. pomorskie, pow. sztumski

tel. 55 277 13 21
e-mail: agrofarm@obs.com.pl

Dyrektor Zarzàdu - mgr in˝. Stanis∏aw Grzegorzewski

Obiekty hodowlane

Hodowla byd∏a

Hodowla byd∏a

Akcja ˝niwna

Podczas koszenia trawy
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Gospodarstwo Rolne Bystrze Sp. z o.o. za∏o˝one zosta∏o przez 23
pracowników by∏ego Gospodarstwa Rolnego Skarbu Paƒstwa 
w Bystrzu.

Do reprezentowania Spó∏ki uprawniony jest Zarzàd jednoosobowy.
Pierwszym Prezesem Zarzàdu Spó∏ki by∏ Pan Janusz Ostrowski.
Obecnie funkcj´ t´ sprawuje Pan Stanis∏aw Brzeziƒski.

Swojà dzia∏alnoÊç w zakresie produkcji roÊlinnej i zwierz´cej
gospodarstwo prowadzi od 01.04.1994 roku na wydzier˝awionych
gruntach i nieruchomoÊciach od Agencji NieruchomoÊci Rolnych.

W 2012 roku Spó∏ka wykupi∏a cz´Êç gruntów rolnych.

Od 2007 roku Spó∏ka nasza jest udzia∏owcem Grupy Producentów
Rolnych „PROFESJA” Sp. z o.o. w Bystrzu skupiajàcej producentów
ziaren zbó˝ i nasion roÊlin oleistych.

Spó∏ka zatrudnia 11 osób, w tym 2 udzia∏owców.

POTENCJA¸ GOSPODARCZY:

• Produkcja roÊlinna:

- Pszenica jara -   6,63 ha -  Pszenica ozima - 142,10 ha

- ˚yto ozime - 30,01 ha -  Rzepak - 130,31 ha

- Kukurydza - 46,19 ha -  Buraki cukrowe -   44,40 ha.

• Produkcja zwierz´ca:

- Byd∏o mleczne: - krowy dojne - 120 szt.

- m∏odzie˝ - 180 szt.

- Byd∏o mi´sne - rasa Limousine - mamki -   30 szt.

Bystrze 36a, 82-213 Mi∏oradz, pow. malborskie, woj. pomorskie
tel./fax 55 271 13 25, e-mail: grbystrze@iq.pl

Widok na gospodarstwo

Prace polowe - sianokosy

Prace w gospodarstwie

Prezes - Stanis∏aw Brzeziƒski

Wypas byd∏a
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Spó∏ka istnieje od 01.08.1993 r. W sk∏ad
Zarzàdu wchodzà: Dyrektor - Maciej Skibniewski,
Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych - Stanis∏awa
Kwiatkowska i Z-ca Dyrektora ds. produkcji -
Henryk Po∏om. 

W tej chwili zajmujemy si´ tylko produkcjà roÊlinnà.
Gospodarujemy na 610 ha ziemi w∏asnej, w wi´kszoÊci III i IV
klasy. Gruntów ornych jest 597 ha. G∏ówne uprawy to: pszenica
ozima i rzepak. Pszenica ozima stanowi ok. 65% area∏u, pozosta∏e
35% to rzepak. Siejemy tylko materia∏em kwalifikowanym, dzi´ki
czemu uzyskujemy dobre plony - Êrednio ok. 75q pszenicy ozimej 
i 45q rzepaku z 1 ha. Plony charakteryzujà si´ wysokà jakoÊcià. 

Gospodarstwo jest w pe∏ni samowystarczalne, ma odpowiedni
sprz´t, magazyny, suszarni´, stacj´ paliw, warsztat mechaniczny 
i pomieszczenia biurowe. Ca∏a za∏oga liczy 11 osób wysoko
wykwalifikowanych.

Od 2009 r. w miesiàcu maju, w naszym gospodarstwie
organizowane sà Dni Pola. Prezentujemy ok. 20 poletek odmian
pszenicy ozimej i 20 poletek rzepaku. Du˝e poletka - ok. 1 ha -
dok∏adnie pokazujà ró˝nic´ mi´dzy odmianami i zastosowanymi
ró˝nymi wariantami ochrony roÊlin i nawo˝enia. Po prezentacji
poletek sà wyk∏ady na interesujàce rolników tematy.
Zainteresowanie rolników jest du˝e. W tym dniu powstaje 
w Nowinach wioska namiotowa, którà tworzà firmy chemizacyjne,
nawozowe i inne - nasi partnerzy, którzy prezentujà swoje wyroby.
Pracowite Dni Pola koƒczà si´ biesiadà, na której jest czas
porozmawiaç z kolegami, przyjació∏mi przy suto zastawionych
sto∏ach.

W naszym gospodarstwie jest niewielkie jezioro o pow. ok. 5 ha.
Pracownicy w wolnym czasie opiekujà si´ jeziorem. Za uzyskane
sk∏adki zarybiajà, prowadzà gospodark´ wokó∏ jeziora, remontujà
pomosty, wycinajà chwasty, u˝yêniajà jezioro. W wolnych chwilach
wraz z rodzinami sp´dzajà czas na ∏owieniu ryb i odpoczynku. Co
roku organizowane sà zawody w´dkarskie z atrakcyjnymi
nagrodami.

Siedziba gospodarstwa

Zarzàd Spó∏ki „NOWINY”

Dyrektor - Maciej Skibniewski

Pracownicy Spó∏ki na tle nowoczesnego sprz´tu

Nowiny, 82-440 Dzierzgoƒ
tel. 55 276 23 11, fax 55 276 25 51

powiat sztumski, woj. pomorskie
e-mail: nowiny@obs.com.pl
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Silosy zbo˝owe

Fragmenty gospodarstwa

Park maszynowy

Warsztat

Prace poloweHala gara˝owa

-  Groch - 50 ha

-  Kukurydza - 60 ha

-  U˝ytki zielone - 60 ha.

• Produkcja zwierz´ca:

-  Byd∏o - 340 sztuk, w tym krowy mleczne - 165 szt.

• Oferta Gospodarstwa:

-  Pszenica - ok. 9000 ton

-  Rzepak - ok. 1500 ton    -  J´czmieƒ - ok. 1250 ton.

Z A P R A S Z A M Y !
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W∏aÊcicielami Spó∏ki „ JASNA-POL” sà: rodzina 
H. Wüstenberga i Jens Möller Knudsen. Dochody z dzia-
∏alnoÊci Spó∏ka przeznacza na inwestycje, m.in.: budowa hali
o wymiarach 60 x 20 m oraz 56 x 20 m, które s∏u˝à do
sk∏adowania produkowanych zbó˝, nawozów, s∏omy oraz do
parkowania maszyn i ciàgników. Wykonuje tak˝e bie˝àce
remonty kapitalne istniejàcych budynków i magazynów.
Wymienia na coraz wi´kszy, wydajniejszy i nowoczeÊniejszy
park maszynowy (maszyny i ciàgniki rolnicze). Spó∏ka
inwestuje równie˝ w popraw´ warunków gospodarstwa, 
w jego wyglàd i infrastruktur´.

Spó∏ka istnieje od lipca 2000 r. Zatrudnia 19 pracowników.

POTENCJA¸ GOSPODARCZY:
• Produkcja roÊlinna:

Powierzchnia ca∏kowita gospodarstwa wynosi 1580 ha, 
w tym dzier˝awa 170 ha.

Najwa˝niejsze uprawy:

-  Pszenica - 900 ha

-  Rzepak - 910 ha

-  J´czmieƒ jary browarny - 120 ha

-  Buraki cukrowe - 40 ha

Jasna 21, 82-440 Dzierzgoƒ, tel. 55 276 19 15, 
fax 55 276 18 23, e-mail: jasna-pol@obs.com.pl 

Siedziba gospodarstwa

Hala magazynowa

Hodowla byd∏a Obiekty inwentarskie

Wspó∏w∏aÊciciel i administracja Spó∏ki
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POTENCJA¸ GOSPODARCZY:

• Produkcja roÊlinna:

- Uprawy na areale 487 ha:

- sad - jab∏onie

- rzepak ozimy

- j´czmieƒ ozimy

- pszenica ozima

- kukurydza.

• Oferta Gospodarstwa:

- Do sprzeda˝y oferujemy:

- 1250 ton zbó˝

- 500 ton rzepaku

- 150 ton kukurydzy

- 3000 ton jab∏ek.

Sad jab∏oniowy

Park maszynowy

Widok na Gorz´dziej
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W czasie II Wojny Âwiatowej majàtek Gorz´dziej zaj´li

Niemcy. Po wyzwoleniu majàtek ten przeszed∏ na

w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa i oddano go w u˝ytkowanie

Marynarce Wojennej w Gdyni, która korzysta∏a z niego

do 1954 r. Nast´pnie utworzono PGR.

W kolejnych latach gospodarstwo wesz∏o w sk∏ad

Kombinatu PGO „Malinowo” w Tczewie. Po jego

likwidacji majàtek przej´∏a Agencja W∏asnoÊci Rolnej

Skarbu Paƒstwa, która z dniem 1 maja 1995 r. odda∏a go

w dzier˝aw´ Tadeuszowi Kobus - by∏emu dyrektorowi

gospodarstwa oraz Romanowi Puszczewicz. Dzier˝awcy

prowadzà gospodarstwo do chwili obecnej. Zosta∏o ono

zmodernizowane i wyposa˝one w nowoczesny sprz´t

rolniczy oraz zaplecze gospodarcze. Zwi´kszono area∏

sadu do 108 ha.

W gospodarstwie zatrudnionych jest 17 pracowników.

Sà to w wi´kszoÊci osoby zas∏u˝one i z d∏ugoletnim

sta˝em pracy.

Gorz´dziej, ul. Tczewska 7

83-120 Subkowy, pow. tczewski, woj. pomorskie

tel. 58 536 86 28, fax 58 536 86 29

e-mail: grskp@interia.pl

Fragment gospodarstwa
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Przedsi´biorstwo Rolne „Gros-Rol” Sp. z o.o. Ma∏e Walichnowy
jako spó∏ka pracownicza zosta∏a za∏o˝ona w kwietniu 1994 r.

Po wygraniu w maju tego roku przetargu na dzier˝aw´
Gospodarstwa Rolnego Skarbu Paƒstwa Ma∏e Walichnowy,
01.06.1994 r. rozpocz´liÊmy dzia∏alnoÊç gospodarczà.

W grudniu 1996 r. podpisaliÊmy z Agencjà NieruchomoÊci
Rolnych umow´ o kupnie gospodarstwa rolnego o powierzchni
545 ha u˝ytków rolnych z p∏atnoÊcià w roz∏o˝eniu na 10 lat.
Sp∏at´ rat zakoƒczono w 2007 r.

Przez 12 lat Spó∏ka prowadzi∏a obor´ krów mlecznych, ale ze
wzgl´du na niskà op∏acalnoÊç zrezygnowano z tego kierunku
produkcji, ograniczajàc si´ tylko do produkcji roÊlinnej.

Na dzieƒ 01.06.1994 r. zatrudnionych by∏o 25 osób, na dzisiaj
liczba ta zmniejszy∏a si´ do 10 osób.

Park maszynowy zosta∏ w ca∏oÊci wymieniony na nowy.
Kondycja finansowa Spó∏ki na dzisiaj jest dobra.

POTENCJA¸ GOSPODARCZY:
• Produkcja roÊlinna:

- Pszenica ozima - 350 ha

- Rzepak ozimy - 150 ha

- Buraki cukrowe -   45 ha.

Ma∏e Walichnowy, 83-122 Wielkie Walichnowy
powiat tczewski, woj. pomorskie

tel. 58 535 16 97, 535 16 30, e-mail: grosrol@kociewie.net.pl

Siedziba gospodarstwa
Fragment gospodarstwa

Park maszynowy

Melioracja pól

Szef gospodarstwa
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Gospodarstwo powsta∏o z dniem 01.06.1994 r. na bazie
dzier˝awy od Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa (AWRSP).
Wykup gospodarstwa na w∏asnoÊç nastàpi∏ w czerwcu 1996 r.

Ârednie zatrudnienie w gospodarstwie to 7 wysoko
wykwalifikowanych pracowników, co jest gwarancjà sukcesu
gospodarstwa.

W roku 2011 w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
organizowanym przez Agencj´ NieruchomoÊci Rolnych (ANR) 
i Paƒstwowà Inspekcj´ Pracy (PIP) Gospodarstwo Rolne Ma∏y Garc
zosta∏o zakwalifikowane na szczeblu krajowym do grona
laureatów w kategorii zak∏ady rolne.

Szacunek dla ziemi, dba∏oÊç o nià gwarantujà wysokie plony.

POTENCJA¸ GOSPODARCZY:
• Produkcja roÊlinna:
- Area∏ upraw: 490 ha

- Rodzaje upraw: pszenica - 270 ha, buraki cukrowe - 40 ha, 
rzepak - 150 ha, j´czmieƒ - 30 ha.

• Produkcja zwierz´ca:
- M∏ode byd∏o opasowe do wagi 750-800 kg na bazie zakupu 

cielàt do odchowu w iloÊci oko∏o 100 szt.

- Hobbystycznie: os∏y i konie zimnokrwiste w hodowli 
zachowawczej - klacze w Ksi´gach G∏ównych.

Ma∏y Garc, ul. Pelpliƒska 20, 83-120 Subkowy
pow. tczewski, woj. pomorskie

tel. 607 104 617

Siedziba gospodarstwa

Fragment gospodarstwa

Zabytkowy kurnik

Fragment gospodarstwa

Park maszynowy

Hobbystyczna hodowla os∏ów
List gratulacyjny od Prezydenta RP
Aleksandra KwaÊniewskiego

mgr in˝. Stanis∏aw Dziak

• Oferta gospodarcza:
- Pszenica konsumpcyjna 

- dla przetwórstwa m∏ynarskiego
lub na eksport

- Rzepak 
- dla przetwórstwa krajowego 

lub na eksport.
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Fragment gospodarstwa Prace polowe

Hodowla byd∏a

Sprz´t rolniczy

Kombajnowanie zbó˝

• Produkcja zwierz´ca:

G∏ównym kierunkiem produkcji zwierz´cej jest hodowla 
byd∏a w cyklu zamkni´tym:

- ∏àcznie oko∏o 260 sztuk byd∏a, w tym: krowy mleczne 
- oko∏o 110 szt., reszta to: ciel´ta, byki, ja∏ówki, opasy.

Ponadto w gospodarstwie hodowane sà daniele - oko∏o 
40 szt. i syki - 14 szt.

• Inne rodzaje dzia∏alnoÊci:

- Dzier˝awimy oko∏o 4 ha gruntów pod cztery turbiny 
wiatrowe.

OFERTA GOSPODARSTWA:

Oferujemy do sprzeda˝y:

• pszenic´ konsumpcyjnà, • rzepak, 

• buraki cukrowe, • mleko surowe, 

• byd∏o opasowe,

• daniele i syki.
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Gospodarstwo Radostowo zosta∏o za∏o˝one w XVII
wieku przez Cystersów z Pelplina, którzy to gospodarzyli
tutaj do 1920 roku, kiedy to oddali majàtek Paƒstwu
Polskiemu. Od 1920 do 1939 r. by∏a to domena paƒstwowa,
którà dzier˝awi∏ Pan Skar˝yƒski. Od 1939 do 1945 r.
zarzàdzali majàtkiem Niemcy. 

Po 1945 r. gospodarstwo zosta∏o przej´te przez Instytut
Uprawy, Nawo˝enia i Gleboznastwa w Bydgoszczy. W 1974 r.
majàtek przejà∏ PGR Malinowo. Od 1993 r. w/w majàtek
zosta∏ wykupiony przez El˝biet´ i Jana Czachorowskich.

POTENCJA¸ GOSPODARCZY:

• Produkcja roÊlinna:

Na areale 356,4 ha uprawiane sà:

- pszenica - oko∏o 200 ha

- rzepak - oko∏o   60 ha

- buraki cukrowe - oko∏o   28 ha

- kukurydza na kiszonk´ - oko∏o   30 ha

- u˝ytki zielone na siano i sianokiszonk´ dla byd∏a.

Radostowo, ul. Dworcowa 11, 83-130 Subkowy
powiat tczewski, woj. pomorskie, tel. 58 536 85 05, fax 536 86 17

Jan Czachorowski 
- w∏aÊciciel gospodarstwa

Hodowla danieli
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Zwiàzek Pracodawców Rolnych w Szczecinie posiada
osobowoÊç prawnà i prowadzi dzia∏alnoÊç statutowà od
1994 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Od poczàtku istnienia Zwiàzku funkcj´ Prezesa Zarzàdu
sprawuje Feliks Skotnicki.

LiczebnoÊç Zwiàzku wynosi 54 pracodawców,
prowadzàcych towarowe gospodarstwa rolne utworzone
na bazie majàtku przej´tego przez ANR.

Zwiàzek Pracodawców Rolnych w Szczecinie wchodzi
w sk∏ad Federacji Zwiàzków Pracodawców - Dzier˝awców 
i W∏aÊcicieli Rolnych w Warszawie, reprezentujàc zarówno
w regionie jak i kraju interes zrzeszonych cz∏onków,
wspó∏uczestniczàc w procesie zachodzàcych przemian
strukturalnych i w∏asnoÊciowych.

Wykaz cz∏onków Zwiàzku Przedsi´biorców, 
Pracodawców Rolnych w Szczecinie

1. Gospodarstwo Rolne ARENDA w Mi∏achowie, ul. Szczeciƒska
14/2, 72-400 Kamieƒ Pomorski, tel. 91 - 382 00 45

2. Gospodarstwo Rolne, Mostkowo 57, 74-322 Mostkowo, tel. 91
- 391 81 40

3. AGROWAR Sp. z o.o., Warszyn, 73-115 Dolice, tel. 91 - 563 65 62

4. KARSKO Sp. z o.o., Karsko Pyrzyckie 17, 73-115 Dolice, tel. 91
- 563 01 10

5. AGROCHLEB Sp. z o.o., Chlebówek, 73-112 Stara Dàbrowa,
tel. 91 - 561 33 24

6. AGRAMOS Sp. z o.o. z/s w Budnie, Budno 28, 72-100
Goleniów, tel. 91 - 418 12 87

7. AGROKRAJ Towarzystwo Agronomiczne Sp. z o.o., Rolewice,
66-520 Dobiegniew, tel. 95 - 76 11 909

8. AGROWID Sp. z o.o., 74-110 Banie, ul. Dworcowa 2, tel. 91
- 416 63 16

9. AGROMERINO Sp. z o.o., Sulino 71, 73-121 Marianowo, tel. 91
- 561 95 00/01

10. Spó∏dzielcze Gospodarstwo Rolne BASZEWICE, 72-300
Gryfice, tel. 91 - 384 37 31

11. DUNPOL S.c., ul. Browarna 1, 73-310 Resko, tel. 91 - 395 11 57

12. Gospodarstwo Rolne, Be∏czna 22/4, 73-150 ¸obez, tel. 91
- 397 81 95

13. Gospodarstwo Rolne, ul. Lipowa 3, Wysoka Gryfiƒska, 74-107
Daleszewo, tel. 91 - 404 11 03

14. K.B.A. Ltd., Rzeczyn 3, 72-510 Wolin, tel. 91 - 326 32 77

15. ROLGO S.c., Stuchowo 48, 72-405 Âwierzno, tel. 91 - 383 27 89

16. Gospodarstwo Rolne, ul. M∏yƒska 2, Uniestowo, 72-304
Brojce, tel. 91 - 386 11 39

17. Farma Pomorska, ul. Chopina 49/G/4, 71-450 Szczecin, tel. 91
- 382 60 55

18. Gospodarstwo Rolne, SobiemyÊl 5, 74-100 Gryfino, tel. 91
- 416 13 93

20. HOLSTAR Sp. z o.o., 73-131 P´zino, tel. 91 - 561 37 05

21. Zak∏ad DoÊwiadczalny Instytutu Zootechniki Ko∏bacz Sp. z o.o.
, ul. Warcis∏awa 1, 74-106 Stare Czarnowo, tel. 91 - 433 50 50

22. Gospodarstwo Rolne, Wiejkowo 15, 72-510 Wolin, tel. 91
- 326 65 22

23. ¸ÑKPOL Sp. z o.o., ¸uskowo 27, 72-514 Ko∏czewo, tel. 91 - 326
51 93

24. P.P.H.U. AGROMARKET Sp. z o.o., Wiewiecko, 73-155
W´gorzyno, tel. 91 - 397 18 46

25. Stadnina Koni NOWIELICE Sp. z o.o., 72-320 Trzebiatów, 
tel. 91 - 387 25 53

26. Ferma Drobiu ul. KoÊciuszki 21 A, 72-221 Osina, tel. 91 - 391
83 14

27. Handel Rolnictwo Us∏ugi, W´gorzyn 6, 72-342 Cerkwica, 
tel. 91 - 386 76 96

28 P.R.H. ROLMIX Sp. z o.o., Przelewice 20, 74-210 Przelewice,
tel. 91 - 561 53 53

29. ROLHAN Sp. z o.o., Sàdów, 73-115 Dolice, tel. 91 - 564 02 02

30. RITMO Sp. z o.o., Ulikowo 2, 73-131 P´zino, tel. 91 - 578 40 12

70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino 19A

tel./ fax 91 48 48 219

Feliks Skotnicki - Prezes Zarzàdu
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G∏ównym zadaniem Zachodniopomorskiego OÊrodka
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach jest doradztwo
rolnicze. Dzi´ki 18 Terenowym Zespo∏om Doradców dzia∏a
na terenie ca∏ego województwa zachodniopomorskiego.

Prowadzi dzia∏alnoÊç w zakresie podnoszenia kwalifikacji
zawodowych rolników i innych mieszkaƒców obszarów
wiejskich. Organizuje szkolenia i kursy, a tak˝e konkursy,
wystawy, pokazy i spotkania promocyjne.

Dzia∏a na rzecz promocji agroturystyki, wsi, stylu ˝ycia
przyjaznego Êrodowisku, zachowania dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego wsi, a tak˝e ekologicznego 
i funkcjonalnego urzàdzenia gospodarstwa rolnego. Promuje
zdrowy styl od˝ywiania oraz r´kodzie∏o i twórczoÊç ludowà.

Prowadzi warsztaty dla dzieci i m∏odzie˝y, m.in. „ABC
Rolnictwa” oraz Jesienne Warsztaty Wiedzy Ekologicznej.

Pomaga w wype∏nianiu wniosków i innych dokumentów
niezb´dnych do ubiegania si´ o przyznanie pomocy

finansowej lub wspó∏finansowanej ze Êrodków UE.

Wydaje czasopismo specjalistyczne „Zachodniopomorski
Magazyn Rolniczy” oraz liczne fachowe publikacje z zakresu
rolnictwa i rozwoju regionalnego wsi.

Prowadzi oÊrodek szkoleniowy, który tworzy baza hotelowa,
sale konferencyjne i szkoleniowe.

Posiada w∏asnà poligrafi´, Êwiadczàcà szeroki zakres us∏ug.

Jest organizatorem najwi´kszej w regionie imprezy targowej
skierowanej do rolników - Barzkowickich Targów Rolnych
AGRO POMERANIA, odbywajàcych si´ corocznie w drugi
weekend wrzeÊnia. Bierze w nich udzia∏ ponad 900
czo∏owych firm produkcyjnych, handlowych i us∏ugowych.
Podczas targów prezentowane sà oferty najnowo-
czeÊniejszego sprz´tu i maszyn, techniki i technologii
rolniczej, a tak˝e efektywne rozwiàzania organizacyjne. Od
wielu ju˝ lat przez 3 dni Targi odwiedza niezmiennie ponad
100 tys. osób.

73-134 Barzkowice
tel. 91 479 40 10, 15, fax 91 561 37 91

e-mail: barzkowice@home.pl
www.zodr.pl

Oddzia∏ w Koszalinie
ul. Przemys∏owa 8, 75-216 Koszalin

tel. 94 341 87 30, fax 94 342 79 24
e-mail: zodr.koszalin@poczta.internetdsl.pl
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Katarzyna Marzec 
Wiejkowo 15, 72-510 Wolin 

tel: 91 32 66 522 , fax: 91 32 66 361
e-mail: biuro@grwiejkowo.eu

www.grwiejkowo.eu

Pa∏ac w Wiejkowie obecnie

Gospodarstwo Rolne Katarzyna
Marzec  w Wiejkowie powsta∏o 
z dniem 24 kwietnia 2004 roku.

Jest nast´pcà prawnym powsta∏ego
1 czerwca 1993 roku Gospodarstwa
Rolnego Wiejkowo Micha∏ Kaszuba,
który jako jeden z pierwszych 
w Polsce wydzier˝awi∏ 18 maja 1993
roku od Agencji W∏asnoÊci Rolnych
Skarbu Paƒstwa powierzchni´ 1488,83
ha. Gospodarstwo w Wiejkowie
opiera∏o si´ na produkcji zwierz´cej:
hodowli byd∏a mlecznego i trzody chlewnej, oraz produkcji roÊlinnej, która
obejmowa∏a zbo˝a, buraki cukrowe, rzepak ozimy, kukurydz´ i lucern´.

Gospodarstwo systematycznie od 2004 roku unowoczeÊnia park
maszynowy w celu osiàgania najwy˝szych wyników produkcyjnych zarówno
w produkcji roÊlinnej jak i zwierz´cej. Przy produkcji pracujà
najnowoczeÊniejsze maszyny i urzàdzenia rolnicze jakie oferujà na rynku ich
producenci. Zastosowanie majà nowe technologie uprawy roÊlin, które
pozwalajà zwi´kszyç wydajnoÊç pracy przy jednoczesnym
zmniejszeniu nak∏adów pracy ludzkiej i zaanga˝owania sprz´tu
oraz ograniczajà znacznie zu˝ycie oleju nap´dowego.

Równie˝ od kilku lat i nieprzerwanie prowadzone sà prace
budowlane zwiàzane z modernizacjami budynków inwentarskich 
a tak˝e inne zwiàzane szczególnie z produkcjà zwierz´cà.
Dotychczasowe dzia∏ania w zakresie inwestycji w budynki inwentarskie
pozwoli∏y zwi´kszyç stan krów mlecznych oraz ich dobrostan, co znacznie
przyczyni∏o si´ do zwi´kszenia produkcji mleka od krowy. Przeprowadzenie
kilku inwestycji pozwoli∏o na pe∏ne dostosowanie Gospodarstwa Rolnego 
w Wiejkowie do najwy˝szych standardów w zakresie ochrony Êrodowiska.

