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  UNIA EUROPEJSKA 

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obsza-

rów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

 

Słowo wstępne 

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność realizuje projekt  

pt. „Zrzeszanie się rolników szansą na dywersyfikację dochodów w gospodarstwie rol-

nym”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 – 

Plan operacyjny na lata 2022-2023. 

Głównym celem projektu jest działanie na rzecz uczniów szkół rolniczych służące zwiększeniu 

ich udziału we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym 

uwzględnieniem działań wspólnych rolników, takich jak sprzedaż bezpośrednia, RHD, GPR, 

działanie Współpraca, spółdzielczości czy kooperatyw spożywczych itp. Cel ten przyczyni się 

do poszerzenia wiedzy i umiejętności młodzieży z zakresu wspólnych działań rolników dążą-

cych do rozwoju przedsiębiorczości czy promowania obszarów wiejskich do życia zawodo-

wego i prywatnego. 

W związku z realizacją projektu przedkładamy niniejsza broszurę, celem ukazania przykła-

dów realizacji wspólnych działań rolników na obszarach wiejskich.  

Dzięki niej, uczestnicy będą mogą poszerzyć wiedzę o funkcjonowaniu różnych wspólnych 

przedsięwzięć rolników. Przedstawia ona plusy i minusy takich działań oraz szanse i zagroże-

nia z nich wynikające. Broszura wydana w formie elektronicznej, pozwala przekazać ją rów-

nież innym osobom zainteresowanym tematyka szkolenia.  
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Eurial (Francja) 

 

Eurial to prężnie działające przedsiębiorstwo mleczarskie, które jest wiodącym pro-

ducentem we francuskim segmen-

cie nabiałowym. Działalność kon-

centruje się na rynkach rozwijają-

cych się we Francji i za granicą. 

Celem jest ciągły i zrównoważony 

rozwój przy nieustannym podnoszeniu jakości produktów. 

 

Historia: 

1988 rok - Marka Eurial powstaje jako efekt współpracy dwóch spółdzielni mleczar-

skich (UCAL i COLARENA) znajdujących się w Grand Quest we Francji. 

1992 rok - Podejmujemy decyzję o zainwestowaniu we własne marki produkujące 

masło i kozi ser. 

1995 rok - Powstają zakłady przetwórstwa mleczarskiego Soignon, wytwarzające na-

sze flagowe produkty z mleka koziego. 

2009 rok - Eurial kupuje belgijską firmę Capra, produkującą kozie sery. 

2016 rok - W czerwcu kupujemy francuską firmę Guilloteau wraz z marką Pavé D’Af-

finois. W październiku Eurial i Agrial łączą się w jedną spółkę. 

2018 rok - Umacniamy się na rynku europejskim poprzez kupno włoskiej firmy Se-

noble i jej marki Bonta Vita oraz nawiązanie partnerstwa z hiszpańską spółdzielnią 

DCOOP produkującą kozi ser. Poprzez nabycie Rötkappchen, głównego udziałowca 

na niemieckim rynku serów krowich, przypieczętowujemy swoją pozycję na rynku 

niemieckim. 

 

Do produkcji żywności podchodzimy odpowiedzialnie – z szacunkiem do przyrody 

i żywych stworzeń. Ponad 97% naszych dostawców mleka krowiego zobowiązanych 
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jest do przestrzegania przepisów Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. W sektorze kóz 

wprowadziliśmy plan postępu poprawy praktyk rolniczych we współpracy z organi-

zacją CIWF. 

 

 

 

Współpraca z nami to: 

Zrównoważony rozwój - dbamy o wspólne perspektywy, trwałość działań i dobrą wi-

doczność naszych partnerów. Każdemu produktowi zapewniamy zachowanie jego 

wartości. 

Gwarancja zaangażowania - jesteśmy blisko pola, gospodarstwa, kontrahentów i kon-

sumenta. 