POTENCJA¸ GOSPODARCZY
• Produkcja RoÊlinna

Gospodarstwo Rolne Wiejkowo - obejmuje swym
zasi´giem powierzchni´ 1314 ha u˝ytków rolnych.
Grunty orne na których prowadzona jest uprawa roÊlin
zajmujà powierzchni´ 1100 ha. ¸àki i  pastwiska
u˝ytkowane na ca∏ym arealne to 202 ha, pozosta∏a

cz´Êç to lasy i nieu˝ytki.

Dominujàcymi roÊlinami w uprawie sà
zbo˝a, które zajmujà oko∏o 42 % ca∏ej

powierzchni,  produkowane na cele
konsumpcyjne jak i paszowe. Pozosta∏e

uprawy: buraki cukrowe – 19 %, rzepak
ozimy – 10 %, kukurydza – 23 % 
i lucerna oko∏o 6 %.

Hodowla byd∏a

Ferma wiatrowa

Hala udojowa
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31. ARMAROL Sp. z o.o., Lubiczyn, 74-120 Widuchowa, tel. 91
- 416 72 20 

32. Spó∏dzielcza AGROFIRMA WITKOWO, Witkowo Pierwsze 40,
73-102 Stargard Szczeciƒski, tel. 91 - 578 39 26

33. Gospodarstwo Rolne S.c., Wrzosowo, 72-400 Kamieƒ
Pomorski , tel. 91 - 381 29 91

34. Gospodarstwo Rolne ˚elichów, ˚elichów 25, 74-520 Cedynia,
tel. 91 - 414 48 26

35. ROLPOL Sp. z o.o., ¸´czyna, 73-112 Stara Dàbrowa, tel. 91
- 561 35 70

36. Gospodarstwo Rolne Âwierczewo, 72-200 Nowogard, tel. 91
- 391 81 40

37. Poznaƒska Hodowla RoÊlin Sp. z o.o. w Tulcach, Oddzia∏ 
w Krzemlinie, 74-230 Miel´cin, tel. 91 - 563 04 60

38. AGROMYÂL MYÂLIBÓRZ Sp. z o.o., Golenice 59, 74-312
Golenice, tel. 95 - 747 30 21

39. Ferma Krów OTR¢BY, ul. Gen. J. Bema 23, 72-200 Nowogard,
tel. 91 - 392 38 16

40. AGRO-PE¸CZ Sp. z o.o., Pe∏czyce, 74-330 Pe∏czyce, tel. 95 - 768 51 15

41. ROLSAR Sp. z o.o., Sarnik, 95 - 768 50 76

42. Zak∏ad Rolny "MORY¡" Sp. z o.o., Moryƒ Dwór, 74-503 Moryƒ,
tel. 91 - 414 64 34

43. SCAN-POL FARMING Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 6/1 Drzenin,
74-100 Gryfino, tel. 91 - 404 11 18

44. Gospodarstwo Rolne, Kaleje 38, 63-100 Ârem, woj. wielkopolskie

45. FARMEX Sp. z o.o., Linie 1, 74-202 Bielice, tel. 91 - 564 42 05

46. EURO-PLON Sp. z o.o., Bara 1, 74-500 Chojna, tel./fax 91 - 414
14 92; 414 79 41

47. HOLDY Sp. z o.o. z/s w Wysokiej 19, 74-407 Boleszkowice, 
tel. 95 - 760 61 20

48. Przedsi´biorstwo Rolno-Przemys∏owe BABINEK Sp. z o.o., Babinek
15, 74-111 Lubanowo, tel./fax 91 - 416 67 78

49. X-MAS International Sp. z o.o. Stare Resko 10, 78-320 Po∏czyn
Zdrój, tel. 94 - 365 61 92

50. Przedsi´biorstwo Rolno-Hodowlane RO˚NOWO Sp. z o.o.
Ro˝nowo 14, 74-111 Lubanowo, tel./fax 91 - 416 67 24

51. Gospodarstwo Indywidualne, SobiemyÊl 6, 74-100 Gryfino,
tel. 91 - 416 13 93

52. Ubezpieczeniowa Grupa CONCORDIA 70-101 Szczecin, 
ul. Madaliƒskiego 8, tel. 91 - 484 86 76

53. Szczeciƒska Centrala Nasienna - Gospodarstwo Rolne
Prusinowo, 71-074 Szczecin, ul. Kasprzaka 2 B, tel. 91 - 484 89 91

54. LIND Sp. z o.o. K´drzyno 24, 78-133 Drzonowo, tel. 94 - 351 04
51/54.

Spó∏ka Holstar powsta∏a w P´zinie w roku 1995.
Prezesem jest pochodzàcy z Holandii Johan Adriaan
van Wijgerden.
Spó∏ka Holstar posiada w dzier˝awie 1200 ha gruntów 
i prowadzi dzia∏alnoÊç tylko w obszarze produkcji
roÊlinnej. Zatrudnienie sta∏e wynosi 32 osoby.
Udzia∏ poszczególnych zasiewów w ogólnej strukturze
upraw przedstawia si´ nast´pujàco:
- Zbo˝a (g∏ównie pszenica, pszen˝yto, j´czmieƒ)
oko∏o 60%, Ziemniaki oko∏o 30%, Rzepak oko∏o 9%,
Cebula oko∏o 1%.
Ziemniaki stanowià g∏ównà produkcj´ towarowà 
w spó∏ce i dzi´ki poniesionym nak∏adom inwes-
tycyjnym i  zaanga˝owaniu  mo˝emy zapewniç naszym
odbiorcom towar najwy˝szej jakoÊci. Nak∏ady te
dotyczy∏y mi´dzy innymi: budowy i wyposa˝enia
sortowni i przechowalni ziemniaków, instalacji
deszczowni, zastosowania satelitarnego systemu
badania gleby, zakupu nowoczesnego sprz´tu
rolniczego m.in. optycznego sortownika

Ka˝dego roku sprzedajemy oko∏o 12 tys ton ziem-
niaków. Oferujemy ziemniaki myte, sortowane 
i pakowane w woreczki foliowe lub raszlowe o ró˝-
norodnej gramaturze lub nowoÊç na tackach o wadze
750 g proponujemy ma∏e ziemniaczki o kalibra˝u 20-40
mm lub ziemniaki grillowe.
Oferujemy ziemniaki ró˝norodnych odmian, sortujemy
i pakujemy  je zgodnie z przeznaczeniem np: sa∏atkowe,
grillowe, obiadowe.
Proces uprawy i konfekcjonowania ziemniaków pro-
wadzony jest wed∏ug najwy˝szych standardów czego
Êwiadectwem jest posiadanie certyfikatu GlobalGap.
Na zamówienie mo˝emy przygotowaç ziemniaki
Êwie˝e, obierane i pakowane pró˝niowo w woreczki 
o wadze 5 lub 10 kg. Ziemniaki mogà wyst´powaç 
w ca∏oÊci lub w postaci kostki.
To idealny produkt dla gastronomii, sto∏ówek, firm
cateringowych a tak˝e dla gospodarstw domowych. 

Prezes: holstar@sz.onet.pl
Dzia∏ sprzeda˝y: dorota.m@holstar.pl 

P´zino 85B, 73-131 P´zino, woj. zachodniopomorskie
tel. 91 561 37 24, 561 37 05, 391 02 07, 
fax. 91 561 37 08 

82



Fragment gospodarstwa

Park maszynowy - fragment

Budowa obory

Widok na Wiejkowo

Po wejÊciu do Unii Europejskiej gospodarstwo musia∏o spe∏niç dodatkowe
wymogi, z których najwa˝niejsze to: gospodarka odchodami zwierz´cymi 
w postaci obornika i gnojowicy. Aby spe∏niç dyrektywy UE, w 2007 roku
oddano do u˝ytku zadaszonà p∏yt´ obornikowà wraz ze zbiornikiem na
odcieki o powierzchni 960 m2, która zosta∏a wybudowana dzi´ki przyznaniu
pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów
UE obj´tej planem rozwoju obszarów wiejskich.

W latach 2008 - 2010 oddane zosta∏y do u˝ytku zmodernizowane dwie
obory, w których utrzymywane sà zwierz´ta na 210 stanowiskach
legowiskowych. Posadowiono tak˝e nowoczesne silosy paszowe o pojemnoÊci
64 ton z przeznaczeniem na Êrut´ sojowà i rzepakowà. Dnia 23 listopada 2011
roku zakoƒczono budow´ budynku nowej hali udojowej producenta DeLaval,
typu karuzela na 36 stanowisk wraz z poczekalnià, pomieszczeniami
przynale˝nymi i wymaganymi zbiornikami – na Êcieki bytowe oraz na
gnojowic´ o pojemnoÊci 2400 m3, celem poprawy warunków pracy 
i spe∏nienia wymagaƒ Êrodowiskowych w zakresie sk∏adowania gnojowicy.
Rozpocz´cie inwestycji nastàpi∏o 15.03.2011 roku. Dokonano równie˝ w marcu
2011 roku zakupu samojezdnego wozu paszowego firmy Strautmann, który
usprawni∏ przygotowanie i zadawanie TMR -u jak równie˝ zmniejszy∏ koszty
czynnika ludzkiego.

Ârednia wydajnoÊç od krowy w 2014 roku wynios∏a ok. 10800 kg mleka.
Dotychczasowe sukcesy w produkcji mleka i odchowie ja∏ówek gospodarstwo
zawdzi´cza wielkiemu zaanga˝owaniu takich specjalistów jak: zaprzyjaêniony
lekarz weterynarii Janusz Kopy∏owski, który towarzyszy firmie od poczàtku jej
istnienia, oraz Bogdan Maçkiewicz zajmujàcy si´ inseminacjà.

Obecnie trwa dalsza rozbudowa gospodarstwa w Wiejkowie - powstaje
m.in. kolejna nowoczesna obora, co pozwoli na dalsze zwi´kszenie produkcji
mleka.

• OFERTA GR WIEJKOWO: 

Produkcja zwierz´ca:

- krowy do dalszej hodowli

- ja∏ówki cielne po najlepszych buhajach hodowlanych

- wybrakowane krowy na rzeê

- m∏ode byczki po krowach mlecznych – koniecznoÊç zamówienia

- mleko o najwy˝szych parametrach jakoÊciowych

Produkcja roÊlinna:

- pszenica konsumpcyjna

- j´czmieƒ paszowy

- pszen˝yto

- rzepak.
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Ârednia struktura zasiewów z kilku lat przedstawia si´ nast´pujàco:

• Pszenica konsumpcyjna - 190 ha • Pszen˝yto paszowe -   80 ha

• J´czmieƒ paszowy - 190 ha • Rzepak ozimy - 100 ha

• Buraki cukrowe - 205 ha • Kukurydza - 250 ha

• Lucerna -   85 ha.

Zbo˝a konsumpcyjne, rzepak i buraki cukrowe sprzedawane sà w ca∏oÊci.
Oko∏o 50 % zbiorów zbó˝ paszowych trafia na rynek zewn´trzny, a pozosta∏a
cz´Êç produkcji roÊlinnej wytwarzana jest na potrzeby w∏asne gospodarstwa,
zwiàzane z ˝ywieniem byd∏a mlecznego. Na pasz´ przeznacza si´ oko∏o 450 ton
zbó˝, ca∏oÊç zbiorów kukurydzy – z czego oko∏o 750 ton w postaci kiszonego
ziarna, ca∏oÊç lucerny i traw.

• Produkcja Zwierz´ca

Hodowla byd∏a mlecznego jest jedynà produkcjà zwierz´cà w gospodarstwie
od roku 2006. Do tego czasu prowadzone by∏y jednoczeÊnie dwa gatunki
zwierzàt: trzoda chlewna i byd∏o mleczne. Jednak taka sytuacja doprowadza∏a
do rozdrobnienia Êrodków i niemo˝noÊci skoncentrowania dzia∏aƒ. 

Decyzja skupienia si´ na bydle mlecznym i produkcji mleka by∏a podyktowana
op∏acalnoÊcià tej produkcji, w przeciwieƒstwie do niestabilnego rynku mi´sa
wieprzowego. W kwietniu 2004 roku stan krów dojnych wynosi∏ 404 sztuki, 
o wydajnoÊci za 2003 rok 7861 kg mleka. Przez kolejne lata nast´powa∏
sukcesywny wzrost wydajnoÊci mleka w stadzie w przeliczeniu na Êrednià iloÊç
krów. Od roku 2004 wyniki przedstawiajà si´ nast´pujàco:

• 2004 rok —  wydajnoÊç od krowy - 8172 kg przy 449 sztukach

• 2005 rok —  wydajnoÊç od krowy - 8371 kg przy 474 sztukach

• 2006 rok —  wydajnoÊç od krowy - 9081 kg przy 493 sztukach

• 2007 rok —  wydajnoÊç od krowy - 9548 kg przy 522 sztukach

• 2008 rok —  wydajnoÊç od krowy - 9640 kg przy 531 sztukach

• 2009 rok —  wydajnoÊç od krowy - 9611 kg przy 572 sztukach

• 2010 rok —  wydajnoÊç od krowy - 10278 kg przy 583 sztukach

• 2011 rok —  wydajnoÊç od krowy - 10431 kg przy 598 sztukach

• 2012 rok  —  wydajnoÊç od krowy - 10354 kg przy 640 sztukach

• 2013 rok  —  wydajnoÊç od krowy - 10111 kg przy 658 sztukach.

Produkcja mleka jest bardzo istotnym udzia∏em w gospodarstwie, w 2013 roku
sprzeda˝ mleka to ponad 60 % ogólnego dochodu firmy. W latach 2004-2013
sprzeda˝ mleka przedstawia∏a si´ nast´pujàco:

• 2004 rok - sprzedano 3.184.156 kg, • 2005 rok - sprzedano 3.416.731 kg,

• 2006 rok - sprzedano 3.869.527 kg, • 2007 rok - sprzedano 4.320.326 kg,

• 2008 rok - sprzedano 4.446.332 kg, • 2009 rok - sprzedano 4.872.665 kg,

• 2010 rok - sprzedano 5.330.946 kg, • 2011 rok - sprzedano 5.512.726 kg

• 2012 rok sprzedano 6.156.193 kg • 2013 rok - sprzedano 6.016.197 kg.

Dzienna sprzeda˝ do mleczarni to oko∏o 18 600 litrów mleka. Ca∏oÊç
wyprodukowanego mleka odbierana jest przez wyspecjalizowany transport
mleczarni Lactalis Polska. Wzrost wydajnoÊci mleka, a tym samym wzrost
pog∏owia krów, mo˝liwy by∏ dzi´ki du˝ym nak∏adom finansowym na
unowoczeÊnienie parku maszynowego, bezpoÊrednio zwiàzanego z produkcjà
kiszonek i sianokiszonek, jak równie˝ przebudowie i dostosowaniu budynków
gospodarczych do najnowszych rozwiàzaƒ technicznych w chowie byd∏a
mlecznego. W celu poprawy dobrostanu zwierzàt zwi´kszono powierzchni´
legowiskowà dla krów, zamontowano we wszystkich oborach mieszacze
powietrza, jak równie˝ zainstalowane zosta∏y dodatkowe elektryczne szczotki dla
krów.

Nale˝y wspomnieç, i˝ od roku 2000 stado jest wolne od bia∏aczki, jak równie˝
to ˝e jako nieliczne w kraju od 2007 roku jest wolne od BVD.Fragment gospodarstwa

Hodowla byd∏a

Hala udojowa

Niektóre nagrody i wyró˝nienia
dla GR Wiejkowo
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na plantacje w m.in. Portugalii, Hiszpanii, W∏oszech, Rumunii, krajach
Ba∏kaƒskich, Szwecji, Niemczech, na Litwie i Ukrainie. „LIND” Sp. z o.o. jako
jedyna w Polsce spe∏nia wymogi eksportowe do Rosji i na Bliski Wschód.

Spó∏ka „LIND” posiada strategiczne znaczenie dla rozwoju dobrej praktyki 
i kultury rolnej produkcji sadzeniaków w Polsce. Wieloletnia wspó∏praca 
z plantatorami opiera si´ nie tylko na handlu, ale równie˝ na prze-
prowadzaniu szkoleƒ i doradztwie.

Na plantacje sadzeniaka firma corocznie przeznacza oko∏o 400 hektarów.
Oprócz ziemniaków firma uprawia zbo˝a, w tym pszenic´ konsumpcyjnà 
i j´czmieƒ browarny oraz rzepak, g∏ównie dla zapewnienia odpowiedniej
rotacji upraw (minimum 7 lat) na polach przeznaczonych na produkcj´
sadzeniaka. Corocznie w Spó∏ce „LIND” produkowanych jest ok. 10.000 ton
sadzeniaka. Przechowalnie firmy, wyposa˝one w automatyczny i r´czny
system kontroli oraz system wentylacyjny, majà ∏adownoÊç ok. 12.000 ton,
z mo˝liwoÊcià przechowania 2.000 ton w ch∏odni.

Sukces firmy wià˝e si´ z zastosowaniem synergicznych rozwiàzaƒ, jakie
przynosi wdra˝anie szkockiego systemu produkcji i import sadzeniaka
wysokich stopni, wolnego od chorób wirusowych, i jego reprodukcja w Polsce
pod Êcis∏à kontrolà biologicznà. Materia∏ bazowy - zdrowy, wysokiej jakoÊci 
- importowany jest przede wszystkim ze Szkocji. Sadzeniaki produkowane sà
w ca∏kowicie zamkni´tym cyklu rozmno˝eniowym, przy Êcis∏ym
przestrzeganiu warunków fitosanitarnych i czystoÊci odmianowej. Przed
sprzeda˝à sadzeniak reprodukowany jest w Polsce maksymalnie przez 
2 lata, co ma na celu wyprodukowanie jak najlepszego produktu, wolnego
od chorób i wirusów, b´dàcego gwarantem otrzymania dobrego materia∏u
siewnego w procesie reprodukcji. Po∏àczenie najlepszego materia∏u
sadzeniakowego i najlepszych warunków do uprawy ziemniaka w pó∏nocno-
zachodnim regionie Polski gwarantuje najwy˝szà jakoÊç. 

Dzia∏alnoÊç Spó∏ki „LIND” opiera si´ na wysokim zatrudnieniu. Stali
pracownicy to oko∏o 35 osób, ale sezonowo liczba zatrudnionych si´ga
nawet powy˝ej 100 osób. W po PGR-owskim regionie, gdzie wiele osób
pracuje tylko sezonowo w bran˝y turystycznej, rybackiej, czy
budownictwie, ciàg∏oÊç zatrudnienia jest niezwykle wa˝na dla utrzymania
odpowiedniego poziomu ˝ycia wielu rodzin. Inwestycja w ludzi sprawia, i˝
Spó∏ka „LIND” jest jednym z najwi´kszych pracodawców wÊród firm
rolniczych w województwie zachodniopomorskim. Twórca sukcesu Spó∏ki
„LIND” - John Lind uwa˝a, ˝e „najwi´kszà wartoÊcià ka˝dego biznesu sà
ludzie”.

87

„LIND” Spó∏ka z o.o. - dzier˝awca gospodarstw K´drzyno,
Rokosowo i Go∏aƒcz Pomorska w województwie
zachodniopomorskim.

„LIND” Spó∏ka z o.o. powsta∏a w 1996 roku jako inwestycja
szkockiej firmy rodzinnej „J&WF LIND”. W Szkocji, od kilku
pokoleƒ, Lind specjalizowa∏ si´ w produkcji sadzeniaków
ziemniaka najwy˝szej jakoÊci. W roku 1970 za∏o˝y∏
pierwsze w Wielkiej Brytanii komercyjne laboratorium
mikrorozmna˝ania sadzeniaków  i sta∏ si´ prekursorem
szkockiego systemu VTSC (Virus Tested Stem Cutting).
Obecnie, z ponad 40-letnim doÊwiadczeniem,  jego udzia∏
w produkcji materia∏ów bazowych sadzeniaka w UK
wynosi ok. 20%. 

Dzia∏alnoÊç w Polsce rozpocz´∏a si´ w wyniku propozycji
koncernu - Êwiatowego lidera w produkcji artyku∏ów
spo˝ywczych i napojów - dotyczàcej produkcji sadzeniaka
czipsowego o wysokiej jakoÊci na potrzeby producentów

ziemniaków towarowych na rynek polski i rosyjski. Lind podjà∏
wyzwanie i w czerwcu 1996 roku przystàpi∏ do przetargu na
dzier˝aw´ nieruchomoÊci rolnych w K´drzynie, po
zlikwidowanym PGR Drzonowo,  po∏o˝onych w najlepszym 
w Polsce rejonie pod upraw´ zdrowego materia∏u nasiennego.
Wydzier˝awiony wówczas obszar 1000 ha powi´kszono 
w kolejnych latach o dwa nast´pne gospodarstwa (odebrane
przez AWRSP wczeÊniejszym dzier˝awcom ze wzgl´du na
zad∏u˝enie) do obszaru oko∏o 2000 ha. Do dnia dzisiejszego
Spó∏ka „LIND” dokona∏a ogromnych inwestycji i nak∏adów 
w obj´te w u˝ytkowanie budynki i ziemi´.

Po wygaÊni´ciu klauzuli wy∏àcznoÊci, którà firma by∏a zwiàzana
na podstawie umowy zawartej ze wspomnianym koncernem na
poczàtku swojej dzia∏alnoÊci, Spó∏ka „LIND” rozwin´∏a swojà
dzia∏alnoÊç produkcyjnà i zawar∏a kontrakty z innymi zak∏adami
przetwórczymi oraz producentami w kraju i za granicà. Jako
jedyna w 2005 roku (pierwszym sezonie po wstàpieniu Polski do
Unii Europejskiej) wyeksportowa∏a wyprodukowane w Polsce
sadzeniaki ziemniaka do paƒstw Wspólnoty Europejskiej.
Obecnie firma przeznacza na eksport ponad 40 % produkcji.
Przez kilkanaÊcie lat dzia∏alnoÊci „LIND” Spó∏ka z o.o. sta∏a si´
markà rozpoznawanà w Europie i uto˝samianà z wysokà
jakoÊcià, uczciwoÊcià i doÊwiadczeniem oraz odnios∏a znaczàcy
sukces w tworzeniu bazy klientów, sk∏adajàcej si´ 
z producentów ziemniaków wytwarzajàcych materia∏
sadzeniakowy dla firm przetwórczych w Polsce oraz w wielu
krajach Unii Europejskiej i poza nià. Sadzeniaki z „LIND” trafiajà

LIND Sp. z o.o.
K´drzyno 24

PL 78-133 Drzonowo
tel. +48 94 35 104 51 - 54

fax +48 94 35 104 50
e-mail: biuro@lind.com.pl
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Gospodarstwo powsta∏o w 1994 r. po reorganizacji 
i prywatyzacji Paƒstwowego OÊrodka Hodowli Zarodowej 
w Cerkwicy. Gospodarstwo funkcjonuje w granicach sprzed
prywatyzacji. Obecnie gospodarstwo nasycone jest
nowoczesnà technikà i technologià, osiàgajàc poziom
produkcji gospodarstw w UE.

Gospodarstwo zatrudnia trzech pracowników, którzy
pracujà od poczàtku zorganizowania gospodarstwa.
Ka˝dego roku w po∏owie maja organizowane sà dla
pracowników wyjazdy w polskie góry. Wyjazdy te odbywajà
si´ pod has∏em „Poznajemy pi´kno Polski” i sà finansowane
przez gospodarstwo.

POTENCJA¸ GOSPODARCZY:

• Produkcja roÊlinna:

- Zbo˝owe - 45% zasiewów - wys. plonów ok. 80 q/ha

- Oleiste - 40% zasiewów - wys. plonów ok. 40 q/ha

- Okopowe - 15% zasiewów - wys. plonów ok. 700 q/ha.

• Oferta gospodarstwa:

- Zbo˝a, roÊliny oleiste i okopowe.

72-342 Cerkwica, W´gorzyn 6
pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie
tel. 91 386 76 96, kom. 505 149 303

Siedziba gospodarstwa

Park maszynowy

Uprawa rzepaku

Henryk Prajs 
- szef gospodarstwa

w ∏anie pszenicy
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Za∏o˝enie Spó∏ki KBA nastàpi∏o w maju 1997 r.  

Najwa˝niejszym wydarzeniem w historii Spó∏ki by∏ zakup
Gospodarstwa Rzeczyn w lutym 2010 roku, co pozwoli∏o nam rozwijaç
dzia∏alnoÊç, budowaç nowe budynki i powi´kszaç stado byd∏a.

W sk∏ad Zarzàdu Spó∏ki wchodzà:

- Hubert Bricout, Józef Krupa.

POTENCJA¸ GOSPODARCZY:
• Produkcja roÊlinna: 

– kukurydza - 230 ha

– pszenica - 330 ha

– pszen˝yto -   80 ha

– ˝yto -   50 ha

– j´czmieƒ -   25 ha 

– buraki - 170 ha

– lucerna -   65 ha 

– ∏àki i pastwiska - 300 ha.

• Produkcja zwierz´ca: 

–  krowy mleczne - 500 sztuk.

• Dzia∏alnoÊç pozarolnicza: 

– us∏ugi rolnicze: 

zbiór zbó˝ 
i kiszonek.

Hubert Bricout - Prezes Spó∏ki

Fragment parku maszynowego

Podczas prac polowych

Widok z lotu ptaka na gospodarstwo Rzeczyn

72-510 Wolin, Rzeczyn 3
pow. kamieƒski, woj. zachodniopomorskie

tel. / fax 91 326 32 77, +48 601 089 969
kba.ltd@wp.pl

72-510 Wolin, Rzeczyn 3
pow. kamieƒski, woj. zachodniopomorskie

tel. / fax 91 326 32 77, +48 601 089 969
e-mail: kba.ltd@wp.pl

Hodowla byd∏a
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- zbo˝a ozime i jare - 1000 ha - ca∏oÊç area∏u zbó˝ jest obsiana 
materia∏em rozmno˝eniowym -7 000 ton produkcji

- roÊliny motylkowe gruboziarniste - 100 ha - 300 ton produkcji 
- równie˝ plantacje nasienne.

• Produkcja pozarolnicza:

- W ramach przetwórstwa rolno-spo˝ywczego wybudowaliÊmy za
ok. 5 mln z∏otych lini´ technologicznà do produkcji nasion zbó˝
i innych roÊlin rolniczych. W ramach tej dzia∏alnoÊci corocznie
produkujemy i sprzedajemy ok. 4 500 ton nasion dla odbiorców
z Polski jak i zagranicy.

• Inne:

- Produkcja odnawialnej energii elektrycznej na bazie 18
wiatraków - ka˝dy o mocy 3 MW - wchodzi w ostatnià faz´
realizacji dokumentacji.

• Zaplanowane inwestycje:

- Na bazie istniejàcej infrastruktury Spó∏ka zamierza uruchomiç
agroturystyk´. W chwili obecnej wykonana jest pe∏na
dokumentacja dotyczàca odrestaurowania i dostosowania do
w/w potrzeb istniejàcych budynków.

• Oferta Gospodarstwa:

- W chwili obecnej oferujemy szeroki asortyment wysokiej jakoÊci
i w przyst´pnych cenach nasion roÊlin rolniczych, a przede
wszystkim nasion zbó˝ odmian ozimych i jarych.

Widok na gospodarstwo

Nowoczesny park maszynowy

Prace w gospodarstwie

Linia do produkcji nasion
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Gospodarstwo „ROLPOL” powsta∏o
01.06.1993 r. na bazie wydzier˝awionego
od Skarbu Paƒstwa majàtku po-
pegeerowskiewgo o pow. 1100 ha.
Pierwszymi za∏o˝ycielami Spó∏ki byli
pracownicy w/w PGR-u:

- Bohdan Rataj - Dyrektor Spó∏ki

- Czes∏awa Gawe∏ - Wicedyrektor, 
G∏ówna Ksi´gowa

- Zbigniew Kobyliƒski - Cz∏onek 
Zarzàdu

- Krzysztof Bielak, Henryk Makowski, 
Ryszard Bilski.

Od poczàtku za∏o˝eniem produkcyjnym gospodarstwa by∏a
produkcja materia∏u siewnego na bazie istniejàcych instalacji jak 
i zdobytych doÊwiadczeƒ.

W miar´ poprawiania si´ sytuacji finansowej kierownictwo
Spó∏ki postanowi∏o wykupiç w 2001 r. dzier˝aw´ sàsiadujàcego
gospodarstwa i tym samym powi´kszyç powierzchni´ gruntów do
ok. 2000 ha.

W miar´ up∏ywu czasu i zmieniajàcego si´ prawa, nastàpi∏a
restrukturyzacja Spó∏ki, tak aby by∏a mo˝liwoÊç utworzenia GPR-u,
co w konsekwencji pozwoli∏o na skorzystanie z pomocy unijnej 
w ramach PROW na 2013 r. i zainwestowania w najnowoczeÊniejszà
przetwórni´ do produkcji nasion.

W chwili obecnej w Spó∏ce zatrudnionych jest 25 osób, 
a w momencie nasilenia si´ prac, okresowo zwi´ksza si´ do 35 osób.

D∏ugoletnimi pracownikami, a przede wszystkim ludêmi, którzy
nie bali si´ postawiç wszystko co posiadali na szali zmieniajàcej si´
rzeczywistoÊci to pracujàcy do dzisiaj:

- Bohdan Rataj, Zbigniew Kobyliƒski, Krzysztof Bielak, 
Henryk Makowski.

Zas∏u˝onymi za∏o˝ycielami byli równie˝ Czes∏awa Gawe∏ i i jej
mà˝ Jan Gawe∏, którzy niestety odeszli w 1998 r. w wyniku
tragicznego wypadku.

POTENCJA¸ GOSPODARCZY:
• Produkcja roÊlinna:

Spó∏ka gospodaruje na ok. 2000 ha ziemi ornej.

G∏ówne zasiewy to:

- rzepak ozimy - 500 ha - 2 200 ton produkcji

- buraki cukrowe - 400 ha - 25 000 ton produkcji

¸´czyna, 73-112 Stara Dàbrowa
pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie
tel. 91 561 35 70
e-mail: rolpol@o2.pl

Siedziba Spó∏ki

Nowoczesny kombajn buraczany

Fragment gospodarstwa
Bohdan Rataj

Zabytkowe obiekty na terenie gospodarstwa
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Gospodarstwo „Agromerino” zosta∏o za∏o˝one w 1995
roku na powierzchni 1280 ha. Spó∏ka zatrudnia∏a 17 osób
do 2001 roku. Od roku 2001 zatrudnienie wynosi 8 osób.
Od 1995 roku do 2001 roku prowadzona by∏a hodowla
owiec rasy merynos - stado 1100 matek. 

• Za∏o˝ycielami gospodarstwa byli:

- Tadeusz Górecki

- Jan Makrzanowski

- Leszek Nowicki.

• Do grona d∏ugoletnich pracowników gospodarstwa
nale˝à: 

- Marian Heleniak - kierownik gospodarstwa - pracuje od
1995 r., a w PGR od 1972 r., 

- Zbigniew Belski - pracuje od 1995 r. oraz Adam ˚´dzian,
którzy pracujà do chwili obecnej, a wczeÊniej
pracowali w PGR,

- Tadeusz Górecki - Prezes Spó∏ki - pracowa∏ w tym
gospodarstwie od 1978 roku jako specjalista produkcji
zwierz´cej.

POTENCJA¸ GOSPODARCZY:
• Produkcja roÊlinna:

- na areale 750 ha uprawiane sà: owies, ˝yto, 
∏ubin, gryka, gorzyca.

• Oferta gospodarstwa:

- sprzeda˝ produktów ekologicznych od 2004 roku.

Sulino 71, 73-121 Marianowo
tel. 91 561 95 00 / 01

e-mail: agromerino@wp.pl

Siedziba gospodarstwa

Administracja i Prezes Spó∏ki

Kierownik gospodarstwa

Dawne obiekty hodowlane - obecnie magazyny

Za∏o˝yciele Spó∏ki „Agromerino”

Fragment parku maszyn

Pracownicy i Prezes Spó∏ki
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Spó∏ka RITMO w Ulikowie powsta∏a 14.09.1995 roku.
Obecnie w sk∏ad Zarzàdu wchodzà od 15.09.1998 roku: 

• Heinz Axel Herweg – Dyrektor Zarzàdu (w∏aÊciciel)  
• El˝bieta Anna Herweg – Cz∏onek Zarzàdu (w∏aÊciciel).

Zatrudnienie wynosi 19 pracowników sta∏ych.
Spo∏ka jest cz∏onkiem Grup Producentów:

• Grupa Producentów Zbó˝ „GPR Ulikowo” dot. zbó˝ i rzepaku
• Grupa Producentów Rolnych „BETA” dot. buraków cukrowych.

POTENCJA¸ GOSPODARCZY: 
• Produkcja roÊlinna:

– Area∏ upraw w gospodarstwie wynosi ok. 2600 ha.  
– Rodzaje upraw: pszenica (1240 ha), j´czmieƒ (240 ha), 
˝yto (190 ha), rzepak (730 ha), buraki cukrowe (250 ha).

• Oferta Gospodarstwa: 
– Us∏ugi w zakresie transportu (3 samochody ci´˝arowe 

z naczepami do przewozów materia∏ów sypkich) 
– Us∏ugi w zakresie kopania, doczyszczania buraków cukrowych.

Ulikowo 2, 73-131 P´zino 
woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki 

tel. 91 578 40 12 , e-mail: ritmo@pro.onet.pl 
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Akcja ˝niwna - zbiór rzepaku

Obiekty warsztatowe

Za∏adunek rzepaku

Silosy zbo˝owe w Brzezinie

W roku 2013 zmodernizowano i wyremontowano obiekt suszarni zbo˝a 
w Brzezinie, modernizujàc piece opa∏owe na gaz.

Od wiosny 2015 r. Spó∏ka otwiera nowà ga∏àê produkcji którà jest uprawa
truskawek pod os∏onà - 1 ha i 10 ha na gruncie.

W produkcji wykorzystywane sà technologie z GPS - siew równoleg∏y,
zmienny siew w zale˝noÊci od rodzaju gleby, automatyczne wy∏àczanie si´
siewników na poprzeczniakach i powierzchniach zasianych, zmienne
zawo˝enie P, K, MG w zale˝noÊci od zasobnoÊci gleby.

POTENCJA¸ GOSPODARCZY: 
• Produkcja roÊlinna:
– Spó∏ka prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà na powierzchni ogólnej:
2.825,5191 ha wydzier˝awionej z A.W.R.S.P. O/T Szczecin. W roku 2014
powierzchnia zasiewów wynosi∏a 2,301,84 ha, z tego:
• pszenica ozima 1.057,09 ha   

z powierzchni tej zebrano 85.451 q        

wydajnoÊç 80,84 q/ha
• j´czmieƒ ozimy 182,36 ha   

z powierzchni tej zebrano 14,176 q         

wydajnoÊç 77,74 q/ha
• rzepak ozimy 945,39 ha   

z powierzchni tej zebrano 41.973 q   

wydajnoÊç 44,4 q 
• buraki cukrowe 117 ha   

z powierzchni tej zebrano 73.500 q

wydajnoÊç 628,21 q/ha.

• Produkcja zwierz´ca: 
- Z powodu nieop∏acalnoÊci w paêdzierniku 2010 roku zakoƒczona

dzia∏alnoÊç w zakresie  produkcji zwierz´cej. W przysz∏oÊci zamierzamy
rozwinàç produkcj´ zwierz´cà - drób i byd∏o mi´sne.

• Dzia∏alnoÊç pozarolnicza: 
- Zak∏ad Mechanizacji w Warszynie wykonuje remonty maszyn i obiektów

szuszarni  na potrzeby Spó∏ki oraz Êwiadczy us∏ugi na zewnàtrz w zakresie
naprawy maszyn i urzàdzeƒ rolniczych, remonty mieszalni pasz 
i magazynów zbo˝owych.

• Oferta Gospodarstwa: 
- pszenica, rzepak, j´czmieƒ, buraki, truskawki (przemys∏owe, konsumpcyjne)

- us∏ugi warsztatowe w szerokim zakresie od naprawy maszyn rolniczych po
urzàdzenia do przechowywania zbó˝.
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Umowa Spó∏ki „AGRO-WAR” zosta∏a zawarta 26 pa˝dziernika 1992 r.,
dzia∏alnoÊç Spó∏ka rozpocz´∏a dnia 01-07-1993 r. Jej za∏o˝ycielami by∏o 39
udzia∏owców - by∏ych pracowników zlikwidowanego G.R.S.P. w Warszynie.

Pierwszym Prezesem Zarzàdu  zosta∏ wybrany jeden z za∏o˝ycieli Spó∏ki 
- in˝. Tadeusz Stefanowski, który kierowa∏ Spó∏kà w latach 1993-1996.

Po nag∏ej Êmierci Pana T. Stefanowskiego Spó∏kà zarzàdza∏ in˝. Marek
Sza∏aƒski - lata 1996-2014. Od czerwca 2014 Spó∏kà zarzàdza∏ mgr Seweryn
Suchodolski. Od lutego 2015 r. Prezesem jest Stanis∏aw KaÊkiewicz.

Spó∏ka zatrudnia∏a i nadal zatrudnia wszystkich pracowników po
zlikwidowanym G.R.S.P. w Warszynie, w chwili obecej Spó∏ka zatrudnia 55
osób, w tym 34 pracowników pracuje od pierwszego dnia powstania Spó∏ki.

• WÊród zas∏u˝onych pracowników wymieniç nale˝y wszystkich 
d∏ugoletnich pracowników, w tym pracowników produkcyjnych: 

- Dziekan Zbigniew, Koskowski Piotr, Pawlak Eugeniusz, Szymaƒski Jan, 
Kosecki Piotr, Lubecki Andrzej

oraz kadry zarzàdzajàcj:

- D∏u˝ak Henryk, We∏pa Jerzy, Bocian Jan, Padniewki Ryszard, Cielecki Adam,
Stemplewski Leszek.

Spó∏ka zak∏ada kontynuacj´ i rozwój kierunków rozpocz´tych w produkcji
roÊlinnej - odpowiednie nak∏ady na nawo˝enie, ochron´ roÊlin, zastosowanie
nowych odmian i technologii w celu uzyskania wi´kszych efektów.

W zakresie inwestycji odnowiono park maszynowy, zakupiono nowe 
ciàgniki i sprz´t uprawowy:

- agregaty uprawowo-siewne, oprykiwacze samojezdne, wa∏y uprawowe, 
rozsiewacze nawozu, ciàgniki rolnicze CASE, komajny zbo˝owe.

Warszyn 4, 73-115 Dolice
powiat stargardzki

woj. zachodniopomorskie
tel./fax  91 563 65 98

e-mail: agro.warszyn@wp.pl

Siedziba gospodarstwa

Akcja ˝niwna - zbiór rzepaku
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Data za∏o˝enia firmy „AGRIPLON” to wrzesieƒ 2006 r.
Za∏o˝yciele - 7 spó∏ek prawa handlowego prowadzàcych
dzia∏alnoÊç rolniczà.

• Zarzàd Spó∏ki:

- Thomas Wehling - Prezes

- Mieczys∏aw Pietrzyk - Wiceprezes.

Do najwa˝niekszych wydarzeƒ w historii Spó∏ki nale˝y
wybudowanie kompleksu magazynowo-suszarniczego o
pojemnoÊci 13000 ton oraz siedziby Spó∏ki w miejscowoÊci
K∏odzino 66, 74-210 Przelewice.

Obecnie trwa budowa hali magazynowej na tej samej dzia∏ce
o pow. 1000 m kw., która b´dzie spe∏niaç wielorakie funkcje,
g∏ównie przechowalnicze produktów rolnych i innych produktów
potrzebnych do prowadzenia dzia∏alnoÊci rolniczej.

POTENCJA¸ GOSPODARCZY:
• Produkcja roÊlinna:

Udzia∏owcy - 7 spó∏ek podmiotów prawa handlowego
prowadzàcych dzia∏alnoÊç rolniczà.

- Area∏ upraw wynosi - 2623 ha - wielkoÊç produkcji:

- pszenica ozima - 1160 ha -   9380 ton

- j´czmieƒ ozimy -   280 ha -   1680 ton

- pszen˝yto ozime -   130 ha -     930 ton

- rzepak ozimy -   803 ha -   2800 ton

- buraki cukrowe -   230 ha - 15000 ton

• Dzia∏alnoÊç pozarolnicza:

- Us∏ugi sprz´tem rolniczym dla innych podmiotów rolniczych.

• Oferta Przedsi´biorstwa:

- Roczna sprzeda˝ produktów rolnych:

- pszenica ozima -   9000 ton

- j´czmieƒ ozimy -   1600 ton

- pszen˝yto -     850 ton

- rzepak ozimy -   2800 ton

- buraki cukrowe - 15000 ton.

K∏odzino 66, 74-210 Przelewice
powiat pyrzycki, 
woj. zachodniopomorskie
tel. 91 561 53 53, 
fax 91 561 53 53 wew. 23
e-mail: 
natalia.pierozynska@agriplon.pl

Kompleks magazynowo-suszarniczy w K∏odzinie

Siedziba Spó∏ki

Biuro Spó∏ki

Kierownik Bazy Magazynowej 97

Data powstania gospodarstwa w Przelewicach to 01.09.1993 r.
Za∏o˝yciele to 12-stu udzia∏owców, by∏ych pracowników PGR, w tym
Zarzàd Spó∏ki w osobie Mieczys∏awa Pietrzyka - Prezesa Zarzàdu.

Stan obecny to jeden udzia∏owiec Spó∏ki i jednoczeÊnie Prezes
Zarzàdu - Mieczys∏aw Pietrzyk. 

Liczba zatrudnionych wynosi 7 osób, w tym Prezes Zarzàdu -
Mieczys∏aw Pietrzyk. G∏ównym Ksi´gowym Spó∏ki jest Wanda
Soko∏ek. Pozostali pracownicy - 5 osób.
• Do grona zas∏u˝onych i d∏ugoletnich pracowników nale˝à:
- Mieczys∏aw Pietrzyk, Wanda Soko∏ek, Zbigniew Tworek, 

Sylwester Romanowski, Wojciech Antolak.

POTENCJA¸ GOSPODARCZY:
• Produkcja roÊlinna:
- Area∏ upraw - 825 ha - wielkoÊç produkcji:

w tym: zbo˝a - 444 ha
- pszenica ozima - 267 ha - 2320 ton
- j´czmieƒ ozimy -   28 ha -   230 ton
- pszen˝yto ozime -   32 ha -   270 ton
- ˝yto - 117 ha -   880 ton
Rzepak ozimy - 293 ha - 1220 ton
Buraki cukrowe -   88 ha - 5700 ton

• Dzia∏alnoÊç pozarolnicza:
- Us∏ugi sprz´tem rolniczym dla innych podmiotów rolniczych.
• Oferta Gospodarstwa:
- Sprzeda˝ produkcji rolnych rocznie:

- pszenica ozima - 2200 ton
- j´czmieƒ ozimy -   200 ton
- pszen˝yto -   250 ton
- ˝yto -   850 ton
- rzepak ozimy - 1200 ton
- buraki cukrowe - 5700 ton.

Zapraszamy
do wspó∏pracy!

Przelewice 20, 74-210 Przelewice, powiat pyrzycki, 
woj. zachodniopomorskie, e-mail: p.r.h.rolmix@wp.pl

tel. 91 561 53 53, fax 91 561 53 53 wew. 23

Pa∏ac w Przelewicach

Nowoczesne maszyny rolnicze

Prezes wraz z pracownikami Spó∏ki

Fragment dawnego folwarku
Fragment parku dendrologicznego w Przelewicach96



Jest to równie˝ doskona∏a okazja i forma aby wzmocniç
wymian´ doÊwiadczeƒ pomi´dzy rolnikami, myÊliwymi
oraz naukowcami polskimi i francuskimi w celu
wzmo˝enia europejskiej wymiany doÊwiadczeƒ.
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Za∏o˝one w 1870 roku przez rodzin´ von SETHE
gospodarstwo BABINEK przechodzi∏o przez wiele wojen 
i zawirowaƒ, do czasu gdy w 2001 Stéphane GERARD
zdecydowa∏ si´ daç mu drugà szans´. 
Po∏o˝one w malowniczym województwie zachodniopomorskim,
na którego krajobraz sk∏adajà si´ pola i lasy, nad brzegiem Odry
i w pobli˝u Ba∏tyku, gospodarstwo to sk∏ada si´ aktualnie z 1000
ha przeznaczonych na produkcj´ roÊlinnà takà jak buraki
cukrowe, ziemniaki, rzepak, kukurydza, pszenica; terenów gdzie
sadzony jest las oraz utrzymywane sà bagna i zbiorniki wodne.
Wszystkie dzia∏ania majà dodatkowo na uwadze wspomóc
natur´ w odzyskaniu równowagi pomi´dzy produkcjà rolnà 
a bogactwem i pi´knem bioró˝norodnoÊci. Ponadto gospodarstwo
BABINEK przystàpi∏o do planu rolnoÊrodowiskowego w ramach
dzia∏aƒ zwiàzanych z ochronà gleby i wody, co dodatkowo
wp∏ywa na utrzymanie i powi´kszanie doskona∏ych siedlisk.

Babinek 15, 74-111 Lubanowo, woj. zachodniopomorskie
tel. kom. 608 571 524, e-mail: st.gerard@interia.pl

Aby zwi´kszyç i polepszyç komunikacj´ z
pobliskà ludnoÊcià miejskà i wzmocniç
wi´zy z ludnoÊcià wiejskà z najbli˝szego
sàsiedztwa gospodarstwo organizuje dni
otwarte dla uczniów i studentów. 
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Pola uprawne - pszenica

Uprawa pszenicyUprawa rzepaku

Fragment gospodarstwa Moryƒ Dwór

Fragment gospodarstwa Moryƒ Dwór

Pracownicy gospodarstwa
Sprz´t rolniczy w gospodarstwie Moryƒ Dwór

Zatrudnienie obecnie wynosi 18 osób sta∏ych
zatrudnionych w poczàtkowym okresie powstania
Spó∏ki. W okresie nasilonych prac zatrudniamy
dodatkowo 14-16 osób na umowy o dzie∏o i zlecenia.

Spó∏ka Zak∏ad Rolny"Moryƒ" znana jest na rynku jako
pewny i stabilny partner biznesowy, wspó∏pracujemy 
z wieloma przedsi´biorstwami rolnymi i znanym 
w zakresie produkcji rolnej i techniki rolniczej.

Stabilna sytuacja finansowa Spó∏ki stwarza
mo˝liwoÊci si´gni´cia po nowe technologie w zakresie
produkcji roÊlinnej i zwiàzane z tym inwestycje.

Zak∏ad jest w trakcie wykupu z ANR 505 ha gruntów
z zabudowà Krzymów. Zamiarem jest chów byd∏a
opasowego.
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Zak∏ad Rolny "Moryƒ" Sp. z o.o. prowadzi dzia∏alnoÊç
rolniczà opartà na uprawie zbó˝ i roÊlin przemys∏owych -
rzepak oraz kukurydz´ na biomas´. Wskaênik bonitacji
gleby wynosi 0,9.

W bie˝àcym roku w strukturze zasiewów posiadamy:

- rzepak ozimy - 425 ha - przew. zbiór 1.5 - 1.8 tys. ton

- pszenica ozima - 665 ha - przew. zbiór 4.8 - 5.0 tys. ton

- j´czmieƒ ozimy - 316 ha - przew. zbiór 1.8 - 2.0 tys. ton

- pszen˝yto ozime - 294 ha - przew. zbiór 1.6 - 1.8 tys. ton

- kukurydza na biomas´.

W poczàtkowym okresie dzia∏alnoÊci p∏ody rolne
sprzedawaliÊmy w oparciu o rynek krajowy przewo˝àc
plony na doÊç znaczne odleg∏oÊci korzystajàc g∏ownie z
transportu wynajmowanego. Od kilku ostatnich lat w
ramach wspó∏pracy z Raiffeisen znacznà cz´Êç plonów
sprzedajemy do tej firmy gdy˝ nasze po∏o˝enie
przygraniczne znacznie obni˝a koszty transportu.

Spó∏ka Zak∏ad Rolny "Moryƒ" za∏o˝ona zosta∏a w 1995
roku z wi´kszoÊciowym kapita∏em polskim. W po∏owie
maja przedstawiciela Zarzàdu spó∏ki stan´li do
przetargów otwartych na dzier˝aw´ nieruchomoÊci
rolnych po by∏ym PGR na terenie gm. Moryƒ, a w 1996
Krzymów gm. Chojna. W posiadaniu na podstawie umowy
dzier˝awy u˝ytkowaliÊmy 3.290 ha gruntów ogó∏em.
Zatrudnienie wynosi∏o 55 osób by∏y pracowników PGR. W
wyniku wy∏àczeƒ przez ANR na potrzeby rolników oraz
ostatniego 30% wy∏àczenia gospodarujemy na pow. 1.948
ha w tym 272 ha od osób fizycznych. W wyniku wy∏àczeƒ
i podzia∏ów nieruchomoÊci posiadamy obecnie 29
kompleksów po∏o˝onych w wielu miejscach odleg∏ych od
gospodarstwa.

Moryƒ Dwór, 74-503 Moryƒ , tel. 91 414 64 37, fax 91 414 64 35, kom. 604 940 115, e-mail: biuro@zrmoryn.pl
pow. gryfiƒski, woj. zachodniopomorskie

Siedziba gospodarstwa

Kierownik gospodarstwa

Wjazd na gospodarstwo Krzymów

Sprz´t rolniczy na gospodarstwie Krzymów

Zabytkowe obiekty na gospodarstwie Krzymów

Widok na Moryƒ poprzez pola uprawne

100



Celem Lubuskiego Zwiàzku Rolników jest: 
• ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych cz∏onków,

• ochrona i reprezentowanie interesów cz∏onków Zwiàzku wobec Agencji
NieruchomoÊci Rolnych oraz innych paƒstwowych agencji rolnych,

• wspó∏praca z instytucjami finansowymi oraz innymi podmiotami rynku
rolnego obs∏ugujàcymi cz∏onków Zwiàzku,

• pomoc organizacyjna, specjalistyczna i prawna cz∏onkom Zwiàzku,

• propagowanie zasad etyki zawodowej, dobrych obyczajów gospodar-
czych, upowszechniania przyk∏adów pozytywnych postaw,

• integracja cz∏onków Zwiàzku z Êrodowiskiem rolniczym i spo∏ecznoÊcià
wiejskà,

• wspó∏praca z mi´dzynarodowymi organizacjami rolniczymi o podobnym
charakterze,

• dzia∏ania zmierzajàce do poprawy warunków rozwoju rolnictwa 
w Polsce, stabilizacji polityki paƒstwa i samorzàdów terytorialnych
wobec gospodarstw towarowych oraz kszta∏towania przekszta∏ceƒ w rol-
nictwie i jego otoczeniu,

• dzia∏ania na rzecz równych praw w korzystaniu z Êrodków pomocowych
Unii Europejskiej dla wszystkich podmiotów dzia∏ajàcych w polskim rol-
nictwie.

• W sk∏ad Zarzàdu Zwiàzku wchodzà: Prezes Zwiàzku - Zygmunt Jodko, 
V-ce Prezes - Stanis∏aw Zawadzki, V-ce Prezes - Miko∏aj Che∏kowski,
Andrzej Babiak, W∏adys∏aw Piasecki, Ryszard Maj, Grzegorz Swiàtek
- Cz∏onkowie Zarzàdu.

• W sk∏ad Komisji Rewizyjnej wchodzà: Przewodniczàcy Komisji 
- Krzysztof Kukla, Cz∏onkowie Komisji - Janusz Klupsch, Stefan Juszczyk.

• Dyrektorem Biura Zwiàzku jest Roman Na∏´cz.