Przedsiębiorczość - stawiamy na innowacyjność, pogłębianie wiedzy i nowe hory-

zonty. Niestandardowe pomysły i odwaga ich realizowania to punkty kodeksu, do 

którego stosują się wszyscy pracownicy naszej firmy. 

Solidarność - dzielimy się sukcesami i wyzwaniami, budując trwałe relacje z naszymi 

partnerami. 
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Copa- Cogeca  

Copa (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych) reprezentuje ponad 22 miliony 

europejskich rolników i członkowie ich rodzin w wspólnym wysiłku ze swoimi człon-

kami w celu promowania najlepszych interesów sektora rolniczego wśród instytucji 

UE i innych zainteresowanych stron.  

 

Cele działania: 

- reprezentuje rolników europejskich w połączonych wysiłkach z ich członkami  

w celu promowania najlepszych interesów sektora wśród instytucji UE i innych zain-

teresowanych stron, 

- komunikuje się w celu utrzymania silnej obecności w dyskursie publicznym UE, 

wyjaśniając nasze stanowiska i pokazując nasze wysiłki na rzecz rozwoju sektora rol-

nego i leśnego, który przynosi korzyści wszystkim, 

- rozwija skuteczną politykę strategiczną i inicjatywy mające na celu zwiększenie 

świadomości na temat wielofunkcyjnej roli gospodarstw rolnych, 

- uczestniczy we wszystkich istotnych platformach międzynarodowych w celu pro-

mowania i upowszechniania stanowisk europejskich rolników. 
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Kiedy Copa (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych) po raz pierwszy rozpo-

czął działalność, miał 13 organizacji członkowskich z ówczesnych sześciu państw 

członkowskich. Dziś Komitet składa się z 60 organizacji z krajów Unii Europejskiej 

i 36 organizacji partnerskich z innych krajów europejskich, w tym również z Islandii, 

Norwegii, Szwajcarii i Turcji. 

To szerokie członkostwo pozwala Kopom na reprezentowanie zarówno ogólnych, jak 

i szczegółowych interesów rolników w Unii Europejskiej. Od momentu powstania 

Copa został uznany przez władze wspólnotowe za organizację wypowiadającą się  

w imieniu europejskiego sektora rolnego. 

 

Valio (Finlandia)  

Gospodarstwa mleczne są własnością regionalnych spółdzielni Valio, a cały zysk ope-

racyjny przekazujemy fińskim gospodar-

stwom. Około 5100 przedsiębiorstw 

mlecznych Valio należy do 14 spółdzielni 

mleczarskich. Szacuje się, że jedno gospo-

darstwo zatrudnia trzy osoby: hodowców 

krów mlecznych, weterynarzy, zaopatrze-

niowców, osoby karmiące, konserwatorów 

i producentów maszyn, jak również konstruktorów obór i wykonawców robót budow-

lanych. Cieszymy się, że mamy swój wkład w fińską gospodarkę. 

Przedsiębiorcy mleczni Valio wytwarzają około 80% fińskiego mleka. Całość prze-

twarzamy, a gospodarstwom Valio wypłacamy taką samą cenę, niezależnie od ilości 
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i miejsca produkcji. W styczniu 2018 roku zaczęliśmy wręczać premie przedsiębior-

com zaangażowanym w poprawę dobrostanu zwierząt. 

Celem Valio jest przekazywanie właścicielom gospodarstw ponad 40% rocznych ob-

rotów za pośrednictwem spółdzielni i płacenie najlepszej ceny rozliczeniowej w Unii 

Europejskiej. Od początku XXI wieku utrzymuje się na poziomie wyższym od śred-

niej ceny w UE  

Tworzymy miejsca pracy w całej Finlandii. 

Produkcja mleka to jedyna forma działalności 

rolniczej, która może być praktykowana w 

każdym miejscu w kraju – także tam, gdzie 

warunki naturalne i pola nie są odpowiednie 

do uprawy roślin jadalnych. 