Lista cz∏onków Lubuskiego Zwiàzku Rolników w Baczynie
1. AGROFERM Sp. z o.o., Lubno, ul. Chrobrego 3, 66-450 Bogdaniec,

tel. 95 - 731 41 01, fax 95 - 731 41 26 
2. P.R.P. „Smogóry” Sp. z o.o., Smogóry 41, 69-220 OÊno Lubuskie,

tel./fax 95 - 757 70 18, e-mail: prps@o2.pl 
3. Gospodarstwo Rolne Kowalów Sp.z o.o., ul. S∏ubicka 32, 69-110

Rzepin, tel./fax 95 - 759 93 93, e-mail: gospodarstwobakan@interia.pl  
4. Gospodarstwo Rolne Pniewo 1, 66-300 Mi´dzyrzecz, tel./fax 95 - 742

24 37, e-mail: pniewo@op.pl
5. Gospodarstwo Rolne Jagielnik 25/1, 66-300 Mi´dzyrzecz, tel./fax 95

- 741 20 63, e-mail: krzysztofkukla@op.pl
6. AGROJAR Sp. z o.o. Strzelce Klasztorne, 66-500 Strzelce Krajeƒskie 

tel. 95 - 763 11 15, fax 95 - 763 21 89, e-mail: agrojar@pro.onet.pl  
7. P.R.P. Rychlik Sp. z o.o., 69-200 Sul´cin, tel./fax 95 - 755 23 17, e-mail:

prp.rychlik@wp.pl
8. Gospodarstwo Rolno-Drobiarskie Nowa Niedrzwica 42, 66-340

Przytoczna, tel. 95 - 749 30 16, fax 95 - 748 91 80, e-mail:
grnowaniedrzwica@vp.pl, gorzelniarolnicza@op.pl

9. Gospodarstwo Rolne Nowe Gorzycko 1, 66-330 Pszczew, tel. 95
- 7493400, fax 95 - 7493516, e-mail: karolina_stelmaszyk@onet.eu

10. RSP Nowa WieÊ w Golicach, 69-100 S∏ubice, tel. 95 - 759 31 96, fax 95
- 759 92 07, e-mail: mail@rspgolice.pl 

11. ZRP Sid∏ów S.c., Sid∏ów, 66-500 Strzelce Krajeƒskie, tel. 95 - 763 29 74 
12. P.R. RANWIT S.c., Zarzyƒ, 69-200 Sul´cin tel. 68 - 341 20 26, fax 68

- 322 64 96, e-mail: ranwit@interia.pl
13. Novodom Sp. z o.o. w Radowie, 69-110 Rzepin, tel. 95 - 759 92 58 

fax 95 - 7599104, e-mail: novodom_czernaluk@wp.pl
14. Gospodarstwo Rolne Swarzenice 103, 66-133 Klenica, tel./fax 68 - 351

46 78, e-mail: konstanczak@op.pl
15. Gospodarstwo Rybackie KARP Sp. z o.o. w Osiecznicy, ul. KroÊnieƒska

2, 66-600 Krosno Odrzaƒskie, tel./fax 68 - 383 51 27, 68 - 383 70 96,
e-mail: gr_karp@wp.pl

16. Gospodarstwo Rolne Osiecznica, 66-600 Krosno Odrzaƒskie, tel. 68
- 391 53 26 

17. AGROWIT Witos∏aw Sp. z o.o., 66-200 Swiebodzin  tel. 68 - 381 02 59,
e-mail: z555@op.pl

18. AGRA PROVIMI Polska S.A., Region V w Bieganowie, 69-108 Cybinka,
e-mail: bieganów@provimi.pl, tel. 68 - 391 14 47, fax 68 - 391 14 83,
e-mail: zygmuntjodko@cargill.com, biuro handl. tel. 68 - 391 04 09

19. BOMAFAR Sp. z o.o., Dàbrówka 20, 66-133 Klenica, tel./fax 68 - 352 55 10,
68 - 352 50 20, e-mail: info@bomafar.pl

20. P.R.P. SKIOLDPASZ Sp. z o.o., Radoszyn 36, 66-213 Skàpe, tel./fax 68
- 382 27 06, e-mail: st.zawadzki@wp.pl, Gospodarstwo Radoszyn 
tel. 68 - 341 93 70, fax 68 - 341 91 22 

21. Gospodarstwo Rolne Kargowa - Kl´psk, ul. Dworcowa 26, 66-120
Kargowa, tel. 68 - 385 16 97, fax 68 - 352 51 16, e-mail: ryszard.maj
–gr@wp.eu

ul. Gorzowska 62, 66-432 Baczyna
tel. +48 95 731 50 25, +48 95 731 50 25

e-mail: lubuskizw@wp.pl, http://www.lzr-baczyna.pl

Zarzàd i Komisja Rewizyjna Lubuskiego Zwiàzku Rolników

Prezes Zarzàdu - Zygmunt Jodko

Stanis∏aw Zawadzki Miko∏aj Che∏kowski Andrzej Babiak W∏adys∏aw Piasecki Ryszard Maj Krzysztof Kukla Janusz Klupsch Stefan Juszczyk Roman Na∏´cz
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Siedziba gospodarstwa

Kompleks silosów zbo˝owych

Spó∏ka „AGROMYÂL MYÂLIBÓRZ” powsta∏a w 1993
roku jako spó∏ka pracownicza z cz´Êci MyÊliborskiego
Kombinatu Rolnego. W sk∏ad Spó∏ki wesz∏y zak∏ady:
Czernikow, Golczew, Golenice, Klicko, Kruszwin WP 
i Kruszwin Ferma.

Dzia∏alnoÊç Spó∏ka rozpocz´∏a 1.02.1994 roku po
wygranym przetargu na dzier˝aw´ 5800 ha nieruchomoÊci
rolnych. 

Udzia∏owcami sà 32 osoby - wszyscy byli pracownikami
MKR. Zatrudniamy obecnie 40 osób, z tego 39 pracuje od
chwili powstania spó∏ki. 

Obecnie Spó∏ka w Golenicach sk∏ada si´ z 4 Zak∏adów 
i kierowana jest jest przez 5-osobowy Zarzàd. 

Od 2008 r. Spó∏ka posiada certyfikat ISO 22000-2005.

POTENCJA¸ GOSPODARCZY:
• Produkcja roÊlinna:

- Powierzchnia gospodarstwa - 3.149 ha, w tym grunty 
w∏asne - 502 ha.

- Grunty orne - 2623 ha, Tuz - 309 ha, Pozosta∏e - 217 ha.

- Zasiewy: zbo˝a 65% area∏u, 
rzepak 30% area∏u, 
buraki cukrowe / ∏ubin 5% area∏u.

- Produkcja: pszenica - 8900 ton, j´czmieƒ - 1700 ton,
pszen˝yto - 800 ton, ˝yto - 300 ton, 
rzepak - 3000 ton, buraki - 5000 ton.

74-300 MyÊlibórz, Golenice 59, woj. zachodniopomorskie
tel. 95 747 30 21, 95 747 22 85, tel./fax 95 747 57 73

e-mail: agromysl@world.pl

Prace polowe

Fragment parku maszynowego
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Gospodarstwo rolne prowadzone przez Ryszarda Maja zajmuje si´
produkcjà roÊlinnà na powierzchni 780 ha. G∏ówne uprawy to: pszenica,
j´czmieƒ, rzepak, buraki cukrowe oraz kukurydza na ziarno. Produkuje
równie˝ trzod´ chlewnà w cyklu zamkni´tym. Stado podstawowe liczy
1100 macior. 

Oprócz tego, GR zajmuje si´ produkcjà energii
odnawialnej na biogazowni rolniczej o mocy 1 MW.

Do produkcji stosuje specjalistyczny wysoko wydajny
sprz´t rolniczy. Aktywnie wspierajàc ochron´
Êrodowiska naturalnego, gospodarstwo realizuje
projekty ograniczajàce korzystanie ze Êrodowiska.

Swoje cele realizuje poprzez inwestycje w oparciu o
fundusze z Unii Europejskiej.

• Najwa˝niejsze daty w historii gospodarstwa:

- 1995 r. - rozpocz´cie dzia∏alnoÊci rolniczej

- 2001 r. - wykup gospodarstwa rolnego w Kl´psku

- 2003 r. - rozpocz´cie hodowli trzody chlewnej

- 2012 r. - wybudowanie biogazowni.

POTENCJA¸ GOSPODARCZY:
• Produkcja roÊlinna:

- pszenica - 160 ha -   8t/ha

- j´czmieƒ - 65 ha -   7t/ha

- rzepak - 145 ha -   4t/ha

- buraki cukrowe - 85 ha - 50t/ha

- kukurydza na ziarno - 325 ha - 10t/ha.

• Produkcja zwierz´ca:

- 1100 macior w cyklu zamkni´tym

- 30 000 odsadzonych prosiàt.

• Dzia∏alnoÊç pozarolnicza:

- produkcja energii odnawialnej na biogazowni rolniczej 
o mocy 1 MW.

• Do sprzeda˝y - oferta gospodarstwa:

- trzoda chlewna - tuczniki wysokomi´sne

- p∏ody rolne - zbo˝a, rzepak, burak cukrowy.

66-120 Kargowa, ul. Dworcowa 26
tel./fax 68 385 16 97, tel. kom. 603 864 205

e-mail: ryszard.maj-gr@wp.eu

Ryszard Maj

Uprawa rzepaku

Fragment gospodarstwa Kl´psk

Hodowla trzody chlewnej

Prace polowe

Biogazownia 105

BOMAFAR Sp. z o.o. zosta∏ za∏o˝ony
w 1993 roku na dawnych gruntach
Paƒstwowych Gospodarstw Rolnych.
W∏aÊcicielami spó∏ki sà W∏adys∏aw
Piasecki, Jan Borkowski i Marek Buda.
Gospodarstwo obecnie posiada 
i dzier˝awi prawie 800 ha ziem, z czego
ponad 50% stanowià grunty orne, 
a pozosta∏e to ∏àki i pastwiska.

G∏ównym kierunkiem produkcji firmy
jest produkcja roÊlinna. Uprawiane sà
takie gatunki jak: pszenica, kukurydza,
j´czmieƒ, ˝yto i rzepak. Cz´Êç plonu
wykorzystywana jest w gospodarstwie
jako pasza dla jeleni i byd∏a.

Drugim kierunkiem produkcji jest
produkcja ˝ywca drobiowego. Firma
posiada 5 kurników wyposa˝onych w
nowoczesne systemy technologiczne,
rocznie otrzymuje si´ oko∏o 600 ton
˝ywca indyczego. BOMAFAR nale˝y do
Zrzeszenia Rolników i Producentów
"INDYK LUBUSKI".

Trzecim kierunkiem jest hodowla jelenia
fermowego, która zosta∏a za∏o˝ona w
2003 roku. Ferma ma ponad 110 ha z 31
kwaterami i obsadà 600 sztuk stada
podstawowego. Jeleƒ w´gierski
charakteryzuje si´ du˝à masà cia∏a,

ci´˝kim poro˝em o d∏ugich tykach oraz
doÊç dzikim temperamentem. W 2013
roku jelenie byki z Bomafaru wygra∏y
bezapelacyjnie mi´dzynarodowy konkurs
poro˝y jeleni fermowych na ¸otwie. 

Od 2007 roku BOMAFAR prowadzi
hodowl´ byd∏a mi´snego Limousin.
Stado podstawowe bazuje na cenionej
wÊród hodowców linii francuskiej i liczy
150 mamek. Bomafar zajmuje si´
sprzeda˝à cielàt odsadków oraz ja∏ówek.
Firma nale˝y do Polskiego Zwiàzku
Hodowców i Producentów Byd∏a
Mi´snego.

Bomafar mo˝e si´ pochwaliç otwarciem
w 2009 roku pierwszej w Polsce
specjalistycznej ubojni jeleniowatych
fermowych. Ca∏y proces technologiczny
oparty jest o zasady dobrej praktyki
produkcyjnej, higienicznej oraz system
HACCP, co gwarantuje najwy˝szà jakoÊç
jeleniny fermowej.

Dàbrówka 20, 66-133 Klenica. tel./fax (68) 35-25-510, (68) 35-25-020
e-mail: info@bomafar.pl, www.bomafar.pl

Hodowla jeleni

Byd∏o rasy Limousine

Hodowla drobiu

22. AGRA HOREX, 66-620 Gubin, ul. Wyspiaƒskiego 8, tel. 68 - 359 30 36,
68 - 371 81 60, 68 - 455 27 10, e-mail: horex@horex.pl

23. Gospodarstwo Rolne Tuchola ˚arska Sp. z o.o., 68-300 Lubsko, tel. 68
- 457 93 86 fax. 68 - 457 93 87 

24.Gospodarstwo Rolne GoÊcikowo 69, 66-203 Jordanowo, tel. 68 - 381 11
89, e-mail: mikolajbrodaty@gmail.com

25. Gospodarstwo Rolne Bo˝nów 1, 68-100 ˚agaƒ, tel. 68 - 377 29 85, 
e-mail: grgs@op.pl 

26. Gospodarstwo Rolne Jelenin 96, 68-114 Tomaszewo, tel. 68 - 377 13 12,
fax 68 - 360 73 98 

27. Gospodarstwo Rolne Henryków 70B, 67-300 Szprotawa, tel. 68 - 376
31 02, fax 68 - 376 22 95, e-mail: zbozapolskie@wp.pl

28. Hodowla RoÊlin Strzelce Oddz. Ma∏yszyn, ul. MyÊliborska 81, 66-400
Gorzów, tel. 95 - 720 30 31, fax 95 - 720 39 68, e-mail: malyszyn@hr
-strzelce.pl

29. P.H.U. LECH Sp. z o.o., ul. Poznaƒska 33 66-200 Âwiebodzin, tel. 68
- 479 29 82, fax 68 - 479 29 82 e-mail: lechauto33@wp.pl,
lech@swiebodzin.pro, www.lech.swiebodzin.pro

30. Gospodarstwo Rolne PodoÊno/Ferma Trzody Chlewnej, 69-220 OÊno
Lubuskie, tel./fax. 95 - 757 60 82, e-mail: podosno1@wp.pl

31. Gospodarstwo Rolne Rusinów 54 66-200 Âwiebodzin tel. 68 - 382 49 14
32. Agrokultura - Sienno Sp. z o.o., Sienno 16, 69-220 OÊno Lubuskie, 

tel. 95 - 757 60 46, e-mail: agrokulturasienno@wp.pl    
33. Bia∏e –Gospodarstwo  Rolne Sp. z o.o., ul. Krasiƒskiego 1, 69-100

S∏ubice, tel. 95 - 758 31 83, e-mail: biale-gr@wp.pl
34. Gospodarstwo Rolne Boczów, 66-235 Torzym, ul. Saperska 2a/3, tel. 68

- 341 38 40
35. Zak∏ad Rolny KIJE Sp. z o.o., Kije 143, 66-100 Sulechów, tel. 68 - 385 30 23
36. Gospodarstwo Rolne Lubiechnia Wielka, Lubiechnia Wielka 59, 69-110

Rzepin, tel./fax 95 - 759 64 48
37. Gospodarstwo Rolne Kowalów, ul. Starkowska 2, 69-110 Rzepin, tel. 95

- 759 92 01

38. Gospodarstwo Rolne Kowalów, ul. S∏ubicka 45, 69-110 Rzepin, tel. 95
- 759 91 86

39. Gospodarstwo Rolne Torzym, ul. Jeziorna 14/4, 66-235 Torzym
40. Gospodarstwo Rolne Sarbinowo, ul. Chrobrego 12 Lubno, 66-450

Bogdaniec, tel./fax 95 - 731 41 07, e-mail: adamska_b@op.pl
41. EKO–POL Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne Lubów 29, 66-235 Torzym, 

tel. 68 - 341 60 07, e-mail: ekopol.lubow@wp.pl
42. Gospodarstwo Rolne Po∏´cko 24/1, 69-220 OÊno Lubuskie, tel. 95

- 757 52 37
43. Gospodarstwo Rolne Pniów, ul. Strzelecka 14, 69-210 Lubniewice, 

tel. 95 - 755 72 44
44. GROPOL Górzyca Sp. z o.o., ul. Robotnicza 8, 69-113 Górzyca, tel. 95

- 759 12 54; Gosp. Rol. Smolnica, 74-400 Smolnica, tel. 95 - 760 14 21,
e-mail: gropol@tlen.pl

45. Gospodarstwo Rolne Bronikowo, Bronikowo 1, 66-210 Zbàszynek, 
tel. 68 - 384 04 70

46. Gospodarstwo Rolne Kosobudz 20, 66-220 ¸agów Lubuski, tel. 68
- 341 12 20

47. AROL Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 13 71-025 Szczecin, tel. kom. 602 688 542,
fax 91 - 48 886 54 39, e-mail: arol@interia.pl

48. Gospodarstwo Rolne S∏oƒsk, ul. Wiejska 17, 66-436 S∏oƒsk, tel. 95
- 757 22 80, fax 95 - 757 21 56

49. AGROKRAAJ Dobiegniew Sp. z o.o., Rolewice 21, 66-520 Dobiegniew,
tel. 95 - 761 19 09, e-mail: dunajrina@interia.pl

50. Gospodarstwo Rolne Rusinów 57, 66-200 Âwiebodzin, tel. 68
- 381 34 29

51. Gospodarstwo Rolne Lubniewice, OÊ. Suszyce 12, 69-210 Lubniewice,
e-mail: koprol.lubniewice@gmail.com.pl

52. Gospodarstwo Rolne Staƒsk 19a/1, 69-113 Górzyca tel./fax 95 
- 757 60 65

53. Gospodarstwo Rolne TrzeÊniów S.c., TrzeÊniów 27/2, 69-220 OÊno
Lubuskie, e-mail: stefanpoliczkiewicz@interia.pl
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Gospodarstwo Jagielnik powsta∏o
1.02.1994 r. jako dzier˝awa z zasobu
Agencji W∏asnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa. Poczàtkowo zatrudnionych
by∏o przez okres 3 lat, zgodnie 
z umowà 25 osób. W pierwszych
latach by∏o hodowane byd∏o mleczne
- ok. 120 krów + 300 sztuk byd∏a
opasowego oraz trzoda chlewna 
w cyklu zamkni´tym - 60 szt. macior.
Jednak zaraz na poczàtku dzia∏alnoÊci
byd∏o mleczne by∏o stopniowo
likwidowane, a w to miejsce budynki zosta∏y przystosowane do
produkcji trzody chlewnej - 120 macior w cyklu zamkni´tym. Âredni
stan trzody chlewnej waha∏ si´ na poziomie 2500-3000 szt. Jednak ze
wzgl´du na op∏acalnoÊç produkcja zwierz´ca zosta∏a ca∏kowicie
zlkwidowana i od roku 2008 prowadz´ gospodarstwo samodzielnie 
i tylko produkcj´ roÊlinnà. Obecnie zatrudniam 4-ech pracowników, 
a upraw´ prowadz´ w systemie bezorkowym g∏ównie w oparciu 
o technologi´ Hörscha.

POTENCJA¸ GOSPODARCZY:
• Produkcja roÊlinna:

- Rzepak ozimy 150 ha 550 ton

- J´czmieƒ ozimy 20 ha 110 ton

- Pszen˝yto ozime 20 ha 120 ton

- ˚yto ozime 20 ha 100 ton

- Pszenica ozima 120 ha 900 ton

- Kukurydza na ziarno 80 ha 600 ton

- Cykoria korzeniowa 20 ha 700 ton

¸àcznie area∏ upraw 430 ha.

Jagielnik 25/1, 66-300 Mi´dzyrzecz, woj. lubuskie, e-mail: krzysztofkukla@op.pl

Krzysztof Kukla - szef gospodarstwa
Siedziba gospodarstwa

Prace polowe - opryski

Uprawa rzepaku

Park maszynowy gospodarstwa

Nowoczesny ciàgnik

Magazyn zbo˝owy

Kombajn zbo˝owy
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Osiecznica, ul. KroÊnieƒska 2, 66-600 Krosno Odrzaƒskie
tel./ fax 68 383 51 27, 383 70 96, www.karposiecznica.pl

e-mail: gr_karp@wp.pl, zdzislawb23@o2.pl

Siedziba Spó∏ki 
w Osiecznicy

Stawy hodowlane

¸owisko komercyjne

Karmienie ryb

Wspó∏w∏aÊciciele Spó∏ki „KARP” - od lewej: Leon Górski i Zdzis∏aw Banaszak

Gospodarstwo Rybackie „KARP” w Osiecznicy k. Krosna Odrz., woj lubuskie,
zajmuje si´ mi´dzy innymi produkcjà karpia i innych gatunków ryb w stawach
hodowlanych o pow. 497 ha i w 200 ha jezior. Sà one zlokalizowane na terenie
trzech gmin: Krosno Odrz., Maszewo Lubuskie i Bytnica. Siedziba gospodarstwa
mieÊci si´ w zespole pa∏acowo-dworskim w Osiecznicy.

Spó∏ka „KARP” zosta∏a zarejestrowana w 1998 roku. Przej´cie majàtku po
zlikwidowanym Gospodarstwie Rybackim Skarbu Paƒstwa w Osiecznicy nastàpi∏o
dnia 29.09.2000 r.

Wspó∏w∏aÊcicielami Spó∏ki sà:
- Zdzis∏aw Banaszak - Dyrektor Spó∏ki - 50% udzia∏ów
- Leon Górski - Z-ca Dyrektora Spó∏ki - 50% udzia∏ów.
• Do grona d∏ugoletnich pracowników Paƒstwowego Gospodarstwa Rybackiego

i po przekszta∏ceniu Spó∏ki „KARP” nale˝à:
- Zdzis∏aw Banaszak - pracuje w gospodarstwie rybackim od 1980 r.

(specjalista, st. specjalista, kierownik dzia∏u, tymczasowy zarzàdca,
administrator, Dyr. Spó∏ki „KARP” od 29.09.2000 r.

- Leon Górski - od 29.09.2000 r. - Zast´pca Dyrekora Spó∏ki „KARP”
- Halina Mucha od 1977 r. st. ksi´gowa, Andrzej Bajon od 1977 r. rybak stawowy,

Miros∏aw Jarowicz od 1978 r. kierowca, rybak stawowy, Miros∏aw Legutko od
1978 r. pomocnik rybaka stawowego, Alojzy Buga∏a od 1983 r. kierownik
produkcji stawowej, Piotr Szopny od 1987 r. rybak stawowy, Józef Szczudlarek
od 1996 r. rybak stawowy, Antoni Kude∏ka od 1980 r. pracownik gospodarczy.
Zatrudnienie ogó∏em wynosi 18 osób.

POTENCJA¸ GOSPODARCZY:
• Produkcja zwierz´ca:
- Chów karpia w pe∏nym 3-letnim cyklu hodowlanym (od tar∏a po karpia

konsumcyjnego) - ok. 200 ton rocznie
- Inne gatunki s∏odkowodne stanowià ok. 5 % iloÊci karpia (sum europejski, lin,

szczupak, amur, karaÊ pospolity, okoƒ, p∏oç, leszcz.

• Dzia∏alnoÊç pozarolnicza:
- Dzia∏alnoÊç agroturystyczna - tanie miejsca noclegowe w pa∏acu w Osiecznicy.
- ¸owisko komercyjne, ̧ owiska specjalne (jeziorowe), ̧ owiska super specjalne w´dkarskie.

• Oferta gospodarstwa:
- Sprzeda˝ karpia konsumpcyjnego XI-XII ka˝dego roku
- Sprzeda˝ materia∏u zarybieniowego karpia i innych gatunków ryb - jesienna

X-XI ka˝dego roku
- Sprzeda˝ materia∏u zarybieniowego karpia i innych gatunków ryb - wiosenna

III-IV ka˝dego roku
- Sprzeda˝ wyl´gu i lipcówki karpia VI-VII ka˝dego roku
- Us∏ugi noclegowe - co∏oroczne
- ¸owiska w´dkarskie - okres od wiosny do jesieni.
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Gospodarstwo w Wityniu

Elewator 

w Rzeczycy

Skup p∏odów rolnych:

• Firma prowadzi równie˝ ca∏oroczny skup i sprzeda˝ zbó˝,
rzepaku i kukurydzy. W celu zwi´kszenia powierzchni skupowej
w tym roku zosta∏ oddany do eksploatacji w miejscowoÊci
Rzeczyca k./Âwiebodzina nowoczesny, kompleksowy elewator
zbo˝owy przystosowany do suszenia i przechowywania oko∏o
20 tys. ton ró˝nych produktów roÊlinnych. 

• Skup zbo˝a prowadzony jest równie˝ w punkcie sprzeda˝y
znajdujàcym si´ w miejscowoÊci Skàpe (adres j/w).

Do firmy LECH Sp. z o.o. nale˝y równie˝ gospodarstwo rolne,
którego siedziba znajduje si´ w Wityniu k. Âwiebodzina. 

Wspó∏pracujàcy z nami klienci
mogà liczyç na profesjonalnà
obs∏ug´, bezp∏atne doradztwo 

oraz skup p∏odów rolnych 
w dobrej cenie.

Zapraszamy do wspó∏pracy
producentów indywidualnych 
oraz du˝ych kontrahentów.

OTWARTY W 2013 R. SKLEP

67-300 Szprotawa, ul. Przejazdowa 2A
Tel. 697 995 881
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Przedsi´biorstwo Handlowo-Us∏ugowe „Lech” Sp. z o.o. dzia∏a
na rynku od 1991 roku. Prezesem spó∏ki jest Leszek Pietrasik. 

Dzia∏alnoÊç firmy polega na kompleksowej obs∏udze rolnictwa 
w Êrodki do produkcji rolnej: 

• nawozy mineralne, ogrodnicze, dolistne, wapno nawozowe

• Êrodki ochrony roÊlin, biostymulatory, organizmy po˝yteczne

• kwalifikowany materia∏ siewny zbó˝, rzepaku, kukurydzy 
polskiej oraz zachodniej, 

• pasze i superkoncentraty, folie, plandeki, sznurek,

• gazy techniczne

• cz´Êci rolnicze do polskich i zachodnich maszyn rolniczych.

Punkty sprzeda˝y:

* Âwiebodzin 66-200, ul. Poznaƒska 33   - tel. 68 479 29 82

* Âwiebodzin 66-200, ul. Poznaƒska 30A - tel. 68 479 29 96 
(cz´Êci rolnicze)

* Skàpe 66-213, Skàpe 110/17               - tel. 68 382 73 19

* Nowa Sól 67-100, ul. D∏uga 8               - tel. 68 356 42 02

* Szprotawa 67-300, ul. Przejazdowa 2A  - tel. 785 113 707 

Siedziba firmy LECH Sp. z o.o.