Krowie mleko jest źródłem około 60% dochodów z działalności rolniczej w Finlandii, 

a dzięki Valio w 2018 roku dochody Finów z tego tytułu wyniosły około miliard euro.  

Praca w gospodarstwie mlecznym wymaga różnych umiejętności i dobrej kondycji 

fizycznej. Poza uprawą paszy, hodowcy krów mlecznych troszczą się o dobrostan 

zwierząt, zapewniają jakość mleka, zarządzają działalnością swoich gospodarstw i 

dbają o ich zrównoważony rozwój. Gminy zapewniają usługi zastępowania pracow-

ników w gospodarstwach mlecznych.  

Podstawowe usługi produkcyjne Valio, takie jak zapewnianie odpowiedniego po-

ziomu jakości mleka, dbanie o stan zdrowia zwierząt i rozwój gospodarstw, zazwy-

czaj nie wiążą się z opłatami dla przedsiębiorców.  
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Misją Valio jest dbanie o dobre samopoczucie i dobry smak w odpowiedzialny spo-

sób. Potrzeby konsumentów, społeczeństwa i środowiska naturalnego stale się zmie-

niają. Dążymy do tego, aby oferować najlepsze rozwiązania. Nasza strategia obejmuje 

program odpowiedzialności. Określiliśmy kluczowe obszary, które są niezwykle 

ważne dla naszych interesariuszy i dla naszej działalności, i skupiamy na nich naszą 

uwagę. 

 

Spółdzielnia Pszczelarska Apis (woj. lubelskie) 

 

Okres tworzenia Spółdzielni zbiegł się z najbardziej krytycz-

nym stanem gospodarki krajowej od chwili odzyska-

nia niepodległości w 1918 roku. Trudna sytuacja 

społeczno-ekonomiczna znajdująca odzwierciedlenie 

również w sferze pszczelarstwa jest silnie powiązana z 

ideą i praktyką spółdzielczości. Geneza jej powstania 

wiąże się z ubogim środowiskiem tkaczy brytyjskich XIX 

wieku, którzy w 1842 roku w Rotchdale w Anglii założyli pierwszą spółdzielnię 
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konsumencką. Bieda była zatem tym desperackim bodźcem do ratowania się przez 

wspólne zorganizowane działanie w formie, której nadano nazwę „spółdzielczość”.  

  

Żywiołowy rozwój spółdzielczości odcisnął piętno na kształcie gospodarki wielu pań-

stw Europy. Po 1920 roku powstawały różne zrzeszenia pszczelarzy nawiązujące do 

wzorów organizacyjnych z XIX wieku, po-

dejmując inicjatywy gospodarcze w celu 

ułatwienia zbytu miodu. Starania pszczela-

rzy o powołanie spółdzielni datuje się na 

rok 1925, lecz ograniczały się one na po-

czątku do mobilizowania opinii dla tego 

zadania wśród działaczy Wojewódzkiego 

Związku Kółek Rolniczych oraz Izby Rolniczej w Lublinie. Mobilizacja pszczelarzy 

dała zadowalający wynik i w dniu 18 maja 1932 roku odbyło się założycielskie ze-

branie spółdzielni w obecności 15 członków-założycieli, pod nazwą firmową „Zwią-

zek Pszczelarzy”. Na tym zebraniu uchwalono statut, który w art. 3. określił kierunek 

działania: „celem Spółdzielni jest podniesienie dobrobytu oraz stanu pasiek swych 

członków, jak również współdziałanie w ich rozwoju kulturalnym”. Istotną rolę w 

zadaniach spółdzielczości od samego początku pełnił aspekt kulturowy i edukacyjny: 

„Spółdzielnia moralnie i materialnie współdziała w pracy kulturalno-oświatowej”.  