Punkt sprzeda˝y - Âwiebodzin, ul. Poznaƒska 33

Punkt sprzeda˝y - Âwiebodzin, ul. Poznaƒska 30A

66-200 Âwiebodzin, ul. Poznaƒska 33, woj. lubuskie

Tel./fax 68-479-29-82, e-mail: lech@swiebodzin.pro

www.lech.swiebodzin.pro
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Nowoczesny sprz´t rolniczy Widok na gospodarstwo

Mieszalnia pasz

Krowy mleczne

Ja∏ówki

Hodowla trzody chlewnej

POTENCJA¸ 
GOSPODARCZY: 

• Produkcja roÊlinna:

-   Area∏ gospodarstwa 
obejmuje 800 ha. Wskaênik bonitacji - 0,68.

Dominujàcymi roÊlinami w uprawie sà zbo˝a, które zajmujà
60% area∏u.

Zbo˝a produkowane na cele paszowe jak i konsumpcyjne. 

Pozosta∏e uprawy to:

- rzepak ozimy - 15%, kukurydza - 25%

Ârednie plony zbó˝ - 50 kwintali, rzepaku - 35 kwintali, 
kukurydzy - 80 kwintali.

• Produkcja zwierz´ca:

- G∏ówne kierunki produkcji to hodowla trzody chlewnej 
w cyklu zamkni´tym i hodowla krów mlecznych.

WielkoÊç prod. trzody chlewnej - 700 macior, 
roczna produkcja tuczników wynosi 19 500 szt., 
uzyskuje si´ 28 tuczników od maciory.

Gospodarstwo posiada ok. 300 szt. byd∏a, w tym 
160 krów dojnych o rocznej wydajnoÊci 8500 litów mleka.

• Oferta gospodarstwa:

- Sprzeda˝ tuczników, warchlaków, mleka surowego, 
ja∏ówek cielnych i cielàt.

Hobbystyczna hodowla koni
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W 1993 r. gospodarstwo zosta∏o wydzier˝awione od Agencji
W∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa. Gospodarstwo nale˝a∏o do by∏ego
kombinatu rolnego Goraj. Za∏o˝ycielami gospodarstwa rolnego
byli Ewa i Marek Stelmaszyk. W 1995 r. gospodarstwo zosta∏o
wykupione na w∏asnoÊç, a jego powierzchnia wynosi∏a 608 ha.
W latach 93-97 g∏ównymi kierunkiem produkcji by∏a prod.
owczarska. Od 1993 r. Gospodarstwo na skutek zmian
koniunktury zacz´∏o przechodziç na produkcj´ trzody chlewnej. 

Po ukoƒczeniu studiów w 2001 r. do udzia∏ów i pracy 
w gospodarstwie do∏àczy∏ syn Piotr, który zmobilizowa∏ do
powi´kszenia i zmodernizowania gospodarstwa. Gospodarstwo
powi´kszy∏o swój area∏ do 800 ha. W celu osiàgni´cia
najwy˝szych wyników produkcyjnych gospodarstwo
unowoczeÊni∏o swój park maszynowy, przeprowadzi∏o budow´ 
i modernizacje budynków inwentarskich. 

Dotychczasowe dzia∏ania w zakresie inwestycji w budynkach
inwentarskich pozwoli∏y zwi´kszyç stan trzody chlewnej oraz
ich dobrostan, co przyczyni∏o si´ do zwi´kszenia produkcji 
i dostosowania do najwy˝szych standardów. W ciàgu ostatnich
lat gospodarstwo zatrudnia ok. 30 pracowników sta∏ych. 

Cieszy nas bardzo, ˝e grono osób jest zwiàzana z firmà od
poczàtku istnienia lub te˝ od d∏u˝szego czasu. Przyczynili si´ oni
do dobrych wyników produkcyjnych gospodarstwa.

Nowe Gorzycko 1, 66-330 Pszczew, woj. lubuskie 
tel. 95-749-34-00, 606-819-745, 604-42-48-37 

e-mail: karolina_stelmaszyk@onet.eu

Chlewnia - porodówka

Fragment gospodarstwa - gara˝e i warsztaty

Obora udojowa

Obiekty hodowlane Fragment gospodarstwa

Marek i Piotr Stelmaszyk
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Gospodarstwo jest tak˝e producentem paszy na w∏asne
potrzeby w iloÊci ok. 6500 ton rocznie. Produkuje si´ w nowej
mieszalni (po modernizacji w 2012 roku).

Trzod´ produkuje si´ w obiektach nowych adoptowanych
po bydle, natomiast indyki w wi´kszoÊci sà to obiekty nowe,
wyposa˝one w najnowsze, wydajne urzàdzenia.

Do wykonywania wszystkich  prac zatrudnionych jest ok.
30 osób.

Prace polowe wykonywane sà sprz´tem w wi´kszoÊci
nowym o du˝ej mocy i wydajnoÊci.

Za wyniki produkcyjne oraz modernizacyjne otrzymaliÊmy
wiele wyró˝nieƒ.

Jedno ma dla nas szczególne znaczenie. Jest to dyplom
„Modernizacja Roku 2007” za restauracj´ zabytkowego
budynku mieszkalnego przyznanego przez kapitu∏´ konkursu
a wr´czonego na Zamku Królewskim w Warszawie.

W chwili obecnej gospodarstwo dalej si´ rozbudowuje
(produkcja indyków) by w przysz∏oÊci osiàgaç jeszcze lepsze,
wydajne wyniki, a tak˝e ekonomiczne. 

Hodowla indyka

Gospodarstwo w Nowej Niedrzwicy Nowoczesne obiekty hodowlane
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Gospodarstwo Rolno-Drobiarskie w Nowej Niedrzwicy,
66-340 Przytoczna Anna, Jerzy, Dominik, Maciej Pacan
powsta∏o dnia 01-02-1993 roku. Po wydzier˝awieniu 
a nast´pnie cz´Êciowym wykupie – stanowi dzisiaj w∏asnoÊç. 

Gospodarujemy na 1020 ha u˝ytków w∏asnych oraz 410 ha
dzier˝awionych. 

Sà to gleby Êredniej i s∏abej jakoÊci, o wspó∏czynniku
bonitacji 0,85.

• Struktura zasiewów jest odpowiednia do jakoÊci ziemi 
i przedstawia si´ nast´pujàco:

- rzepak 250 ha

- pszenica 200 ha

- j´czmieƒ ozimy, jary 150 ha

- pszen˝yto 250 ha

- ˝yto 250 ha

- kukurydza na ziarno 300 ha.

Plony uzyskiwane z pól uzale˝nione sà przede wszystkim
od iloÊci opadów w miesiàcach maj – czerwiec.

Podstawowym dochodem gospodarstwa jest produkcja
zwierz´ca – trzoda i indyki, a tak˝e produkcja spirytusu.

Obecnie sprzedajmy rocznie ok. 450 ton ˝ywca trzody oraz
ok. 2000 ton ˝ywca indyczego.
Ponadto za ostatnie lata
sprzedawaliÊmy rocznie ok.
850 tys. litrów spirytusu.
Produkcja spirytusu ze wzgl´-
dów ekonomicznych w najbli˝-
szym czasie zostanie wyga-
szona.

Nowa Niedrzwica 42
66-340 Przytoczna
Tel.: (95) 74-93-016
Powiat: Mi´dzyrzecz
Województwo: Lubuskie

Jerzy Pacan - szef gospodarstwa Siedziba gospodarstwa

Fragment gospodarstwa

Silosy zbo˝owe

Hodowla trzody chlewnej

Obiekty hodowlane - fragment gospodarstwa
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POTENCJA¸ GOSPODARCZY:

• Produkcja roÊlinna:

- Na areale 421 ha uprawiane sà g∏ównie: pszenica, rzepak,
j´czmieƒ ozimy, j´czmieƒ jary, pszen˝yto ozime i jare,
kukurydza oraz na niewielkim obszarze ˝yto i owies.

• Produkcja zwierz´ca:

- Tucz trzody chlewnej od warchlaka w granicach 4300-4500
sztuk w ciàgu roku

- Byd∏o opasowe - mieszaƒce w niewielkiej iloÊci 20 szt. 
- jest to poczàtek hodowli prowadzonej od 1,5 roku.

Park maszynowy

Prace polowe - brona talerzowaBudynek inwentarski - chlewnia

Kombajny

Uprawa kukurydzy

Magazyn zbo˝owySuszarnia

Prace polowe - kombajnowanie rzepaku 115

Gospodarstwo w Lubowie - Firma Eko-Pol Sp. z o.o.
rozpocz´∏o dzia∏alnoÊç w kwietniu 2001 roku i dzia∏a do
chwili obecnej jako gospodarstwo zrównowa˝one. Jego
za∏o˝ycielami byli: Anton Van Dorn, Józef KapuÊciƒski, Charlie
Engelen. Osobà kierujàcà gospodarstwem jest Pan Józef
KapuÊciƒski.

W momencie rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospodarstwo by∏o 
w stanie kompletnej ruiny - dziurawe dachy, brak okien, brak
jakiejkolwiek instalacji elektrycznej, brak we wszystkich
budynkach drzwi oraz powycinane belki wi´êby dachowej.
Nie by∏o równie˝ jakiejkolwiek instalacji wodno-

kanalizacyjnej. Grunty uprawne by∏y
zaperzone i zachwaszczone w maksy-
malnym stopniu.

W chwili obecnej gospodarstwo
zatrudnia  11 sta∏ych pracowników 
i pr´˝nie dzia∏a w zakresie produkcji
roÊlinnej (zbo˝a, rzepak, kukurydza)
oraz zwierz´cej (trzoda chlewna 
i byd∏o opasowe).

Lubów 29, 66-235 Torzym, pow. sul´ciƒski, woj. lubuskie
tel. 68 341 60 07, kom. 696 46 02 18

e-mail: ekopol.lubow@wp.pl

Od lewej: Anton Van Dorn i Józef KapuÊciƒskiBiuro gospodarstwa

Hodowla trzody chlewnej

Byd∏o opasowe

Pracownicy gospodarstwa
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Zmodernizowane obiekty hodowlane

Hodowla byd∏a

Widok na pola uprawne

Umiej´tnoÊç zarzàdzania i podejmowanie niejednokrotnie
ryzykownych decyzji, zaowocowa∏a w postaci pr´˝nie
dzia∏ajàcego Przedsi´biorstwa. 

POTENCJA¸ GOSPODARCZY: 
• Produkcja roÊlinna: 

Ogólna powierzchnia upraw wynosi 880 ha, w tym:

- Zbo˝a – 441 ha

- Rzepak ozimy – 126 ha

- Kukurydza – 253 ha

- Lucerna –   27 ha

- ¸àki i trawy –   33 ha.

• Produkcja zwierz´ca: 
- Stan byd∏a – 420 szt.

- w tym krowy - 166 szt.

- Produkcja byd∏a opasowego 

- Ârednio roczna sprzeda˝ byd∏a opasowego – 28 000 kg. 

- Produkcja mleka

- Ârednio roczna sprzeda˝ mleka – 870 000 litrów.

• Dzia∏alnoÊç pozarolnicza: 
- PRP „Smogóry” sp. z o.o. zajmuje si´ równie˝ produkcjà 

destylatu rolniczego wytwarzanego ze zbó˝.

- ZdolnoÊç produkcyjna w cyklu rocznym wynosi 
1.500.000 litrów. 

• Inne: 
- Od wielu lat prowadzimy równie˝ skup rzepaku i zbó˝. 

• Oferta Gospodarstwa: 
- Sprzeda˝ i skup zbó˝

- Sprzeda˝ mleka

- Sprzeda˝ destylatu rolniczego

- Sprzeda˝ byd∏a opasowego

- Us∏ugi rolnicze.
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Przedsi´biorstwo Rolno – Przemys∏owe „Smogóry”
spó∏ka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià rozpocz´∏a swojà
dzia∏alnoÊç 01-01-1995 roku. Prezesem spó∏ki od poczàtku
jej powstania a˝ do chwili obecnej jest Pan Andrzej Babiak.

Jej za∏o˝ycielami byli pracownicy by∏ego PPGR OÊno.
G∏ównymi udzia∏owcami Spó∏ki sà: Andrzej Babiak, Janusz
Ejgierd, Piotr StruÊ, Danuta Matusiak, Jadwiga Sza∏aj,
Tomasz Pisarczuk.

• W tym czasie prowadzone by∏y jednoczeÊnie 
ró˝ne dzia∏y produkcji, tj.:

- Hodowla w cyklu zamkni´tym trzody chlewnej

- Tucz g´si

- Produkcja mleka

- Produkcja byd∏a opasowego

- Produkcja spirytusu

- Skup rzepaku i zbó˝

Z czasem zrezygnowano z kontynuowania hodowli
trzody oraz tuczu g´si, równoczeÊnie rozwijajàc hodowl´
byd∏a mlecznego oraz zwi´kszono produkcj´ spirytusu. 

Poczàwszy od czerwca 2006 roku, tj. od momentu
wykupu gruntów oraz budynków od Agencji NieruchomoÊci
Rolnych, nast´puje szybki rozwój Spó∏ki. Zostajà wdro˝one
nowoczesne technologie w produkcji roÊlinnej i zwierz´cej.
Spó∏ka inwestuje w budynki inwentarskie i mechanizacj´.

Zmodernizowano obor´ wolnostanowiskowà na 160 krów
z halà udojowà. Zmodernizowano równie˝ budynek ja∏ownik
– ciel´tnik ze stacjà odpajania cielàt. Wyremontowano
budynek do hodowli m∏odego byd∏a opasowego.  

Nale˝y podkreÊliç du˝e zaanga˝owanie przy
wprowadzaniu nowych technologii, g∏ównego specjalisty

do spraw produkcji Marcina
Babiaka. 

Na tak dynamiczny rozwój Spó∏ki,
mimo wielu trudnoÊci, ogromny
wp∏yw mia∏o du˝e doÊwiadczenie
Prezesa i d∏ugoletniej G∏ównej
Ksi´gowej Danuty Matusiak oraz
du˝e zaanga˝owanie pozosta∏ych
pracowników.

69-220 OÊno Lubuskie, powiat s∏ubicki, woj. lubuskie
tel./fax: 95 757 7018, e-mail: prps@o2.pl

Siedziba gospodarstwa

Silosy zbo˝owe

Gorzelnia

Prace polowe z u˝yciem nowoczesnego sprz´tu

Andrzej Babiak - Prezes Spó∏ki
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Firma powsta∏a w 1994 r. jako ASER - SIENNO MSC. W roku
1999 nastàpi∏a zmiana nazwy na obecnà.

Od roku 2000 rozpocz´liÊmy inwestycje w budynki 
i infrastrukur´ firmy. Najwi´kszà z nich by∏a suszarnia 
z czyszczalnià na 2000 ton zbo˝a oddana w 2002 r.
Nast´pstwem tego by∏a mo˝liwoÊç inwestycji w technologie
produkcji roÊlinnej.

Zatrudniamy obecnie 4 pracowników fizycznych na sta∏e, 
1 ksi´gowà i 1 pracownika sezonowego.

POTENCJA¸ GOSPODARCZY:
• Produkcja roÊlinna:

- Rzepak ozimy - 106,29 ha

- ˚yto ozime - 65,37 ha

- Pszenica ozima - 133,01 ha

- Pszen˝yto ozime - 106,42 ha

- J´czmieƒ jary - 59,27 ha.

• Oferta Gospodarstwa:
- Produkty rolne - rzepak, j´czmieƒ, ˝yto, pszen˝yto.

Sienno 16, 69-220 OÊno Lubuskie
pow. S∏ubice, woj. lubuskie

tel. 95 757 60 46, e-mail: agrokulturasienno@wp.pl

Siedziba gospodarstwa

Fragment parku maszynowego

Baza gospodarstwa

Silosy zbo˝owe

Sienno 16, 69-220 OÊno Lubuskie
pow. S∏ubice, woj. lubuskie

tel. 95 757 60 46, e-mail: agrokulturasienno@wp.pl
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Data powstania gospodarstwa PodoÊno to:
02.05.2000 roku.

Jego za∏o˝ycielami byli - Ryszard Buksa i Artur Buksa.

Przeci´tna liczba zatrudnionych w gospodarstwie 
wynosi – 10 osób

POTENCJA¸ GOSPODARCZY: 

• Produkcja roÊlinna:

- Area∏ ogó∏em wynosi ok. 500 ha 

- Uprawy: 

- pszenica, ˝yto, kukurydza, s∏onecznik, rzepak.

• Produkcja zwierz´ca:

- Tuczniki –  2600 szt.

- Indyki –  8000 szt.

• Oferta Gospodarstwa: 

-  sprzeda˝ zbó˝, sprzeda˝ tuczników, 

sprzeda˝ indyków.

PodoÊno, 69-220 OÊno Lubuskie
powiat s∏ubicki, woj. lubuskie

tel. 95 757 60 82, e-mail: podosno1@wp.pl

Nowoczesny sprz´t rolniczy

W∏aÊciciele i pracownicy gospodarstwa na tle sprz´tu

Pracownicy gospodarstwa na tle nowoczesnego sprz´tu

Ryszard i Artur Buksa

Artur Buksa wraz z pracownikami ksi´gowoÊci

Hodowla tucznikówObs∏uga chlewni

Obiekty inwentarskie - chlewnie
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Zwiàzek Pracodawców Rolnych w Poznaniu zosta∏
za∏o˝ony w Poznaniu na podstawie Uchwa∏y Nr 1 z dnia 14
lutego 1994 r. podj´tej przez cz∏onków Zgromadzenia
Za∏o˝ycielskiego.

Zwiàzek dzia∏a na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991  r.
o organizacjach pracodawców Dz.U.nr 55, poz. 235 oraz
Statutu.

Zwiàzek jest samorzàdny i niezale˝ny w swej dzia∏alnoÊci
statutowej od organów administracji paƒstwowej, samorzà-
du terytorialnego oraz zwiàzków zawodowych i innych orga-
nizacji.

Zwiàzek posiada osobowoÊç prawnà i obejmuje swà
dzia∏alnoÊcià teren woj. wielkopolskiego, a siedzibà w∏adz
Zwiàzku jest miasto Poznaƒ.

Cz∏onkostwo w Zwiàzku jest dobrowolne i w niczym nie
ogranicza cz∏onków Zwiàzku. Cz∏onkami Zwiàzku mogà byç
pracodawcy b´dàcy osobami prawnymi i osobami fizycznymi
oraz jednostami organizacyjnymi nie b´dàcymi osobami
prawnymi, zatrudniajàcymi pracowników i prowadzàcymi
dzia∏alnoÊç gospodarczà w rolnictwie lub zwiàzanà z rol-
nictwem.

Zwiàzek ma prawo tworzenia federacji i konfederacji, jak
te˝ przyst´powania do nich oraz prawo do przystàpienia do
mi´dzynarodowych organizacji pracodawców.

Do reprezentowania Zwiàzku upowa˝nieni sà Prezes lub
Wiceprezes Zwiàzku oraz cz∏onkowie organów Zwiàzku.

Zwiàzek realizuje swoje cele w szczególnoÊci poprzez:

l/ wyst´powanie w imieniu cz∏onków do organów w∏adzy
i administracji paƒstwowej,

2/ wspó∏dzia∏anie z Agencjà NieruchomoÊci Rolnych,

3/ uczestniczenie w rozwiàzywaniu spraw i problemów
cz∏onków Zwiàzku,

4/ wspó∏dzia∏anie z organami samorzàdowymi, organizacja-
mi politycznymi i innymi organizacjami,

5/ uczestniczenie w pracach przygotowawczych nad projek-
tami aktów pranych lub decyzji, np. Ustawa o dzier˝awie.

G∏ównym kierunkiem dzia∏ania Zwiàzku Pracodawców
Poznaniu w Poznaniu jest udzia∏ w dzia∏aniach Federacji na
rzecz funkcjonowania gospodarstw swoich cz∏onków.

Najbardziej aktualnym problemem dotyczàcym wi´kszoÊci
cz∏onków ZPR jest sprawa perspektywy dzier˝aw gruntów
i obiektów Skarbu Paƒstwa. Od paru lat na liczne wnioski,
g∏ównie Federacji, ciàg∏ym zmianom poddawana jest Ustawa
o dzier˝awie, której celem jest ograniczenie dzier˝aw
majàtku Skarbu Paƒstwa na drodze wymuszanej sprzeda˝y
dotychczasowym dzier˝awcom lub innym nabywcom, co
równa si´ likwidacji dotychczasowej formy gospodarowania.
Jest to niewàtpliwie destabilizacja w gospodarowaniu na
majàtku Skarbu Paƒstwa, co zmusza dzier˝awców do sprze-
ciwu wobec zamierzeƒ przyj´tych przez Ministerstwo
Rolnictwa.

Cz∏onkowie naszego Zwiàzku dzia∏ajà we w∏adzach
Federacji, wielu cz∏onków bra∏o i bierze udzia∏ w konferenc-
jach krajowych upowszechniajàcych nasz stanowisko w
sprawie funkcjonowania du˝ych gospodarstw towarowych
w rolnictwie polskim.

Na szczeblu wojewódzkim nasze dzia∏ania zmierzajà
w kierunku integracji, wypracowywania wspólnych
wniosków, aby sprzyja∏y one rozwojowi gospodarstw rol-
nych. Naszà bazà dzia∏ania sà gospodarstwa i przed-
si´biorstwa naszych cz∏onków, ich reprezentacja w Zarzàdzie
Zwiàzku oraz udzia∏ w ró˝nych spotkaniach i zebraniach.

Wykaz cz∏onków ZPR w Poznaniu

1. Ro ln i czy  Za k ∏a d  D oÊwia d cza lny  Baborówko,  
64-500 Szamotu∏y, tel. 61 - 291 40 27

2. PAUL PON POLSKA Jaros∏awiec, 63-000 Âroda Wlkp., 
tel. 61 - 285 40 41

3. G ospod a rs two  Na s i enno  Ro ln i cze  BOVINA S  
62-652 Chodów, tel. 63 - 273 02 07

4. Przedsi´biorstwo Rolne D∏ugie Stare, ul. Wiosenna 5, 
64-100 Leszno, tel. 65 - 520 26 70 (71)

5. „Stawy” Kulesza Spó∏ka komandytowa, Plac Powstaƒców
Wlkp. 24, 62-067 Rakoniewice, tel. 606 801 885

6. Przedsi´biorstwo Rolne KSIÑ˚ ROL, 63-130 Ksià˝ Wlkp., 
tel. 61 - 282 21 77

7. JAGROL Sp. z o.o. ,  P ierzchno 14, 62-035 Kórnik,  
tel. 61 - 817 00 11

8. Przedsi´biorstwo Rolniczo-Hodowlane GA¸OPOL 
w Ga∏owie, 64-500 Szamotu∏y, tel. 61 - 292 09 54

9. Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Hadlowo-Us∏ugowe
NIWAPOL w Niepruszewie, ul. Starowiejska 52, 
64-320 Buk, tel. 61 - 814 07 91

ul. Adama Mickiewicza 33, 60-837 Poznaƒ

tel. 61 852 21 84, 852 43 92 

Hubert Kulesza
- Prezes Zarzàdu
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Gospodarstwo prowadzi dzia∏alnoÊç
od 15.03.1994 r., kiedy to zosta∏
przej´ty w dzier˝aw´ od ANR Zak∏ad
Rolny ˚abice, który wchodzi∏ w sk∏ad
Kombinatu Rolnego Rzepin. Kieruje
nim osobiÊcie Pan Karol Kwiek wraz 
z ma∏˝onkà. Zatrudnienie wynosi 5
osób na pe∏nych etatach. 

Znajdujàcy si´ w gospodarstwie
sprz´t rolniczy jest w 100% nowy.
Zakupiony zosta∏ ze Êrodków w∏asnych
i z dofinansowania z PROW - moder-
nizacja gospodarstw rolnych. Na
zakup gruntów i budynków zacià-
gni´to kredyty, które sà obecnie
sp∏acane, co jest du˝ym obcià˝eniem
finansowym dla gospodarstwa.
Budynki remontowane sà na bie˝àco,
natomiast od podstaw wybudowano
magazyn na p∏ody rolne o pow. 800 m2. 

Ka˝dy przyjazd nowego sprz´tu do
gospodarstwa jest dla nas wa˝nym
wydarzeniem. Równie˝ ka˝dorazowe
przywrócenie do uprawy ziemi, która
by∏a ugorowana, nast´pnie jej wykup,
to jest coÊ, co nape∏nia nas dumà.

W∏aÊciciel gospodarstwa Pan Karol
Kwiek jest cz∏onkiem Lubuskiego

Zwiàzku Rolników. Natomiast ˝ona
Pana Karola jest dzia∏aczkà Lubuskiej
Izby Rolnej i zosta∏a w 2014 roku
odznaczona Lubuskim Z∏otym K∏osem. 

POTENCJA¸ GOSPODARCZY:
• Produkcja roÊlinna:
- Uprawa zbó˝ i rzepaku na areale 

ok. 450 ha

- Trawa i roÊliny motylkowe - baza 
paszowa dla hodowanego byd∏a.

• Produkcja zwierz´ca:
- Trzoda chlewna w cyklu 

zamkni´tym. Stado macior 40 szt. 
Produkcja tuczników - 900 szt.

- Byd∏o mi´sne rasy LM. Stado 
podstawowe - mamki to ok. 60 szt. 
Odchów cielàt ok. 50 szt. rocznie.

• Dzia∏alnoÊç pozarolnicza, us∏ugi:
- Wywóz nieczystoÊci p∏ynnych.

• Do sprzeda˝y:
- Ja∏óweczki i byczki rasy LM

- Tuczniki.

• Oferta Gospodarstwa:
- Zbo˝a i rzepak.

Staƒsk 19a/1, 69-113 Górzyca, pow. s∏ubicki, woj. lubuskie
tel. 608 734 880, fax 95 757 60 65

Podczas zbioru rzepaku

Siedziba gospodarstwa

Karol Kwiek na tle byd∏a rasy LM

Byd∏o rasy LM - w tle widok na gospodarstwo

Chów trzody chlewnej

Hodowla koni
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Teren gospodarstwa jest równy, a roz∏óg zwarty. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 635
ha, w tym 562 ha stanowià grunty orne z przewagà gleb klasy III i IV. Zespó∏ pa∏acowo-
parkowy i wi´kszoÊç budynków gospodarczych wpisanych jest do rejestru zabytków. 