 

Co Nas wyróżnia: 

• istniejemy od 1932 roku 

• nasza oferta obejmuje kilkanaście gatunków miodów pitnych i pszczelich 

• łączymy nowoczesność w wychodzeniu naprzeciw potrzebom młodych kon-

sumentów z tradycją objawiającą się w staropolskich recepturach 



~ 12 ~ 

 

• jesteśmy jedynym producentem w Pol-

sce, który przeszedł pozytywnie kon-

trolę zgodności procesu produkcji 

miodu pitnego w typie trójniak ze specy-

fikacją – w rezultacie nasz „Staropolski 

Tradycyjny” otrzymał znak „Gwaranto-

wana Tradycyjna Specjalność” 

• jesteśmy laureatami wielu prestiżowych nagród i wyróżnień zdobytych na tar-

gach i wystawach 

• posiadamy specjalistyczne laboratorium kontrolno-badawcze wyposażone w 

nowoczesny sprzęt, które monitoruje jakość wyrobów na wszystkich etapach 

produkcji 

• nieustanną pracę nad jakością naszych miodów monitoruje zintegrowany sys-

tem zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności wg norm BRC 7. 

Na przełomie wieków Spółdzielnia Pszczelar-

ska „APIS” rozpoczęła gruntowną moderniza-

cję zakładu oraz szereg inwestycji w nowocze-

sne technologie. W 2004 roku uruchomiono 

najnowocześniejszą w Polsce linię do rozlewu 

miodów pitnych, co jeszcze bardziej podniosło 

wydajność produkcji. Lata 2005-2015 były 

okresem intensywnego rozwoju Spółdzielni 

Pszczelarskiej APIS w Lublinie i umacniania 

pozycji lidera na rynku miodów pitnych. Firma 

w tym okresie wprowadziła na rynek wiele nowych marek produktów m.in. linię 

„Miody z europejskich pasiek”, trójniak „Grzaniec Polski”, dwójniak „Staropolski”, 

dwójniak „Klasztorny” i dwójniak „Kazimierski”. Apis zdobył tytuł „Ambasadora 

Województwa Lubelskiego” oraz znak „Marka Lubelskie”.  
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TERRAPOL Spółka z o o. w Pisarzowicach (woj. dolnośląskie) 

 

TERRAPOL Spółka z o.o. z siedzibą w Pisarzowicach została założona w 2008 roku 

przez  osoby fizyczne i prawne zajmujące się uprawą 

zbóż i produkcją nasion na najwyższym poziomie. 

Spółka prowadzi skup i sprzedaż ziarna zbóż od swoich 

członków oraz od innych osób - na warunkach określo-

nych w ustawie o grupach producentów rolnych i ich 

związkach oraz innych ustaw.  

 

Firma TERRAPOL posiada certyfikat „Rzetelna Firma”. Spółką zarządzają osoby z 

wieloletnim doświadczeniem w branży rolno spożywczej. Rocznie grupa oferuje do 

sprzedaży zboża w ilości około 12-15 tysięcy ton w ogromnej większości pochodzące 

z gospodarstw jej członków i współwłaścicieli. Sprzedaż w 2012 roku zamknęła się 

kwota około 13,5 mln złotych. W celu przygotowania do sprzedaży jednorodnych 

partii pszenicy, kukurydzy i innych zbóż są one przez Grupę Producentów Rolnych 

konfekcjonowane i doprowadzane do parametrów europejskich.   

 

W planach rozwojowych Spółki jest budowa nowego magazynu na kilka tysięcy ton 

w Pisarzowicach pod lokalizacje, któ-

rego  przygotowano już atrakcyjny 

dobrze zlokalizowany grunt. Od czte-

rech lat Spółka rozszerzyła swoją 

działalność o zaopatrzenie swoich 

członków w kwalifikowany materiał 

siewny, nawozy i środki ochrony ro-

ślin.  
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W celu zwiększenia efektywności działania w bieżącym roku przejmie inną grupę 

producentów rolnych o znaczącym w regionie udziale w produkcji zbóż i rzepaku. 