Produkcja roÊlinna ukierunkowana jest na zbo˝a towarowe, roÊliny przemys∏owe oraz
pasze obj´toÊciowe. Produkcja zwierz´ca koncentruje si´ na hodowli byd∏a mlecznego
rasy czarno-bia∏ej z bardzo du˝ym dolewem krwi rasy holsztyƒsko-fryzyjskiej. Cz´Êç
materia∏u ˝eƒskiego sprzedaje si´ do dalszej hodowli. Osiàgane Êrednie plony zbó˝ 
(76 q/ha), rzepaku (45q/ha) i buraków cukrowych (650 q/ha), jak równie˝ wydajnoÊç
mleka (Êrednio rocznie  10 010 kg od krowy), znacznie przewy˝szajà przeci´tny poziom
uzyskiwany w rejonie. Wspó∏praca z Katedrà Hodowli Byd∏a i Produkcji Mleka 
w zakresie zwi´kszenia wydajnoÊci i jakoÊci mleka, doboru kojarzeƒ, selekcji, nowoczesnych
metod biotechnologii skutkuje osiàganiem coraz wy˝szych efektów produkcyjnych. 

Na terenie gospodarstwa od 1990 roku dzia∏a Stacja DoÊwiadczalna Katedry
Genetyki i Hodowli RoÊlin. Zajmuje si´ badaniami i pracami nad grochem wàskolistnym,
tetraploidalnà koniczynà czerwonà, rzepakiem, lniankà oraz sojà, której hodowla
zaowocowa∏a wytworzeniem odmian Naviko i Augusta, przystosowanych do uprawy 
w warunkach klimatycznych Êrodkowej i po∏udniowej Polski.  

Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu
Rolnicze Gospodarstwo 
DoÊwiadczalne D∏oƒ
D∏oƒ 4, 63-910 Miejska Górka, 
tel./fax 65 547 78 26
e-mail: rgddlon@rgddlon.pl

Pierwsza wzmianka historyczna dotyczàca miejscowoÊci i majàtku ziemskiego w D∏oni w gminie Miejska Górka (w odleg∏oÊci ok. 100
km od Poznania) pochodzi z XIV wieku. Majàtek nale˝a∏ wówczas do rodziny Adwaƒców Ko∏aczkowskich, póêniej wielokrotnie zmienia∏
w∏aÊcicieli. W koƒcu XIX wieku posiad∏oÊç sta∏a si´ w∏asnoÊcià Samsona Wollera, który rozpoczà∏ jej modernizacj´. Nastàpi∏a
rozbudowa pa∏acu w stylu neoklasycystycznym, z zachowaniem istniejàcych wczeÊniej fragmentów murów oraz budowa szeregu
budynków gospodarczych. Od 1957 roku Gospodarstwo D∏oƒ nale˝y do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

wi´cej na:

www.rgddlon.pl
wi´cej na:

www.rgddlon.pl
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10. Gospodarstwo Rolne KAROLEW, Karolew 7, 63-810 Borek
Wlkp., tel: 65 - 571 61 00

11. Stadnina Koni RACOT, ul. Dworcowa 5 64-005 Racot, 
tel. 65 - 511 79 64

12. Hodowla RoÊlin SMOLICE Grupa IHAR, Smolice 146, 63-740
Kobylin, tel. 65 - 548 24 20

13. Przedsi´biorstwo Rolno - Przemys∏owe UZARZEWO, 
ul. Akacjowa 17, 62-006 Kobylnica, tel. 61 - 817 27 73

14. Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Handlowe AGROPOL,
Soko∏owo, ul. Szlachecka 1, 63-300 WrzeÊnia, 
tel. 61 - 438 75 26

15. Gospodarstwo Rolno-Hodowlane ˚YDOWO, ul. KoÊciuszki 41,
62-241 ˚ydowo, tel. 61 - 427 46 22

16. Poznaƒska Hodowla RoÊlin TULCE, ul. Kasztanowa 5, 
63-004 Tulce, tel. 61 - 872 79 50

17. Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Handlowe i Us∏ugowe
GRUNTPOL, ul. GoÊcinna 23/25, 62-800 Kalisz, 
tel. 62 - 768 71 27

18. Obiekt Rolny ZDZIECHOWA, 62-211 Zdziechowa, 
tel. 61- 427 16 22

19. DANKO Hodowla RoÊlin, Choryƒ 27 64-000 KoÊcian, 
tel. 65 - 513 48 88

20. OÊrodek Hodowli Zarodowej OSI¢CINY, ul. W∏oc∏awska 2, 
88-220 Osi´ciny, tel. 54 - 265 00 38

21. Gospodarstwo Rolne AGRO-TOP, Pomarzanowice, 
62-010 Pobiedziska, tel. 61 - 817 72 69

22. Gospodarstwo Rolne NIEÂWIASTOWICE, NieÊwiastowice 15,
62-285 Popowo KoÊcielne, tel. 61 - 427 88 70

23. Rolno-Przemys∏owe Zak∏ady Zielarskie STRYKOWO, 
ul. Parkowa 7, 62-062 Strykowo, tel. 61 - 813 44 11

24. Gospodarstwo Rolne DRZEWCE, 64-123 Poniec, 
tel. 65 - 573 15 17

25. Rolniczy Zak∏ad DoÊwiadczalny D¸O¡, 63-913 D∏oƒ, 
tel. 65 - 547 78 26

26. Gospodarstwo Rolne STRYCHROL, Strychowo 16, 62-260
¸ubowo, tel. 61 - 427 51 94

27. Przedsi´biorstwo Rolne AGRO-DUET, Chlewiska, 64-530
Kaêmierz, tel. 61 - 241 80 56

28. Gospdarstwo Rolno-Hodowlane PIJANOWICE, 63-840
Krobia, tel. 65 - 572 01 23

29. AGRI PLUS WIELKOPOLSKA, Konarzewo, ul. St´szewska 1, 
62-070 Dopiewo, tel. 61 - 665 79 60

30. TOP FARMS Wielkopolska, Piotrowo Pierwsze 6, 64-020
Czempiƒ, tel. 61 - 282 31 92

31. Spójnia NOCHOWO, ul. Lipowa 22, 63-100 Ârem, 
tel. 61 - 283 34 27

32. OÊrodek Hodowli Zarodowej GARZYN, ul. Leszczyƒska 34, 
64-120 Krzemieniewo, tel. 65 - 536 60 50

33. BGW Wielobran˝owe Przedsi´biorstwo Handlowe Sp. z o.o.,
ul. Syrenia 9, 60-960 Poznaƒ, tel. 61 - 852 21 84.



Gospodarstwo rolne w Dzia∏yniu powsta∏o w 2000 roku w wyniku
przekszta∏cenia by∏ego Kombinatu Paƒstwowych Gospodarstw Rolnych 
w Dzia∏yniu w spó∏k´ pracowniczà Dzia∏pol Sp. z o.o.

Dzia∏pol gospodaruje na powierzchni oko∏o 1500 ha gruntów rolnych, prowadzàc
zrównowa˝onà gospodark´ rolnà w oparciu o racjonalne wykorzystanie zasobów
naturalnych, tym samym ograniczajàc negatywny wp∏yw na Êrodowisko naturalne.
Spó∏ka jest aktywnym cz∏onkiem Grupy Producentów Ziarna Zbó˝ i Nasion RoÊlin
Oleistych w Dzia∏yniu Sp. z o.o. oraz Spó∏dzielczej Grupy Producentów Mleka 
w Dzia∏yniu Sp. z o.o.

W gospodarstwie ponad 300 krów dojnych rasy polskiej holsztyƒsko – fryzyjskiej
osiàga wydajnoÊç ponad 12 tys. litrów mleka od sztuki rocznie, a dzienna produkcja
przekracza 12 tys. litrów mleka najwy˝szej jakoÊci. Zwierz´ta pochodzà z w∏asnej
hodowli i sà pod sta∏à kontrolà u˝ytkowoÊci mlecznej, weterynaryjnej i ˝ywieniowej.

Dzia∏pol jest laureatem Gali Mlecznej organizowanej przez Polskà Federacj´
Hodowców Byd∏a i Producentów Mleka, zdobywajàc w 2013 r. II lokat´ a w 2014 r. 
V lokat´ w kraju pod wzgl´dem wydajnoÊci mlecznej krów w kategorii stad
liczàcych przeci´tnie od 150 do 300 krów dojnych.

Kierunki dzia∏ania Firmy:
• produkcja mleka,
• produkcja ˝ywca wo∏owego,
• sprzeda˝ materia∏u genetycznego - ja∏ówki cielne,
• wielkoobszarowa produkcja roÊlinna: zbo˝a, rzepak, buraki cukrowe oraz

kukurydza,
• produkcja warzyw: cebula, pasternak, buraczki çwik∏owe.

NowoczesnoÊç produkcji:
• od 2012 r. zastosowana jest biologizacja obór - pe∏ne wykorzystanie EM-ów

(efektywne mikroorganizmy). Wprowadzane w postaci zamg∏awiania w
budynkach inwentarskich, jako probiotyk do mleka u cielàt oraz w celu
poprawienia jakoÊci wody dla byd∏a, jako profilaktyka w zapobieganiu ró˝nych
chorób u byd∏a - metabolicznych, skórnych, mastitis,

• od 2014 r. wycofanie ci´˝kiej chemii z produkcji zwierz´cej,
• od 2011 r. zastosowanie EM w produkcji roÊlinnej w celu poprawy wartoÊci

biologicznej gleby a tak˝e ograniczenia stosowania np. fungicydów, zastosowanie
EM-ów w kiszeniu kukurydzy,

• prowadzenie badaƒ oraz doÊwiadczeƒ w praktyce nad EM-ami w ramach
Instytutu Badawczego im. gen. Dezyderego Ch∏apowskiego oraz propagowanie
idei EM wÊród rolników,

• prowadzenie uprawy bezorkowej przy pomocy najnowoczeÊniejszych agregatów
upawowo-siewnych, samojezdnych opryskiwaczy oraz ciagników,

• prowadzenie zrównowa˝onej gospodarki z zachowaniem dba∏oÊci o aspekty
spo∏eczne, ekonomiczne oraz naturalne,

• zrzeszanie w za∏o˝onych przez Dzia∏pol Grupach Producenckich okolicznych
rolników w celu zwi´kszenia rentownoÊci produkcji - Grupa Producentów Mleka,
Grupa Producentów Ziarna Zbó˝ i Nasion RoÊlin Oleistych.

• W ramach grupy zbo˝owej inwestycja w baterie nowoczesnych silosów zbo˝owych
wraz z suszamià zasilanà z ciep∏a pochodzàcego z Biogazowni Rolniczej,

• Budowa Biogazowni rolniczej o mocy 1 MW zakoƒczona w 2014 r. energia
elektryczna przekazywana do sieci ogólnokrajowej oraz wykorzystana do
zasilania gospodarstwa, natomiast ciep∏o przekazywane jest do suszami przy
silosach oraz wykorzystywane do produkcji brykietu opa∏owego z pofermentu.

Dzia∏yƒ 20, 62-271 Dzia∏yƒ, tel. 61/ 427 96 90, fax 61/ 427 96 22
www.dzialpol.pl e-mail: sekretariat@dzialpol.pl
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Oddzia∏ w Wiatrowie

Oddzia∏ w Wiatrowie

Oddzia∏ w KrzemlinieOd dwóch lat rozpocz´liÊmy
hodowl´ twórczà rzepaku
ozimego. W zakresie hodowli
zachowawczej jesteÊmy w∏aÊ-
cicielem ponad 60 odmian roÊlin
rolniczych. Realizujemy sprzeda˝
kwalifikowanego materia∏u
siewnego dla rolników g∏ównie
przez firmy zajmujàce si´
reprodukcjà i obrotem materia∏u
nasiennego i innych Êrodków do
rolnictwa.

• Produkcja zwierz´ca:

Prowadzimy hodowl´ byd∏a mlecznego uzyskujàc  Êrednià
wydajnoÊç mleka  na poziomie ponad 9,5 tys., litrów od
jednej krowy. Ponadto realizujemy hodowl´ zachowawczà
konika polskiego.

• Inne:

Spó∏ka wspó∏pracuje z wieloma jednostkami naukowymi 
i badawczymi - jest wykonawcà us∏ug badawczych w 36
tematach badan podstawowych  realizowanych na rzecz
post´pu biologicznego w produkcji roÊlinnej oraz
„Programu Wieloletniego pod nazwà Ulepszanie
krajowych êróde∏ bia∏ka roÊlinnego, ich produkcji,
sytemu obrotu i wykorzystania w paszach”.

• Oferta Przedsi´biorstwa i nasze cele:

Spó∏ka koncentruje swoje dzia∏ania 
na nast´pujàcych celach:

-  umacnianiu pozycji na rynku zbó˝, w tym 
w szczególnoÊci odmian w∏asnych,

-  zachowaniu w kraju pozycji czo∏owego producenta 
roÊlin stràczkowych i traw,

-  realizacji nowych programów hodowlanych, 

-  wdra˝aniu nowych technologii w produkcji roÊlinnej, 

-  realizacji programu inwestycyjnego s∏u˝àcemu 
poprawie jakoÊci hodowli roÊlin, produkcji 

oraz zbioru i przygotowania materia∏u siewnego.
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PHR  Sp. z o. o. utworzona
zosta∏a z cz´Êci by∏ego
Przedsi´biorstwa  Poznaƒska
Hodowla RoÊlin z dniem  31
sierpnia 1994 roku. W jej
sk∏ad  wesz∏o 7 stacji
hodowli  roÊlin. W 1995 roku
do Spó∏ki zosta∏y w∏àczone

gospodarstwa:  Bia∏cz, Czacz  i Kobylniki, a nast´-
pnie  w wyniku zakupu   Stacje  Nasienne 

w Szamotu∏ach, Gryfinie, Wàgrowcu. Rok 1997 by∏
kolejnym, w którym do Spó∏ki w∏àczono SHR w Krzemlinie
i Pasterzowicach. W kolejnych latach ze Spó∏ki wy∏àczono
SHR Marchwacz.

W 2010 roku w wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji
do dnia dzisiejszego dzia∏ajà 4 Oddzia∏y Produkcyjno 
– Nasienne w Nagradowicach, Kobylnikach, Szprotawie 
i Krzemlinie oraz Oddzia∏ Hodowli RoÊlin w Wiatrowie 
z trzema Stacjami. Aktualnie Prezesem Zarzàdu jest
Zdzis∏aw Paszkiewicz.

POTENCJA¸ GOSPODARCZY:

• Produkcja roÊlinna:   

Gospodarujemy na powierzchni 7.414 ha gruntów
ogó∏em po∏o˝onych w trzech województwach:
wielkopolskim, zachodniopomorskim i lubuskim.
Majàtek Spó∏ki wynosi ponad 75 mln z∏. Prowadzimy
dzia∏alnoÊç  w zakresie hodowli i nasiennictwa roÊlin
rolniczych. Zatrudniamy Êrednio ok. 170 pracowników.
Realizujemy hodowl´ twórczà w niektórych gatunkach
zbó˝ /pszenica ozima, ˝yto, j´czmieƒ ozimy i jary/ roÊlin
stràczkowych i trawach. 

63-004 Tulce, ul. Kasztanowa 5
pow. poznaƒski, woj. wielkopolskie

tel. 61 872 79 58
e-mail: tulce_zarzad@phr

www.phr.pl

Siedziba Spó∏kiSiedziba Spó∏ki

Prezes Zarzàdu 
Zdzis∏aw Paszkiewicz

Oddzia∏ w Nagradowicach

Oddzia∏ w Nagradowicach
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Spó∏ka dzia∏a w 5 zak∏adach rolno-hodowlanych i Zak∏adzie Stado Ogierów:
- Zak∏ad Ga∏owo z folwarkami byd∏a mi´snego Jastrowo, Smi∏owo oraz

warsztatem mechaniczno-budowlanym

- Zak∏ad Gaj Ma∏y z folwarkiem Obrowo oraz z bazà magazynowo - suszarniczà,

- Zak∏ad Lipnica z hodowlà byd∏a mlecznego,

- Zak∏ad Przyborówko z hodowlà byd∏a mlecznego

- Zak∏ad Stado Ogierow Sieraków.

W latach 2007 do 2013 Spó∏ka prowadzi∏a modernizacj´ obiektów inwentarskich
aby zapewniç utrzymanie zwierz´tom doskona∏y dobrostan i stworzy∏a optymalne
warunki dla wzrostu, rozwoju i produkcji przy zachowaniu dobrego stanu zdrowia
zwierzàt. Prowadzimy nowoczesnà technologi´ ˝ywienia zwierzàt w oparciu 
o nowy wóz paszowy samojezdny z poziomym mieszaniem pasz.

Zwierz´ta utrzymywane sà w nowych i modernizowanych obiektach
inwentarskich. W hali udojowej zastosowano nowy system doju çwiartkowego 
i monitorowanie poziomu prze˝uwania i aktywnoÊci ja∏owic i krów dojnych 
w izraelskim systemie SCR HRLD. W ochronie Êrodowiska Spó∏ka posiada
zabezpieczenie poprzez system separacji odchodów zwierzàt oraz zbiorników na
gnojowic´ i p∏yty obornikowe. W obiektach stosowane sà systemy wolno-
stanowiskowe - Êció∏owe. Doskona∏à wentylacj´ eliminujàcà amoniak i przeciw-
dzia∏ajàcà na niekorzystne warunki atmosferyczne zabezpiecza - system kurtyn
sterowanych elektronicznie.

Pog∏owie byd∏a wynosi obecnie 2100 sztuki, w tym 820 krów. Hodowla byd∏a
mlecznego i produkcja mleka jest najwa˝niejszym zadaniem Spó∏ki. Sta∏e
podnoszenie wydajnoÊci osiàgamy dzi´ki nowoczesnym systemom utrzymania 
i ˝ywienia zwierzàt. W ciàgu ostatnich lat zmodernizowano obory 
z uwi´ziowych na wolnostanowiskowe wprowadzajàc tym samym nowoczesne
rozwiàzania funkcjonalne. Poprawione zosta∏y warunki bytowania zwierzàt 
a jednoczenie zmniejszona pracoch∏onnoÊç. Zmechanizowaniu uleg∏y czynnoÊci
zwiàzane z usuwaniem i magazynowaniem obornika w wi´kszym stopniu
zabezpieczajàc ochron´ Êrodowiska. Obory wyposa˝one sà w hale udojowe 
z pe∏nym systemem komputerowym. Wszystkie te inwestycje powodujà w efekcie
wzrost wydajnoÊci i jakoÊci wyprodukowanego mleka.

Folwark Âmi∏owo to hodowla byd∏a mi´snego czystorasowego rasy Limousin.
Docelowa obsada to 150 krów mamek. W sàsiedztwie znajdujà si´ area∏ 70 ha ∏àk 
i pastwisk ogrodzonych i dzielonych na kwatery pozwalajàcych na utrzymanie
zwierzàt w systemie pastwiskowym. Celem
prowadzonej hodowli jest produkcja
materia∏u hodowlanego,
m´skiego i ˝eƒskiego oraz
produkcja mi´sa wo∏owego
kulinarnego o dobrych para-
metrach jakoÊciowych.

129

Na prze∏omie lat 1881 do 1945 w∏aÊcicielami
Ga∏owa by∏ ród Mycielskich. Chronologicznie
w∏aÊcicielami byli od 1881 Józef Mycielski,
1909 Ludwik Mycielski, a od 1939 hr. Micha∏

Mycielski. Majàtek dobrze prosperowa∏ prowadzàc hodowl´ koni, byd∏a, owiec.
Hodowla by∏a obiektem zainteresowania wielkiego hodowcy, profesora Tadeusza
Konopiƒskiego, który w latach mi´dzywojennych i powojennych sprawowa∏
nadzór hodowlany.

W latach 1945 – 1949 Zarzàd nad gospodarstwami Ga∏owa sprawowa∏
Paƒstwowy Nadzór Ziemski. W 1957 roku zosta∏y powo∏ane Zespo∏y Paƒstwowych
Gospodarstwa Rolnych w sk∏ad, których wchodzi∏o gospodarstwo Ga∏owo. Od roku
1966 funkcjonowa∏o jako Przedsi´biorstwo Paƒstwowych Gospodarstw Rolnych
nale˝àce do Wojewódzkiego Zjednoczenia PGR.

Od 1 lipca 1967 r. przedsi´biorstwo otrzyma∏o status Kombinatu, który w tej
strukturze organizacyjnej funkcjonowa∏ do 31 lipca 1992 r. Utworzony Kombinat
uzyskiwa∏ bardzo dobre wyniki produkcyjno-ekonomiczne czego dowodem sà
liczne wyró˝nienia we wspó∏zawodnictwie prowadzonym przez poznaƒskie PGR
rywalizujàce w grupie du˝ych gospodarstw funkcjonujàcych na powierzchni
powy˝ej 5000 ha.

W 1992 r. w ramach prowadzonej restrukturyzacji i powstaniu Agencji
NieruchomoÊci Rolnych, Ga∏owo przekszta∏cono w Gospodarstwo Rolne Skarbu
Paƒstwa a od 1995r. funkcjonuje pod nazwà Przedsi´biorstwo Rolniczo Hodowlane
„GA¸OPOL” Spó∏ka z.o.o z 100 % udzia∏em Skarbu Paƒstwa.

W czerwcu 2003 r. ze wzgl´du na zakres prowadzonej hodowli zwierzàt
doskonalenia byd∏a mlecznego przedsi´biorstwo „GA¸OPOL” zosta∏o uznane jako
spó∏ka strategiczna i zosta∏a obj´ta nadzorem w∏aÊcicielskim b´dàcym w gestii
Ministra Rolnictwa. Rok 2010 to kolejny okres przemian i nowe zadania hodowlane
w zakresie hodowli koni poprzez w∏àczenie do Struktur „GA¸OPOL” Zak∏adu Stado
Ogierów Sieraków.

Spó∏ka "GA¸OPOL" prowadzi dzia∏alnoÊç hodowlano-produkcyjnà w zakresie:
- hodowla byd∏a mlecznego rasy cz.b. z udzia∏em HF

- hodowla byd∏a mi´snego czystorasowego rasy Limousin.

- hodowla zachowawcza zasobu genetycznego dla rasy Konik Polski.

- hodowla koni w zakresie utrzymania ogierów dla potrzeb hodowli terenowej.

- produkcja i nasiennictwo rolniczych roÊlin uprawnych.

- prowadzenie us∏ug turystycznych z udzia∏em stada koni i bazy noclegowej.

Przedsi´biorstwo gospodaruje na powierzchni 3.357.2 ha, w tym u˝ytki rolne
stanowià 3.161.5 ha, wskaênik bonitacji 1.11.

Roz∏óg gruntów po∏o˝ony jest w gminach Obrzycko, Ostroróg, Sieraków,
Szamotu∏y i funkcjonuje na rynku Mi´dzychodzkim, Szamotulskim, Poznaƒskim,
który jest oÊrodkiem przemys∏u rolno-przetwórczego rzepaku, zbó˝, buraków
cukrowych oraz ˝ywca wo∏owego.

ul. Wierzbowa 10
64-500 Szamotu∏y 

tel./fax 61 292 09 54
e-mail: sekretariat@galopol.pl
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W okresie przedwojennym i wojennym
dobra ziemskie w Strykowie nale˝a∏y do
niemieckiego rodu von Treskov. Po wojnie
krótko funkcjonowa∏a Spó∏dzielnia
Farmaceutyczna z  Poznania.

Od 1951 roku – w Zarzàdzie Przemys∏u
Zielarskiego w Warszawie, a od poczàtku
lat 60-ych jako Zielarski OÊrodek
DoÊwiadczalny „Herbapol” gospodarstwo
podlega∏o Zjednoczeniu Przemys∏u Zie-
larskiego „Herbapol” w Warszawie.

W 1967 roku przy∏àczono do Strykowa
Zielarski OÊrodek DoÊwiadczalny
„Herbapol” w Plewiskach – wczeÊniej
Gospodarstwo Pomocnicze Instytutu
Przemys∏u Zielarskiego w Poznaniu (przed
wojnà w∏asnoÊç Polaka – aptekarza
Freundenreicha).

W 1986 roku z Min. Przem. Spo˝. i Skupu
gospodarstwo zosta∏o przekazane w gesti´
Wojewody Poznaƒskiego i 04.08.1986 r.
przyj´∏o nazw´ Rolno-Przemys∏owe
Zak∏ady Zielarskie „Herbapol” w Strykowie.

Od 30 grudnia 1989 r. Wojewoda
przekaza∏ Zak∏ady w gesti´ Nacz. Miasta 
i Gminy  St´szew, a po powstaniu samo-
rzàdów jest w∏asnoÊcià Miasta i Gminy
St´szew. Gmina St´szew na bazie posia-
danych gruntów utworzy∏a od 01.07.1999 r.
Rolno-Przemys∏owe Zak∏ady Zielarskie
„Strykowo” Sp. z o.o. Poczàtkowo obszar
gospodarowania wynosi∏ 970 ha.

W paêdzierniku 2012 roku zakoƒczono
dzier˝aw´ gruntów gospodarstwa w Ple-
wiskach (gmina Komorniki – 203 ha).  Obecny
obszar wraz z dzier˝awami to 746 ha.  

• Historia w∏adz Firmy:

- dyrektorzy:  Szymkowiak, Józef Milicki,
Heneberg, Marian Jankowski, Franciszek
Jankowski (1967-1981), Aleksander

Guzikowski (1981-2006), Marian Âledê
(2006-nadal)

- g∏ówni ksi´gowi: Ilg, Jaskólski, Walenty
Kucharczak, Brudziƒski, Sylwester Ratajczyk
(1972-1990), W∏adys∏aw Kaczmarek (1990-
1995), Barbara Figaj (1996-2005),
Bernardyna Urbaniak (2006 – nadal).

• W∏adze Spó∏ki:

- Walne Zgromadzenie Wspólników Spó∏ki:
P. W∏odzimierz Pinczak Burmistrz Miasta
i Gminy St´szew

- Rada Nadzorcza:  mec. Maria Makowska,
mec. Marek Baranowski, Tadeusz Poznaniak 

- Zarzàd:  Marian Âledê – prezes zarzàdu,
Bernardyna Urbaniak – cz∏onek zarzàdu,
g∏ówna ksi´gowa.

Spó∏ka zatrudnia obecnie 20 osób.