Spółka TERRAPOL posiada certyfikat „Rzetelna Firma”. Spółką zarządzają osoby z 

wieloletnim doświadczeniem w branży rolno spożywczej. 

 

Piast Pasze sp. z o. o. (woj. wielkopolskie) 

Historia firmy sięga lat 70-tych, kiedy to powstawały pierwsze obiekty hodowli dro-

biu. W latach 90-tych, gdy kształtowała się gospodarka rynkowa, a na rynku pasz 

pojawiały się pierwsze zachodnie koncerny, zrodził się pomysł wybudowania własnej 

wytwórni. W Lewkowcu od podstaw powstał nieduży zakład produkujący głównie 

pasze dla drobiu. W miarę zdobywania coraz większego zaufania klientów poszerzy-

liśmy asortyment o produkty dla trzody chlewnej i bydła. 

 

We wszystkich zakładach produkujemy mieszanki paszowe pełnoporcjowe i uzupeł-

niające dla zwierząt gospodarskich. Przez cały okres swojej działalności sukcesywnie 

zwiększaliśmy produkcję, poszerzając jednocześnie ofertę asortymentową, która jest 

kierowana zarówno do dużych ferm jak i dla rolników indywidualnych. Opierając się 
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na doświadczeniach kilkunastoletniej działalności na rynku paszowym oraz na bieżą-

cej analizie wyników produkcyjnych uzyskiwanych w terenie, opracowaliśmy pro-

gramy żywieniowe uwzględniające potencjał genetyczny oraz wymagania pokar-

mowe, obecnie użytkowanych ras zwierząt gospodarskich. 

Wytwórnie posiadają własne laboratoria chemiczne, w których stałej kontroli i ocenie 

poddajemy jakość surowców paszowych oraz produktów gotowych. Służymy także 

fachowym doradztwem zootechnicznym i weterynaryjnym, a jednocześnie szczegó-

łowymi informacjami dotyczącymi produkowanego asortymentu pasz. Utrzymywa-

nie stałej, jak najwyższej jakości produktu jest jednym z najważniejszych ogniw łą-

czących wytwórnie pasz PIAST PASZE. 

 

 

 

Idąc z duchem czasu wytwórnie pasz PIAST PASZE rozpoczęły działania na rzecz 

doskonalenia jakości produkowanych wyrobów. Zgodnie z zasadą „od pola do stołu" 

jesteśmy ważnym ogniwem w łańcuchu żywieniowym człowieka i dlatego bezpie-

czeństwo zdrowotne naszych wyrobów stało się mottem dla dalszych działań. 

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Pasz są corocznie poddawane ocenie ze-

wnętrznych firm nadzorujących, które podczas audytów oceniają funkcjonowanie 

standardów w naszych zakładach. Pozytywne wyniki audytów są bodźcem dla całej 
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załogi, by dalej rozwijać i doskonalić funkcjonowanie firmy, a przez to zdobywać 

zaufanie obecnych i przyszłych klientów, dzięki spełnianiu ich oczekiwań. 

 

Jednymi ze strategicznych celów Wytwórni PIAST PASZE są: doskonalenie jakości 

wyrobów oraz ich innowacyjność. Aby móc realizować powyższe założenia wszyst-

kie zakłady produkcyjne posiadają własne laboratoria chemiczne, w których stałej 

kontroli i ocenie poddawana jest jakość surowców paszowych oraz produktów goto-

wych. 

Dodatkowo, w ramach działalności badawczo-rozwojowej firma PIAST PASZE an-

gażuję się w projekty naukowe. Jednym z takich projektów jest GUTFEED, w którym 

firma PIAST PASZE jest liderem. Firma PIAST PASZE bierze również udział w pro-

jekcie HoloFood, realizowanym w ramach programu ramowego UE w zakresie badań 

naukowych i innowacji HORIZON 2020. Projekt ma na celu poprawę ilości, jakości 

i bezpieczeństwa produkowanej żywności, a także zrównoważony rozwój produkcji 

żywności przy zachowaniu  roku roku wysokiego dobrostanu zwierząt. 

 

 

Spółdzielnia Agrofirma Witkowo (woj. zachodnio-pomorskie) 

Spółdzielcza Agrofirma Witkowo to polska firma z tradycjami, której początki się-

gają 1950 roku. Powstała jako jedna z pierwszych spółdzielni rolniczych na ziemiach 

odzyskanych na Pomorzu Zachodnim. Od niewielkiego zakładu gospodarującego w 

sposób tradycyjny – do wielkiej, nowoczesnej firmy, należącej do ścisłej czołówki 

polskich przedsiębiorstw rolnych. 
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Przez te wszystkie lata dokładamy wszelkich starań, aby produkcję rolniczą zamienić 

w produkt finalny, który spełni oczekiwania najbardziej wymagających konsumen-

tów. Doświadczony, konsekwentny w działaniu zespół ludzi codziennie kontroluje 

procesy ich powstawania na różnych płaszczyznach działania zarówno w produkcji 

roślinnej, wytwórni pasz, własnej hodowli 

zwierząt, przetwórstwie aż do lady w skle-

pie. 

Dziś w spółdzielni pracuje trzecie, a nie-

rzadko czwarte pokolenie tych, którzy ją 

na początku tworzyli. Pracowity, dyna-

miczny zespół ludzi sprawił, że spółdziel-

nia jest wielokrotnie nagradzana i wyróż-

niana na najbardziej prestiżowych krajo-

wych i regionalnych wystawach oraz kon-

kursach. W naszych Zakładach Rolnych prowadzimy hodowlę trzody, drobiu, bydła 

mlecznego i mięsnego oraz kur niosek. 

Filozofia marki oraz wysoka jakość oferowanych produktów wiąże się ściśle z ideą 

firmy - OD POLA DO STOŁU - to hasło, które dosłownie odzwierciedla nasz kieru-

nek działania. Spółdzielnia gospodaruje na ok. 13 tys. ha ziemi. Zebrane plony z pól 

i łąk przeznacza do produkcji pasz dla zwierząt z własnej hodowli. Z nich zaś wytwa-

rza we własnej przetwórni mięsnej produkty, które poprzez własne zaplecze transpor-

towe trafiają do własnej sieci sklepów i hurtowni, a stamtąd bezpośrednio na stoły 

naszych klientów w myśl powiedzenia „od ziarnka do garnka”. Dzięki temu Klienci 

Witkowskich sklepów mają unikalną szansę zakupu mięsa, wędlin, drobiu i jaj bez-

pośrednio od producenta, który swoim zasięgiem obejmuje cały łańcuch produkcyjny. 
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Wielokierunkowa działalność rolna Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo, a zwłaszcza 

dynamiczny rozwój hodowli trzody chlewnej, bydła mlecznego i mięsnego, drobiu 

nieśnego i brojlerów narzucił Zarządowi konieczność rozszerzenia prowadzonej dzia-

łalności o przetwórstwo na bazie własnego zaplecza zwierząt. Z tą myślą wybudo-

wano Przetwórnię Mięsa i Drobiu. I choć w spółdzielczym gospodarstwie od wielu 

lat istniała już niewielka rzeźnia z masarnią to dopiero nowy Zakład miał umożliwić 

Spółdzielni samodzielne zagospodarowanie całego produkowanego żywca i zamknię-

cie całego łańcucha od produkcji roślinnej, przez zwierzęcą po gotowe wyroby mięsne 

– innymi słowy Agrofirma mogła przystąpić do realizacji swojego głównego 

motta: od pola do stołu. 