POTENCJA¸ GOSPODARCZY:
• Produkcja roÊlinna:

ogó∏em grunty - 746 ha

- pszenica ozima - 285 ha, wyd. 72 q/ha

- pszen˝yto ozime - 25 ha, wyd. 70 q/ha

- rzepak ozimy - 180 ha, wyd. 49 q/ha

- buraki cukrowe - 65 ha, wyd. 820 q/ha

- kukurydza na ziel. - 85 ha

- lucerna - 20 ha

- trwa∏e u˝. zielone - 86 ha  

• Produkcja zwierz´ca:                

ogó∏em 600 szt.  byd∏a 

- produkcja mleka -  200 krów HF, 
9 tys. litrów/szt

- byd∏o opasowe mi´sne -  50 szt.

- poz. byd∏o opasowe -  50 szt.

- m∏odzie˝ i ja∏ówki -  300 szt.

Strykowo, ul. Parkowa 7, 62-060 St´szew, woj. wielkopolskie
tel./fax 61 813 44 11, e-mail: biuro@rpzzstrykowo.pl

Siedziba gospodarstwa

Prezes Zarzàdu
- Marian Âledê

Pracownicy na tle nowoczesnego sprz´tu

Silosy zbo˝owe

Hodowla byd∏a mlecznego

Hodowla byd∏a opasowego

Fragment parku maszynowego
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Warunki przyrodnicze i jakoÊç gleb sprzyjajà produkcji roÊlinnej 
a zw∏aszcza uprawom zbo˝owym, które zajmujà najwi´ksze obszary.
Na kolejnych miejscach w tym segmencie znajdujà si´ uprawy
rzepaku, buraków cukrowych i j´czmienia browarnego. Powierzchnia
gruntów ornych – 2901,93 ha. 

• Struktura zasiewów: 
- rzepak – 21%, zbo˝a – 48%, kukurydza – 20%, buraki – 7%, 

lucerna i inne – 4%.

Na wysokoÊç plonów wielki wp∏yw majà stosowane nowoczesne
technologie orki, siewu, zbioru i wielkoÊç nawo˝enia oraz ochrona

roÊlin. Park maszynowy wyposa˝ony jest w nowoczesne, wydajne maszyny do upraw 
i transportu. 

• OFERTA PRZEDSI¢BIORSTWA „GA¸OPOL”:
-  zbo˝a nasienne, pszenic´ konsumpcyjnà, rzepak, buraki cukrowe, mleko surowe, 

materia∏ hodowlany byd∏a mlecznego, materia∏ hodowlany byd∏a mi´snego, 

materia∏ hodowlany Konika Polskiego, konie rekreacyjne i sportowe, 

˝ywiec wo∏owy - kulinarny.

W Spó∏ce dzia∏alnoÊç hodowlanà koni prowadzi Zak∏ad Stado Ogierów Sieraków.
To najstarsze na ziemiach polskich stado ogierów zosta∏o za∏o˝one w 1829 roku i jest wa˝nym
oÊrodkiem hodowlanym dzia∏ajàcym na terenie 5 województw oferujàc ogiery szeÊciu ras do
rozrodu. W Sierakowie od ponad 30 lat prowadzona jest hodowla koników polskich - jest to
hodowla zachowawcza i rezerwa zasobów genetycznych. Sierakowskie koniki znakomicie
nadajà si´ do pracy w zaprz´gu, pod siod∏em i w hipoterapii nie tylko dla dzieci.

•OFERTA STADA OGIERÓW:
-  18 pokoi z ∏azienkami (42 miejsca noclegowe) w pa∏acyku

-  Jazda konna dla dzieci i doros∏ych

-  Przeja˝d˝ki bryczkami

-  Zwiedzanie stada

-  Huberusy, rajdy konne, imprezy integracyjne, wczysy w siodle

-  Zielone szko∏y dla dzieci i m∏odzie˝y.

W stadzie oferujemy bogatà ofert´ szkoleniowà
organizujàc kursy powo˝enia, jazdy konnej, uniwersytet
hipologiczny, szkolenia i konferencje. Oferujemy do
sprzeda˝y konie sportowe i rekreacyjne o wszech-
stronnym typie u˝ytkowania oraz koniki polskie 
w ró˝nych grupach wiekowych.
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W ciàgu d∏ugoletniej historii istnienia firmy, zosta∏y bardzo rozwin´te 
i unowoczeÊnione metody hodowli. W pracach hodowlanych Spó∏ka
korzysta z najnowszych osiàgni´ç technologicznych oraz wspó∏pracuje 
z instytutami i uczelniami na terenie ca∏ego kraju. Hodowla ukierun-
kowana jest na tworzenie nowych odmian pod kàtem wzrastajàcych
wymagaƒ rynkowych. Szczególne znaczenie majà nowatorskie rozwiàzania
zwiàzane z technikami in-vitro (wytwarzanie podwójnych haploidów),
które przyczyniajà si´ mi´dzy innymi do poszerzenia zmiennoÊci wÊród
gatunków i umo˝liwiajà skrócenie etapów hodowli. Nowe produkty szybko
znajdujà uznanie, gdy˝ oprócz ciekawych cech fenotypowych odznaczajà
si´ coraz wi´kszà plennoÊcià oraz odpornoÊcià na choroby i niekorzystne
warunki Êrodowiskowe.

Do realizacji swych celów Spo∏ka wykorzystuje dobrze wyposa˝one zaplecze
laboratoryjne. Laboratorium biotechnologiczne umo˝liwia stosowanie
zaawansowanych metod w hodowli, takich jak krzy˝owanie oddalone,
kultury tkankowe, markery molekularne itp. Laboratorium fitopatologiczne
umo˝liwia efektywnà hodowl´ odpornoÊciowà a biochemiczne sprzyja
wysokiej jakoÊci przetwórczej i konsumpcyjnej tworzonych odmian.

Dobrze wyposa˝one zaplecze techniczne nasiennictwa umo˝liwia
przygotowanie materia∏u siewnego pod kàtem najwy˝szych standardów
jakoÊciowych. Z uwagi na to, ˝e oferta w du˝ej mierze skierowana jest do
profesjonalnego odbiorcy, firma stara si´ w ró˝ny sposób uszlachetniaç
nasiona poprzez kalibrowanie, inkrustowanie a tak˝e hydrokondycjonowanie.

W ofercie znajduje si´ równie˝ szeroki asortyment nasion warzyw,
kwiatów i zió∏ skierowany dla dzia∏kowiczów.

Drugoplanowà dzia∏alnoÊcià Spó∏ki pozostaje produkcja typowo rolnicza 
- roÊlinna i zwierz´ca. Podejmujà jà dwa dzia∏y: Gospodarstwo Nochowo 
z hodowlà owiec oraz Gospodarstwo Kadzewo z hodowlà byd∏a mlecznego.
W oborze 100 stanowiskowej prowadzona jest produkcja w kierunku
chowu byd∏a mlecznego rasy czarno-bia∏ej HF. Ârednia wydajnoÊç od krowy
kszta∏tuje si´ w granicach 7.500 litrów rocznie. Prócz chowu byd∏a 
w "Spójni" prowadzona jest hodowla owiec - owce rasy merynos krzy˝uje
si´ z owcà romanowskà w celu podniesienia plennoÊci oraz z owcà rasy
mi´snej w celu osiàgni´cia lepszych przyrostów wagowych. Owce
hodowane w firmie posiadajà jeden z najwi´kszych wskaêników plennoÊci
w Polsce - 171 %.

OSTATNIE WYRÓ˚NIENIA I NAGRODY:

1. Certyfikat JakoÊç Roku 2013 - Z∏oto przyznane przez Polskie Centrum
Badaƒ i Certyfikacji w kategorii produkt za wysokiej jakoÊci nasiona
warzyw, kwiatów i zió∏. Ju˝ po raz trzeci firma otrzyma∏a to presti˝owe
wyró˝nienie. WczeÊniej: JakoÊç Roku 2010 i JakoÊç Roku 2011 - Srebro

2. Certyfikat "Najlepsze w Polsce - The Best in Poland" (2010 r. i 2013 r.)
przyznany w konsumenckim konkursie na najlepsze produkty za wysokà
jakoÊç nasiona znajdujàcych si´ w ofercie Spójni

3. Z∏oty Medal MTP GARDENIA 2013 za cebul´ ¸AWICA. Odmiana wyró˝nia
si´ wysokim potencja∏em plonotwórczym i zdrowotnoÊcià. To ju˝ 15
Z∏oty Medal przyznany przez kapitu∏´ konkursowà MTP-
Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich w kategorii produkt. 14
przyznanych na Targach "POLAGRA" i jeden na "Gardenii".

Hodowla owiec

Hodowla byd∏a

Ekspozycja nasion w Dziale Sprzeda˝y

Fragment gospodarstwa
- silosy zbo˝owe

Przechowalnia warzyw

Produkcja

Nagrody i wyró˝nienia dla „SPÓJNI” Nochowo

133

"SPÓJNIA" Hodowla i Nasien-
nictwo Ogrodnicze Sp. z o. o. 
w Nochowie jest polskà firmà
dzia∏ajàcà na rynku nasion
warzyw, kwiatów i zió∏ od
ponad 95 lat. Jej historia
rozpocz´∏a si´ w roku 1917,
kiedy to Zrzeszenie Polskich
Ogrodników - Producentów
za∏o˝y∏o Spó∏k´ Hodowców
Nasion Warzyw i Kwiatów pod
tà samà nazwà. W roku 1921

„Spójnia" wydzier-˝awi∏a majàtek paƒstwowy Nochowo o powierzchni 625 ha 
i przekszta∏ci∏a si´ w Towarzystwo Akcyjne w Nochowie, które swà dzia∏alnoÊç 
w tym kszta∏cie prowadzi∏o do 1950 r. W 1926 r. w zakresie zarejestrowanej
dzia∏alnoÊci, oprócz podstawowej jakà by∏a hodowla nasion ogrodniczych,
wymieniono jeszcze upraw´ roÊlin lekarskich i hodowl´ konia szlachetnego
pó∏krwi. 

Nochowo by∏o w okresie mi´dzywojennym jedynà takà placówkà w Polsce
Zachodniej i przez swojà dzia∏alnoÊç reprodukcyjnà przyczyni∏o si´ znacznie do
podniesienia stanu ogrodnictwa nie tylko w Wielkopolsce a w ca∏ej Polsce. 

Obecnie 100% w∏aÊcicielem Spó∏ki jest Skarb Paƒstwa, a prawa w∏aÊcicielskie
wykonuje Prezes Agencji NieruchomoÊci Rolnej w Warszawie.

Celem strategicznym Spó∏ki jest hodowla twórcza nowych odmian oraz hodowla
zachowawcza ju˝ istniejàcych. „SPÓJNIA” gospodaruje na obszarze 706 ha, 
z czego 680 ha to u˝ytki rolne. Produkcja nasienna prowadzona jest zarówno na
w∏asnych gruntach jak i w ramach umów kooperacyjnych z producentami 
z Wielkopolski i Dolnego Âlàska. Reprodukcja cz´Êci nasion odbywa si´ równie˝
poza granicami naszego kraju.

Nochowo, ul. Lipowa 22

63-100 Ârem, woj. wielkopolskie

Sekretariat:
e-mail: spojnia.sekretariat@cop.pl

tel. +48 61/ 28 33 427

+48 61/28 33 443

fax. +48 61/ 28 37 435

http://www.nasiona-warzyw.pl

Dzia∏ Handlu:
e-mail: spojnia.hurtownia@cop.pl

e-mail: spojnia.marketing@cop.pl

fax. +48 61/ 28 35 655Prezes Zarzàdu - Pawe∏ Wachowiak

Wjazd do gospodarstwa

Laboratorium

Widok na dzia∏ hodowli z lotu ptaka132



tu: Józef Wybicki oraz Wojciech Bogus∏awski,
zwany ojcem Teatru Polskiego. GoÊçmi ksi´cia
Jab∏onowskiego byli tak˝e ksià˝´ Józef Ponia-
towski i Tadeusz KoÊciuszko. 

W póêniejszych latach pa∏ac przechodzi∏ we
w∏adanie kolejno: królów niderlandzkich z dynastii
Oraƒskiej, a nast´pnie wielkich ksià˝àt saksoƒsko
– weimarskich.

W roku 1919 na mocy zapisów w Traktacie
Wersalskim dobra racockie sta∏y si´ w∏asnoÊcià
Skarbu Paƒstwa Polskiego. Decyzjà Rady Ministrów
z 1921 roku, pa∏ac w Racocie zyska∏ rang´
Rezydencji Prezydentów Rzeczypospolitej. Bywali
tu prezydenci Stanis∏aw Wojciechowski i Ignacy MoÊcicki.

DziÊ, po gruntownym remoncie w pa∏acu znajduje si´ 3 gwiazdkowy
hotel o wysokim standardzie oraz nowoczesny OÊrodek Szkoleniowo 
– Rekreacyjny, w którym znajdziecie Paƒstwo doskona∏e warunki do
pracy intelektualnej i wypoczynku. 

W roku 2005 Stadnina Koni „Racot” zosta∏a laureatem konkursu
„Zabytek zadbany” pod patronatem Ministra Kultury i Generalnego
Konserwatora Zabytków. Atrakcjà obiektu jest bez wàtpienia
powozownia. WÊród eksponatów mo˝na mi´dzy innymi podziwiaç
zachowany w doskona∏ym stanie powóz, którym 26 grudniu 1918 roku
podró˝owa∏ Ignacy Jan Paderewski.

Restauracja Pa∏acu w Racocie s∏ynie z wykwintnych daƒ z dziczyzny.
Serwowane przez szefa kuchni zupa gulaszowa z sarniny, czy pasztet 
z dzika w sosie z runa leÊnego od lat cieszà si´ wielkim uznaniem!

Obecnie g∏ównà dzia∏alnoÊcià Spó∏ki jest produkcja rolnicza (hodowla
byd∏a, produkcja roÊlinna i nasiennictwo). Dysponuje ona nowoczesnà
infrastrukturà oraz wydajnymi maszynami rolniczymi.

Hodowla koni

Hodowla byd∏a

Nowoczesny sprz´t rolniczy
na tle silosów zbo˝owych
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S∏owo ,,Racot’’ nieodparcie kojarzy si´ z hodowlà koni. I nic w tym
dziwnego! Racockie wierzchowce znane sà bowiem na niemal ca∏ym
Êwiecie, a historia miejscowego Zak∏adu Chowu Koni si´ga roku 1925,
kiedy to w obr´bie pa∏acowego folwarku powsta∏ Zak∏ad Chowu Koni.
Trzy lata póêniej, na mocy dekretu Ministra Rolnictwa i Reformy Rolnej,
zosta∏ on przekszta∏cony w Paƒstwowà Stadnin´ Koni. Obok 
- Janowa Podlaskiego i Kozienic by∏a to trzecia tego typu placówka 
w mi´dzywojennej Polsce. W tym miejscu bezwzgl´dnie nale˝y
wspomnieç o W∏adys∏awie Siemieƒskim, który by∏ nie tylko pierwszym
dyrektorem stadniny, lecz tak˝e jej organizatorem. Tradycje hodowlane
kontynuowano w Racocie po wojennej zawierusze, specjalizujàc si´ 
w rasach: Wielkopolskiej i Szlachetnej Pó∏krwi.

Do 1993 dzia∏a∏a jako Paƒstwowe Gospodarstwo Rolne pod nazwà
Stadnina Koni Racot. W 1995 roku w stadninie nastàpi∏y spore zmiany
natury organizacyjno - prawnej. Na bazie cz´Êci ówczesnego
gospodarstwa paƒstwowego powo∏ano do ˝ycia Stadnin´ Koni ,,Racot’’
Sp. z o.o, nad którà nadzór w∏aÊcicielski aktualnie sprawuje Agencja
NieruchomoÊci Rolnych.

Pragniemy zaprosiç Paƒstwa do szczególnego miejsca, jakim jest
nale˝àcy do Stadniny Koni „Racot” klasycystyczny, XVIII-wieczny Pa∏ac
ksià˝àt Jab∏onowskich. Obiekt usytuowany jest w malowniczej wiosce,
nieopodal wielkopolskiego KoÊciana.

Pa∏ac zaprojektowany przez s∏ynnego architekta Dominika
Merliniego od poczàtku by∏ miejscem spotkaƒ inteligencji, a tak˝e
obiektem krzewienia polskiej kultury. W pa∏acowych wn´trzach by∏a
jedna z pierwszych w Polsce scen dworskich. Swoje sztuki wystawiali 

Stadnina Koni ,,Racot'' Sp. z o.o. 
Racot, ul. Dworcowa 5, 64-000 KoÊcian
Tel. 65 / 511 79 64, Fax 65 / 511 79 46 

e-mail: stadninakoni@racot.pl 

Pa∏ac Racot
OÊrodek Szkoleniowo-Rekreacyjny

Tel. 65 / 511 79 58, Fax 65 / 511 79 59 
e-mail: recepcja@racot.pl

Pa∏ac w Racocie

Wn´trza hotelowe

Sale bankietowe
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Przedsi´biorstwo Rolne D∏ugie Stare Spó∏ka z o.o. - po∏o˝one 
w po∏udniowo - zachodniej cz´Êci województwa wielkopolskiego przy
drodze krajowej nr 12 mi´dzy Lesznem a Wschowà - jest jednà ze
strategicznych spó∏ek Skarbu Paƒstwa. Gospodaruje na 3240 ha, z czego
3120 ha stanowià u˝ytki rolne. Wskaênik bonitacji UR wynosi 0,79.

Poniewa˝ 42% gruntów jest V i VI klasy (gleby s∏abe), to g∏ówny
nacisk k∏adzie si´ na produkcj´ zwierz´cà.

W spó∏ce jest szeÊç Zak∏adów Rolnych oraz Zak∏ad Us∏ug Rolnych 
z Zak∏adem Mechanizacji, Suszarnià i Mieszalnià  Pasz, Gorzelnià.

Pog∏owie to 2350 sztuk  byd∏a rasy PHF, w tym 930 sztuk krów
mlecznych (w wydajnoÊcià rocznà mleka ponad 10 000 litrów mleka)
oraz 550 sztuk byd∏a mi´snego z 200 sztukami mamek, z czego 80 sztuk
to mamki czystej rasy  Limousine.

Produkcja roÊlinna ukierunkowana jest przede wszystkim na
wytworzenie odpowiedniej iloÊci pasz dla zwierzàt. Ponadto Spó∏ka
zajmuje si´ produkcjà towarowà pszenicy, rzepaku, buraków cukrowych
i kukurydzy na ziarno, a  tak˝e reprodukcjà materia∏u siewnego dla firm
nasiennych.

Dobre wyniki  produkcyjne uzyskuje si´ dzi´ki stosowaniu
nowoczesnych technologii zarówno w produkcji zwierz´cej (przyk∏adem
jest oddana w 2012 roku obora w Niech∏odzie z 7 robotami udojowymi),
jak i roÊlinnej.

Wytwarzane przez nas produkty spe∏niajà standardy  jakoÊci.

• Oferta Spó∏ki:
- Buhajki hodowlane Limousine, Ja∏ówki cielne HO i Limousine, Mleko, 

˚ywiec wo∏owy, Pszenica konsumpcyjna, Rzepak, Buraki cukrowe, 
Kukurydza ziarno, Spirytus zbo˝owy surowy

• Us∏ugi w zakresie:
- Zbioru i konserwacji pasz zielonych

- Siewu i zbiory kukurydzy, buraków cukrowych

- Siewu i zbioru zbó˝

64-100 Leszno, D∏ugie Stare, ul Wiosenna 5
Tel.+48 65 520 26 70, fax +48 65 533 81 60
e-mail:d∏ugie@interian.pl, www.dlugiestare.com.pl

Siedziba Spó∏ki Obora w Niech∏odzie

Prace polowe

Byd∏o rasy Limousine

Nagrody przyznane Spó∏ce
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Gospodarstwo Rolne Karolew powsta∏o w latach 2000-2012 na bazie
gospodarstw by∏ego Kombinatu PGR. Dzisiaj Grupa sk∏ada si´ z 16
samodzielnych gospodarstw zrzeszonych w produkcji mleka, zbó˝ 
i rzepaku. Zrzeszone gospodarstwa prowadzà dzia∏alnoÊç na ∏àcznym
obszarze 3300 ha w∏asnych i dzier˝awionych u˝ytków rolnych
po∏o˝onych w gminie Borek Wielkopolski. 

Grupa sprzedaje rocznie oko∏o 13000 ton pszenicy, 3000 ton kukurydzy,
4000 ton rzepaku, 15000 ton buraków cukrowych. Oprócz produkcji
roÊlinnej prowadzimy tak˝e produkcj´ zwierz´cà. Na pastwiskach
Gospodarstw Rolnych Grupy Karolew wypasanych jest z 1 500 sztuk
byd∏a, w tym 600 krów mlecznych o rocznej produkcji ok. 6 000 000 litrów
mleka. Grupa wspólnie wykorzystuje maszyny i magazyny rolnicze.

Przyk∏adamy du˝à wag´ do ochrony Êrodowiska. Od 1995 roku stosujemy
bezorkowy system uprawy roli. Wspó∏tworzyliÊmy i nadal dzia∏amy 
w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Przyrodniczym „Borek”, Krajowym
Zrzeszeniu Producentów Rzepaku, Krajowej Federacji Producentów Zbó˝.
Chronimy zwierz´ta dziko ˝yjàce. Na terenie naszych Gospodarstw
nasadziliÊmy kilkadziesiàt kilometrów zadrzewieƒ Êródpolnych. 

Gospodarstwa Rolne Karolew od 2005 roku prowadzà dzia∏alnoÊç
dodatkowà, którà jest hodowla ˝ubroni o doskona∏ej smakowitoÊci mi´sa.
Poprzez skrzy˝owanie krowy z ˝ubrem chcemy  wyhodowaç nowà ras´
byd∏a mi´snego z du˝à domieszkà krwi ˝ubra, odpornego na niekorzystne
warunki pogodowe i ˝ywiàcego si´ na gorszych pastwiskach i nieu˝ytkach.  

• Cele Grupy:
–  bezpieczeƒstwo finansowe cz∏onków

– „dowieêç” do emerytury jak najwi´cej by∏ych pracowników PGR-u

– zwi´kszaç bioró˝norodnoÊç  na terenie swojego dzia∏ania

– wprowadzaç nowoczesne technologie produkcji zdrowej ˝ywnoÊci

– zadbaç o estetyk´ obejÊç gospodarskich

– zadbaç o godne ˝ycie pracujàcych w Grupie.

63-810 Borek Wielkopolski , Karolew 7

tel. (65) 571 68 80, fax (65) 571 61 82

www.karolew.pl

Siedziba Spó∏ki

Silosy zbo˝owe

Hodowla ˝ubroni

Hodowla byd∏a

63-810 Borek Wielkopolski , Karolew 7

tel. (65) 571 68 80, fax (65) 571 61 82

www.karolew.pl
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Gospodarstwo w Chodowie

Uprawa buraków cukrowych

Hodowla byd∏a rasy Jersey 
- gospodarstwo Dzierzbice

Takie plony nie by∏yby mo˝liwe bez znakomitego parku

maszynowego. Do wizytówek firmy BOVINAS nale˝à: dwa

kombajny CLAAS Lexion 580 i trzy ciàgniki FENDT 980

VARIO, a tak˝e opryskiwacz samojezdny Hardi i agregat

uprawowo-siewny HORSCH.

Jednà z g∏ównych dzia∏alnoÊci spó∏ki jest produkcja

mleka. Liczàce 800 krów stado daje rocznie ponad 6

milionów litrów mleka. 

W 2001 roku w Chodowie oddano do u˝ytku

nowoczesnà hal´ udojowà typu karuzelowego HBR 28

oraz zmodernizowano obory. W roku 2008 oddano do

u˝ytku w Gospodarstwie Turzynów nowà udojni´ typu

RYBIA OÂå 2 x 7.
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Gospodarstwo BOVINAS jest po∏o˝one przy

drodze krajowej nr 92, kilka kilometrów za

K∏odawà w kierunku Warszawy. Od 1994 roku

dzia∏a jako spó∏ka pracownicza i w gospodarce

rynkowej funkcjonuje bardzo dobrze.

GNR BOVINAS sp. z o.o. gospodaruje na

powierzchni 2490 ha, z czego 750 ha to ziemie

w∏asne. W sk∏ad spó∏ki wchodzi gospodarstwo

rolne Chodów, Turzynów z Kotkowem,

Dzierzbice z Niwkami i Domaników. Firma

zatrudnia ponad 80 osób.

Nowoczesne sposoby uprawy sà gwarantem

wysokich plonów. W 2013 roku pszenica

uprawiana na oko∏o 1000 ha da∏a w Chodowie

plon oko∏o 85q/ha, rzepak - wydajnoÊç 45q/ha,

a buraki cukrowe 580 q/ha.

62-652 Chodów, woj. wielkopolskie, pow. kolski

Tel./Fax (63) 273 02 07, Tel. (63) 273 72 29

www.bovinas.pl, e-mail: bovinas@op.pl

Fragment gospodarstwa w Chodowie

Hodowla byd∏a Holsztyn Fryz

Uprawa soi

Siedziba gospodarstwa
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Park maszyn

Pa∏ac i park w Domanikowie
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W 2004 roku szef i wspó∏w∏aÊciciel BOVINASU

Czes∏aw Janicki otrzyma∏ tytu∏ Wielkopolskiego

Rolnika Roku, przyznawany przez Urzàd

Marsza∏kowski w Poznaniu, a w 2006 roku tytu∏

Agrobiznesmena Roku. Odebra∏ równie˝

statuetk´ Z∏oty Laur, przyznanà przez

Korporacj´ Producentów ˚ywnoÊci i Klub

Promocji JakoÊci.

To ostatnie wyró˝nienie Êwiadczy, ˝e firma 

z Chodowa jest wzorowym producentem

˝ywnoÊci.

Wspó∏pracujemy z renomowanymi uczel-

niami w kraju i za granicà, korzystajàc z ich

naukowego dorobku, jak równie˝ szkolimy

studentów w ramach praktyk i sta˝y.

Gospodarstwo Turzynów

Hodowla byd∏a - gospodarstwo Turzynów

Uprawa rzepaku Uprawa kukurydzy

Park maszyn
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Uzyskiwanie wyró˝niajàcych si´ wyników produkcyjnych jest efektem
bardzo intensywnej i przemyÊlanej pracy hodowlanej prowadzonej przez
ponad 30 lat.