 

Agrofirma stara się wykorzystywać rolniczo jak największy odsetek swojej po-

wierzchni. Na gruntach prowadzona jest wysokotowarowa produkcja roślinna, posa-

dowione są bazy Zakładów Rolnych wraz z całym zapleczem technicznym i socjalno-

administracyjnym. Zlokalizowane są także fermy zwierząt (bydła, trzody, drobiu) ma-

gazyny zbożowe i paszowe, zbiorniki i płyty obornikowe, suszarnie i mieszalnie pasz, 

zakłady przetwórcze i handlowe. Na gruntach ornych najwięcej bo około 5.000 ha jest 

przeznaczanych w Agrofirmie pod uprawę zbóż, które stanowią główny surowiec w 

należącej do Spółdzielni Mieszalni Pasz. Następnie 2.000 do 2.500 ha jest przezna-

czanych pod uprawę rzepaku, którego część trafia do własnej tłoczni, gdzie jest prze-

rabiana na olej i makuch zużywany następnie do produkcji pasz a pozostały rzepak 

jest sprzedawany. Około 650 ha jest przeznaczanych pod uprawę buraka cukrowego, 

który jest sprzedawany do pobliskiej cukrowni w Kluczewie. Obszar około 200 ha 

jest w Agrofirmie zarezerwowany na uprawę kukurydzy na kiszonkę dla bydła. Na 

użytkach zielonych prowadzony jest wypas bydła oraz zbierane są 4 pokosy trawy na 

sianokiszonkę i siano dla ponad 9.000 szt. bydła. 
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N A J WIĘ K SZ A H O D OWL A W PO L SC E  

Agrofirma prowadzi hodowlę i chów bydła mięsnego w ilości ok. 4500 szt. w tym 

krów matek 1660 sztuk.  Jest to największa hodowla czystorasowego bydła mięsnego 

w Polsce. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt utrzymywania w Agrofirmie 

aż sześciu czystych ras bydła mięsnego co jest ewenementem na skalę Polski i Europy 

a dodatkowo hodowla każdej z tych ras jest w Agrofirmie na najwyższym europej-

skim poziomie. 

I choć, jak na Agrofirmę, jest to jeden z młodszych działów produkcji (niecałe 20 lat) 

to wspaniałe stada sześciu ras mięsnych wpisały się już na stałe w krajobraz łąk leżą-

cych w dolinie rzeki Iny.  

 

Spółdzielcza Agrofirma Witkowo prowadzi hodowlę bydła mlecznego od początku 

swojego istnienia. Jest ona prowadzona zarówno w oparciu o 60-letnie doświadczenie 

Agrofirmy jak i najnowsze zdobycze nauki. Kadra Agrofirmy z uwagą wsłuchuje się 

w porady udzielane przez profesorów, lekarzy weterynarii i specjalistów od żywienia 

zwierząt. 
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Spółdzielcza hodowla bydła mlecznego stoi na bardzo wysokim poziomie genetycz-

nym, który jest od wielu lat wciąż doskonalony między innymi przez odpowiednią 

selekcję a także przez zakup nasienia najlepszych buhajów oraz dokonane zakupy ja-

łówek z najlepszych europejskich hodowli. Krowy są w pełni objęte systemem nieza-

leżnej oceny użytkowości prowadzonej przez Polską Federację Hodowców Bydła  

i Producentów Mleka. 

Spółdzielcze krowy przez cały rok mają zapewnioną swobodny dostęp do zewnętrz-

nych wybiegów. Zootechnicy w codziennej pracy wykorzystują specjalistyczne pro-

gramy komputerowe oraz inne nowinki techniczne. Podstawową bazę paszową bydła 

mlecznego ( podobnie jak i mięsnego ) stanowi ponad 3.000 ha łąk i pastwisk będą-

cych w posiadaniu Spółdzielni oraz plantacje kukurydzy do zakiszenia. Zwierzęta 

karmione są w systemie TMR- non GMO (bez kukurydzy i soi genetycznie modyfi-

kowanej). 