Du˝à uwag´ przywiàzuje si´ do dobrostanu zwierzàt. W tym celu
zmodernizowano obory z uwi´ziowych na wolnostanowiskowe z boksami
legowiskowymi wype∏nionymi piaskiem jako Êció∏kà. Sto∏y paszowe
umieszczono na zewnàtrz pod zadaszeniem. Obory wyposa˝ono w hale
udojowe typu „rybia oÊç” z pe∏nym systemem komputerowym. ˚ywienie
odbywa si´ w systemie TMR z podzia∏em na grupy technologiczne 
w zale˝noÊci od stanu laktacji. RównoczeÊnie zadbano o ochron´ Êrodowiska
budujàc p∏yty obornikowe oraz zbiorniki na gnojowic´ i p∏yty obornikowe.

W ostatnich pi´ciu latach Spó∏ka wyda∏a na inwestycje modernizacyjne
i zakupy maszyn i ciàgników oko∏o 25 mln z∏.

Spó∏ka organizuje szkolenia nowoczesnego ˝ywienia i utrzymania
zwierzàt oraz doskonalenia genetycznego byd∏a dla szerokiej rzeszy
hodowców byd∏a w ca∏ym kraju.

OHZ uczestniczy we wszystkich Krajowych Wystawach Zwierzàt
Hodowlanych, zdobywajàc wiele championatów, v-ce championatów 
i z∏otych medali, plasuje si´ w Êcis∏ej czo∏ówce laureatów. W 2010 roku
Spó∏ka bra∏a udzia∏ w Europejskim Championacie Byd∏a Holsztyƒskiego 
w Cremonie, gdzie wystawiona przez OHZ krowa uplasowa∏a si´ 
w pierwszej dziesiàtce nagrodzonych zwierzàt.

W 2002 r. Spó∏ka zdoby∏a Nagrod´ Gospodarczà Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej dla Najlepszego Gospodarstwa Rolnego. Na XXII
Krajowej Wystawie Zwierzàt Hodowlanych POLAGRA 2007, otrzyma∏a
nagrod´ Ministra Rolnictwa za ca∏okszta∏t prac hodowlanych.

Poza osiàgni´ciami hodowlanymi i produkcyjnymi stabilnoÊç firmy
potwierdza otrzymywany od kilku lat Certyfikat WiarygodnoÊci
Biznesowej. Spó∏ka jest tak˝e kilkakrotnym laureatem Konkursu Hit,
Gazele Biznesu oraz JakoÊç Roku. Dowodem na propagowanie 
i zastosowanie w praktyce osiàgni´ç naukowych jest przyznany Spó∏ce
tytu∏ „ Symbol Synergii Nauki i Biznesu”.

OÊrodek poprzez d∏ugoletnià i konsekwentnà prac´ hodowlanà 
oraz uzyskiwane z tego tytu∏u wyniki produkcyjne i ekonomiczne

zajmuje wysokie miejsce w rankingu przedsi´biorstw rolnych 
w kraju i zagranicà.
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88 – 220 Osi´ciny, ul. W∏oc∏awska 2

tel.  (54) 265 – 00 – 38, fax. (54) 265 – 00 - 64  

e-mail: ohzosieciny1@roltech.com.pl, www.ohzosieciny.com.pl 

Konsekwentnie prowadzona od wielu lat praca hodowlana oraz
wprowadzenie nowoczesnych systemów ˝ywienia i utrzymania

zwierzàt, umo˝liwia uzyskanie wyró˝niajàcych si´ wyników
produkcyjnych. OHZ uzyskuje przeci´tnie 11700 kg mleka najwy˝szej

jakoÊci od jednej krowy w stadzie liczàcym 1200 krów. Spó∏ka rocznie
sprzedaje ponad dziesi´ç milionów litrów mleka, 100 ja∏ówek hodowlanych, 
50 buhajków hodowlanych oraz 350 ton ˝ywca wo∏owego. 

Post´p genetyczny w hodowli byd∏a prowadzi si´ poprzez u˝ywanie do
inseminacji nasienia najlepszych buhajów amerykaƒskich, kanadyjskich,
europejskich i krajowych. Od najlepszych polskich krów pozyskuje si´ zarodki,
z których otrzymuje si´ materia∏ m´ski i ˝eƒski o wysokiej wartoÊci
genetycznej. Importujemy tak˝e zarodki ze Stanów Zjednoczonych, Kanady 
i Europy Zachodniej. 

OÊrodek Hodowli Zarodowej Osi´ciny Spó∏ka z o.o. po∏o˝ony jest w centralnej cz´Êci 
Kujaw na trasie W∏oc∏awek – Radziejów, gospodaruje na 2985 ha u˝ytków rolnych, 
w tym 2866 ha gruntów ornych. Struktura zasiewów przedstawia si´ nast´pujàco:

• zbo˝a z kukurydzà na ziarno ok. 50 %

• rzepak ok. 24 %

• kukurydza i lucerna na pasz´ (kiszonki) 26 %

Ârednie plony w ostatnich latach kszta∏towa∏y si´ na poziomie: pszenica ok. 75 q,
kukurydza na ziarno ok. 80 q/ha, rzepak ok. 40 q/ha o wilgotnoÊci 7%.

Spó∏ka nale˝y do wiodàcych w zakresie hodowli byd∏a. W produkcji zwierz´cej
prowadzi si´ nast´pujàce kierunki dzia∏alnoÊci hodowlanej:

• hodowla byd∏a mlecznego rasy holsztyƒsko - fryzyjskiej;

• produkcja i sprzeda˝ ja∏ówek cielnych;

• pozyskiwanie zarodków w ramach OÊrodka 

embryotransferu;

• odchów buhajków hodowlanych 

na potrzeby polskiej hodowli byd∏a.
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N a  r y n k u  w yd aw n i c z y m  j e s t e Ê my o d  p o n a d 2 0 l a t .  

MONOGRAFIE
BANKÓW SPÓ¸DZIELCZYCH,

SPÓ¸DZIELNI PRODUKCYJNYCH,

SPÓ¸DZIELNI MLECZARSKICH

PRZEDSI¢BIORSTW ROLNYCH

FOLDERY, ALBUMY, KATALOGI
KALENDARZE, ULOTKI

N a p r a w d ´  w a r t o !

Jak trudna do udokumentowania jest historia poszczegól-
nych firm, przedsi´biorstw czy spó∏dzielni przekonaliÊmy si´
redagujàc od ponad 20 lat kolejne publikacje monograficzne.
Bezcenne dokumenty, fotografie, sprawozdania, bilanse,
wreszcie ludzka pami´ç - a wszystko to zazwyczaj w nie∏adzie,
rozrzucone po ró˝nych instytucjach, archiwach, urz´dach.
Wiele dokumentów zagin´∏o bezpowrotnie.  Jedne sp∏on´∏y, 
inne przepad∏y podczas wojen, jeszcze inne zniszczy∏a ludzka
bezmyÊlnoÊç i brak szacunku wobec przesz∏oÊci. Stale odchodzà
te˝, niestety na zawsze ludzie, którzy histori´ noszà w sobie.  

Do ocalenia pozostaje jednak bardzo du˝o - pasjonujàcà
nierzadko lekturà sà monografie firm i przedsi´biorstw, które
ju˝ zadba∏y o ksià˝kowe wydania swoich dziejów. 

Wydawnictwo „Czarno-B ia ∏a” zaprasza  wszystk ich
zainteresowanych, którym nie jest oboj´tna historia w∏asnej
Firmy, do podj´cia wspó∏pracy z redakcjà w celu przygotowa-
nia indywidualnej monografii. 

Wieloletnie kontakty z wszelkimi instytucjami zwiàzanymi
z historià, bogate archiwum, zespó∏ specjalistów, zapewnià
Paƒstwu profesjonalne wydanie wszelkich publikacji dotyczà-
cych Waszego Gospodarstwa, Przedsi´biorstwa. 

Wydawnictwo „Czarno-Bia∏a“

85-650 Bydgoszcz, ul. Cicha 47/7
tel. (52) 345 40 58, 366 16 86, tel./fax (52) 345 62 96

e-mail: czarnobiala@onet.pl, 
czarnobiala.bydgoszcz@wp.pl
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Frisomat Sp. z o.o.
Al. Krakowska 80a Stefanowo

05-552 Wólka Kosowska
tel. (22) 736 29 00

biuro@frisomat.pl, www.frisomat.pl

Budynki Frisomat to doskona∏y wybór dla rolnictwa.
Magazyny, gara˝e, przechowalnie, chlewnie i kurniki to tylko niektóre 

z mo˝liwych zastosowaƒ. Gwarantujemy szybkà dostaw´ i monta˝.
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P.P.H.U. AGRITEAM SP. Z O.O. - firma za∏o˝ona w 2010 roku. 

Zajmujemy si´ dystrybucjà renomowanych maszyn zagranicznych producentów oraz sprzeda˝à 
cz´Êci zamiennych do maszyn rolniczych. 

Nasza firma wprowadza na rynek Polski opryskiwacze samojezdne firmy AGRIFAC charakteryzujàce si´ bardzo
du˝à wszechstronnoÊcià z uwagi na zastosowanie podwozia StabiloPlus z hydraulicznie regulowanym
rozstawem kó∏. JednoczeÊnie zapewniamy sta∏y dost´p do cz´Êci zamiennych Agrifac i Cebeco. 

W naszej ofercie posiadamy jeszcze maszyny uprawowe i siewniki
firmy BEDNAR FMT oraz ∏adowarki WEIDEMANN. 

Prowadzimy sprzeda˝ opon rolniczych MICHELIN, KLEBER 
i TAURUS, zbiorniki na paliwo firmy SWIMER
oraz rozpylacze do opryskiwaczy firmy ALBUZ.
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Przedsi´biorstwo Produkcyjno Us∏ugowo Handlowe Dolomit Kopalnia Zàbkowice S.A.
jest jednym z liderów w produkcji nawozów wapniowo- magnezowych i kruszyw w kraju.
Posiadamy 25 letnie doÊwiadczenie, a wydobycie zak∏adu górniczego w Zàbkowicach wynosi oko∏o 1,5 mln ton
rocznie. Obecnie firma rozpoczyna swojà dzia∏alnoÊç w nowym oddziale w miejscowoÊci Chruszczobród.

Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Us∏ugowo-Handlowe

„DOLOMIT” KOPALNIA „ZÑBKOWICE”
Spó∏ka Akcyjna

ul. Dolomitowa 6, 42-520 Dàbrowa Górnicza

Tel.: 32/639 07 10, 639 07 27, 639 07 18 

Fax: 32/639 07 13

— SILOSY LEJOWE

— PRZENOÂNIKI

• ÂLIMAKOWE

• ¸A¡CUCHOWE

• KUBE¸KOWE

— WENTYLATORY

• DO SILOSÓW

• DO SUSZARNI

• PRYZMOWE

KAROL Spó∏ka z o.o.
Odolion, ul. Szosa Ciechociƒska 25

87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 282 35 84

www.karol.agro.pl

OFERUJEMY:





NATRYSK PIANKI POLIURETANOWEJ 

DLA ROLNICTWA

Nasza firma powsta∏a na fundamentach
du˝ego gospodarstwa rolnego, dlatego
mo˝emy Êmia∏o powiedzieç, ˝e problemy
zwiàzane z termoizolacjà magazynów,
przechowalni i budynków inwentarskich znamy
od podszewki.

Potrafimy wyeliminowaç ucià˝liwe wykraplanie
si´ pary wodnej z ka˝dej powierzchni i ka˝dego
budynku.

Przeprowadzamy natryski piany poliuretanowej
na magazyny, przechowalnie, elewatory,
ch∏odnie, ch∏odnie kontrolowane i wszelkie
budynki inwentarskie.

ZAPRASZAMY DO WSPÓ¸PRACY!

DZIA¸AMY NA TERENIE CA¸EGO KRAJU!

IZOLACJE PIANKÑ PUR
www.rajpur.pl, e-mail: rajpur@rajpur.pl  
Polska pó∏nocna - tel. 515 171 606
Polska po∏udniowa - tel. 505 532 003

Zalety zastosowania pianki:

• Doskona∏e ocieplenie do wszystkich
budynków inwentarskich, hal,
magazynów

• Najskuteczniejsze pow∏oki przeciw
wykropleniowe

• Potwierdzona oszcz´dnoÊç na
ogrzewaniu

• Bezspoinowa pow∏oka izolacyjna

• Najni˝szy wspó∏czynnik
przenikalnoÊci cieplnej

• Najkrótszy czas realizacji

• Pow∏oka zmywalna myjkà ciÊnieniowà

• U∏atwia utrzymanie higieny i walk´ 
z ptaszyƒcem

• Nie ch∏onie wilgoci i drobnoustrojów

• Reguluje przep∏yw powietrza

• Mniejsze nagrzewanie pomieszczeƒ
latem
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OŻENŁ IAA  Z 1 9K 9O 0R

ZAPYTAJ O FINANSOWANIE FABRYCZNE 0%ZAPYTAJ O FINANSOWANIE FABRYCZNE 0%

SILOSY ZBOŻOWE z aktywną wentylacją
SILOSY PASZOWE
SILOSY LEJOWE
WIATY I HALE

SILOSY ZBOŻOWE z aktywną wentylacją
SILOSY PASZOWE
SILOSY LEJOWE
WIATY I HALE
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Przedsi´biorstwo Przemys∏owo-
Handlowe „STANDARD” Sp. z o.o. 
z siedzibà w Lublinie zosta∏o za∏o˝one
w 1990 roku. Zaplecze techniczne
stanowià dwie bazy posiadajàce
bocznice kolejowe o ∏àcznej powie-
rzchni ponad 9 hektarów po∏o˝one
przy ul. Olszewskiego 10 w Lublinie
oraz w Niemcach k/Lublina. ¸àczna
powierzchnia pomieszczeƒ biurowych,
magazynowych, produkcyjnych oraz
technologicznych to oko∏o 20.000 m2.

Od poczàtku istnienia firmy dzia∏amy
na rynku rolniczym dostarczajàc 
szerokà gam´ agrochemikaliów na
rynek krajowy i zagraniczny. Naszymi
odbiorcami sà wiodàcy producenci
nawozów, hurtownie oraz klienci 
indywidualni (m.in. gospodarstwa
ogrodnicze, sadownicze, rolne).

Realizujemy kompleksowà obs∏ug´
zapewniajàc transport ka˝dej iloÊci
surowców. 

Stale poszerzamy naszà ofert´ asorty-
mentowà dostosowujàc  si´ do potrzeb
naszych klientów. 

Ponad 25 lat doÊwiadczeƒ na rynku
sprawia, ˝e jesteÊmy Firmà o rozpo-
znawalnym znaku i ugruntowanej pozy-
cji zarówno w kraju jak i za granicà.

Dowodem wysokiej jakoÊci obs∏ugi
Klienta jest Certyfikat JakoÊci ISO 9001,
który spó∏ka posiada od 2002 roku.
Potwierdzeniem tego sà równie˝
wyró˝nienia jakie Spó∏ka otrzyma∏a 
w minionych latach, do których nale˝y
m.in. pi´ciokrotnie przyznany tytu∏
Gazeli Biznesu. Spó∏ka posiada równie˝
Certyfikat FAMI-QS.

Przedsi´biorstwo Przemys∏owo-Handlowe
„STANDARD” Sp. z o.o.

NAWOZY I SUROWCE NAWOZOWE:
mocznik, NPK, mikroelementy (siarczany, chlorki), fosforany, azotany

DZIA¸ SUROWCÓW NAWOZOWYCH:

tel. 81 - 71 00 572

tel. 81 - 71 00 772

tel. 81 - 71 00 571

e-mail: nawozy@standard.lublin.pl

SUROWCE DO HODOWLI BYDŁA,
TRZODY CHLEWNEJ I DROBIU:
kwaÊny w´glan sodu, gliceryna, glikol, olej sojowy, fosforany, tlenek
cynku, siarczan miedzi, witamina C i inne

DZIA¸Y SUROWCÓW PASZOWYCH:

Dzia∏ K, tel. 81 - 71 00 661, e-mail: sdk@standard.lublin.pl

Dzia∏ Q, tel. 81 - 71 00 626, e-mail: dhq@standard.lublin.pl

Dzia∏ XF, tel. 81 - 71 00 662, e-mail: dhxf@standard.lublin.pl

ul. K. Olszewskiego 10, 20-481 Lublin, www.standard.pl
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TRASKO STAL sp. z o.o. , ul. Staroprzygodzka 117, 63 400 O 62 737 97 00, e-mail: info@traskostal.pl

www.traskostal.pl

Od ponad dwudziestu lat d - hale
systemowe

. 
Oferujemy:
�

�

� ,
�
�

przebiegu budowy
Ponadto nasza oferta obejmuje:
�

stalowej np. blachownicowych, kratownicowych, 

�
energetycznej

K y

Swoim Klientom oferujemy ,
indywidualnych potrzeb wysokiej

z biura projektowego oraz ogromne
Gwarantujemy, 

NOWOCZESNE HALE

NOWOCZESNE KONSTRUKCJE
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ADOB PP-C Sp. z o.o. Sp. k. Poznaƒ 11 str.

AGRIFIRM Polska Sp. z o.o. Szamotu∏y 161 str.

AGRITEAM Sp. z o.o. Trlàg 157 str.

AGRO-LAND Marek Ró˝niak Âmielin 44 str.

AGROYOUMIS POLSKA Rudnik n. Sanem 41 str.

AMPOL-MEROL Sp. z o.o. Wàbrzeêno 146 str.

ANKOM Mieczys∏aw ¸ukomski Kielce 156 str.

ANNABURGER Polska Sp. z o.o. Wielka WieÊ 163 str.

ARKOP Sp. z o.o. Bukowno 180 str.

BEST-PEST ZPUH Sp.j.    Jaworzno 41, 158 str.

BIN Sp. z o.o. Aleksandrów Kuj. 174 str.

BORGA Sp. z o.o. Gdaƒsk 16 str.

BORYS PW S.C. Jankówko 160 str.

BÜHLER POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 148 str.

CAMSO Polska S.A. Warszawa 175 str.

CHEMIROL Sp. z o.o. PU-H Mogilno 171 str.

DITTA-SERIA Edward Pietrzak Nowe Miasto n/Pilicà 178 str.

DOLOMIT Kopalnia ZÑBKOWICE S.A. Dàbrowa Górnicza 162 str.

FARMEXPERT Otylia Jagodziƒska P∏ock 26 str.

FRISOMAT Sp. z o.o. Wólka Kosowska 150 str.

HYDRAMET Sp. z o.o. Gajewo 173 str.

IND-AGRO Adam Chromik Czestków 164 str.

INTERMAG Sp. z o.o. Olkusz 155 str.

KAGRO Krzysztof Pankowski Stara ¸ubianka 168 str.

KAROL Sp. z o.o. Aleksandrów Kuj. 163 str.

KLIM’TOP Controls Polska Sp. z o.o. Suchlica 151 str.

LHOIST POLSKA Sp. z o.o. Tarnów Opolski 155 str.

LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE SOCIÉTÉ EUROPÉENNE Komorniki 154 str.

LUVENA S.A. Luboƒ 159 str.

McHale Engineering Ltd. Ballinrobe, Irlandia 179 str.

MESCOMP POLSKA KoÊcian 153 str.

MITEK Industries Polska Sp. z o.o. Legnica 172 str.

OMYA Sp. z o.o. Warszawa 32 str.

POLAN Krak. Hod. i Nasien. Ogr. Kraków 162 str.

POM-EKO Sp. z o.o. Szczecinek 156 str.

PROAUTO Sp. z o.o. Szczecin                                                                          165, 168 str.

—  A L F A B E T Y C Z N Y  W Y K A Z  —
F I R M  R O L N I C Z Y C H

— 182 —

PZL S¢DZISZÓW S.A. S´dziszów M∏p. 165 str.

RAJPUR Grzegorz Rajewski Karwowo 166 str.

ROL-MAR Andrzej Markowski ZP-H Gostynin 10 str.

RUDNIK Sp. z o.o. Szczecin 169 str.

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierzàt Sp. z o.o. Bydgoszcz 170 str.

STANDARD P.P.-H. Sp. z o.o. Lublin 176 str.

STOWARZYSZENIE PRZEMYS¸U WAPIENNICZEGO Kraków 29 str.

TORAL El˝bieta Krupa Gostyƒ 178 str.

TRAFICA Micha∏ Kurowski Nowe Opole 152 str.

TRANSROL Zbigniew Konarowski Leszno 179 str.

TRANS-ROL Gra˝yna i Andrzej Remisiewicz Kruszewo-Wypychy 149 str.

TRASKO-STAL Sp. z o.o. Ostrów Wlkp. 177 str.

TRZUSKAWICA S.A. Sitkówka 28 str.

UNIA Sp. z o.o. Grudziàdz 164 str.

UNIWERSAL Sp. z o.o. Katowice 167 str.

WEGETACJA.PL Bydgoszcz 183 str.

WIELKOPOLSKA HODOWLA BURAKA CUKROWEGO Sp. z o.o. Poznaƒ 158 str.

WOLF SYSTEM Sp. z o.o. Siemianowice Âlàskie 15 str.

Wegetacja.pl prowadzi dzia∏alnoÊç w zakresie:
• prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk rolniczych
• prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk biologicznych 

i Êrodowiska naturalnego
• zak∏adania i prowadzenia doÊwiadczeƒ wegetacyjnych polowych 

i wazonowych
• badaƒ naukowych i prac rozwojowych w zakresie nauk przyrodniczych
• organizacji wystaw, targów, kongresów i konferencji naukowych
• prezentacji wyników badaƒ dotyczàcych nawozów, Êrodków ochrony

roÊlin, odmian roÊlin
• doradztwa rolniczego
• doradztwa i pomocy w za∏o˝eniu plantacji miskanta olbrzymiego.

Dr in˝. Piotr Miros∏aw Szulc, tel. kom. 606 175 214
e-mail: biuro@wegetacja.pl, www.wegetacja.pl, www.vegetatio.eu



TWÓJ PARTNER W INNOWACYJNYM ROZWOJU

OFERUJEMY:

• Kompetentne i kompleksowe wsparcie w realizacji 
projektów rozwojowych

• Doskonalenie produktu

• Doskonalenie technologii

• Doskonalenie organizacji

• Doskonalenie kadry

NASZE ATUTY:

• Wiedza i doÊwiadczenie

- Poparte bogatym dorobkiem naukowym naszej kadry 
oraz szerokà wspó∏pracà z jednostkami 
naukowo-badawczymi i instytutami bran˝owymi 
w kraju i zagranicà

• Wysoki potencja∏ badawczy

- Poparty licznymi patentami i zdobytymi nagrodami 
na targach i wystawach oraz zrealizowanymi projektami 
ze Êrodków krajowych i EU m.in. we wspó∏pracy 
z przedsi´biorstwami w kraju i zagranicà

• Specjalistyczne laboratoria

Skupione w 3 centrach innowacyjnoÊci WRiB:

- Centrum innowacji i wdro˝eƒ w przetwórstwie 
rolno-spo˝ywczym

- Centrum kszta∏towania i ochrony Êrodowiska

- Centrum innowacji i wdro˝eƒ w biotechnologii

Dzi´ki szerokiej wspó∏pracy 
jesteÊmy w stanie podjàç 

prawie ka˝de wyzwanie badawcze

Szczegó∏owe informacje:
wrib.utp.edu.pl

www.utp.edu.pl

Tel. 52 374 95 63, 733 991 167

Wydzia∏ Rolnictwa i Biotechnologii UTP
ul. Bernardyƒska 6, 85-029 Bydgoszcz

tel. 52 374-95-63
www.wrib.utp.edu.pl

184

Wydzia∏ Rolnictwa i Biotechnologii 

Uniwersytetu 

Technologiczno – Przyrodniczego 

w Bydgoszczy

KSZTA¸CIMY FACHOWCÓW

Prowadzimy kszta∏cenie na 5 kierunkach studiów:

- Nanobioin˝ynieria -  NOWOÂå

- Architektura krajobrazu

- Biotechnologia

- Technologia ˝ywnoÊci i ˝ywienie cz∏owieka

- Rolnictwo

Kompetentna kadra nauczycieli akademickich kszta∏ci 

blisko 1000 studentów na stacjonarnych i niestacjonarnych

studiach I i II stopnia oraz doktorantów w dyscyplinach:

agronomia oraz ochrona i kszta∏towanie Êrodowiska

Naszym studentom oferujemy 

mo˝liwoÊç podj´cia pracy lub sta˝u w firmach, 

z którymi wspó∏pracujemy od wielu lat.

Potwierdzeniem bardzo dobrej pozycji 

naszych Absolwentów na rynku pracy 

sà odpowiedzi ankietowanych 

przedsi´biorców 3x TAK:

TAK – student WRiB posiada wiedz´

TAK – student WRiB posiada
umiej´tnoÊci

TAK – student WRiB spe∏nia
nasze oczekiwania
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Geneza powstania Federacji Zwiàzków Pracodawców-Dzier˝awców 
i W∏aÊcicieli  Rolnych 2 str.
ROL-MAR Andrzej Markowski ZP-H Gostynin 10 str.
ADOB PP-C Sp. z o.o. Sp. k. Poznaƒ 11 str.
WOLF SYSTEM Sp. z o.o. Siemianowice Âlàskie 15 str.
BORGA Sp. z o.o. Gdaƒsk 16 str.
FARMEXPERT Otylia Jagodziƒska P∏ock 26 str.
TRZUSKAWICA S.A. Sitkówka 28 str.
STOWARZYSZENIE PRZEMYS¸U WAPIENNICZEGO Kraków 29 str.
OMYA Sp. z o.o. Warszawa 32 str.
AVENA Sp. z o.o. Kodeƒ 38 str.
PRO-HAND Sp. z o.o. Kalinka 39 str.
PLON PPHiU Orsk 40 str.
BEST-PEST ZPUH Sp.j.    Jaworzno 41 str.
AGROYOUMIS POLSKA Rudnik n. Sanem 41 str.

Wykaz Zwiàzków Nale˝àcych do Federacji 42 str.

AGRO-LAND Marek Ró˝niak Âmielin 44 str.
Europejski Kongres Menad˝erów Agrobiznesu 45 str.
Zwiàzek Pracodawców-Dzier˝awców i W∏aÊcicieli Rolnych z/s w Bydgoszczy 46 str.
KOM-ROL Kobylniki Sp. z o.o. 48 str.
Przedsi´biorstwo Rolne KROTOSZYN 50 str.
Majàtek Rolny ZALESIE Sp. z o.o. 51 str.
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