 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie (woj. łódzkie) 

 

Historia spółdzielczości mleczarskiej na ziemi Głuchowskiej sięga roku 1911, kiedy 

to powstała tu Spółdzielnia działająca przez długie lata pod nazwą Ziemiańska Spół-

dzielnia Mleczarska w Głuchowie. Początki jej działalności były bardzo trudne, jed-

nak dzięki ogromnemu zaangażowaniu miejscowych rolników i mieszkańców Głu-

chowa oraz podjętemu wysiłkowi organizacyjnemu, działalność Spółdzielni szybko 

się rozwijała i skupiała coraz większą liczbę dostawców mleka. Po kilku latach ist-

nienia Spółdzielnia stała się ośrodkiem życia gospodarczego ludności Głuchowa. 
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Mleczarnia w Głuchowie w latach 1928-29 w sezonie letnim przerabiała dziennie 

około 7 tys. litrów mleka, zaczęło jej brakować bazy pomieszczeniowej. Budowę no-

wej mleczarni rozpoczęto w 1929 r, zakończono w roku 1931. Budynek i jego wypo-

sażenie były na owe czasy nowoczesne i zabezpieczały w pełni przerób skupionego 

mleka. Zapewniony był też zbyt produktów. Spółdzielnia przynosiła stałe zyski. 

W okresie drugiej wojny światowej działalność Spółdzielni Mleczarskiej w Głucho-

wie nie została przerwana. Skupowano mleko jako kontyngent od ludności; było ono 

przerabiane na masło i przekazywane w dużej części na potrzeby wojska. W okresie 

okupacji działalność Zarządu była zawieszona, jednak już w pierwszych dniach po 

wyzwoleniu w 1945 r. została wznowiona. 

 

Pierwsze lata po wojnie były okresem wytężonej pracy nad odbudową pogłowia bydła 

i rozwojem produkcji roślinnej. W 1956r. udało się osiągnąć poziom produkcji mleka 

z 1939 r. Po 1950 r. Mleczarnia poszerzyła swoją działalność o skup jaj i stała się 

Spółdzielnią Mleczarsko-Jajczarską. W 1954 r. następuje modernizacja Spółdzielni i 

przejście z napędu parowego na elektryczny. W następnych latach w spółdzielczości 

mleczarskiej nastąpił pomyślny okres rozwoju organizacyjnego i gospodarczego. 

Głuchowska Spółdzielnia przy pomocy Kółek Rolniczych pobudowała w latach 

1957-75 aż 14 zlewni mleka. W latach 70-tych zmodernizowano też gruntownie bu-

dynki administracyjne i linię produkcyjną OSM w Głuchowie. W 1983 r. Spółdzielnia 

działała na terenie 4 gmin, obejmując 54 sołectwa. Zatrudniała 52 wozaków dowożą-

cych mleko do punktów skupu, których posiadała 16. Głównymi kierunkami 
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bieżącego działania Rady Nadzorczej i Zarządu były wysiłki zmierzające do dalszej 

modernizacji i przebudowy zakładu, które miały poprawić: warunki pozyskiwania 

mleka przez członków, dalsze zwiększenie zdolności produkcyjnych, lepsze zaopa-

trzenie rynku w artykuły nabiałowe. 

 

 

 

Spółdzielnia w ostatnich latach sporo inwestowała: w 1997 r. została oddana do 

użytku Oczyszczalnia ścieków. Zakupiono także maszynę pakującą do kefirów, 

zwiększono bazę transportową. Zwiększono park maszynowy poprzez zakup: pako-

waczki do mleka, pakowaczki próżniowej, pakowaczki do masła, teksturatora do se-

rów, urządzeń chłodniczych, przetrzymywacza do śmietany, wirówki do mleka, in-

stalacji chłodniczej amoniakalnej. Praca firmy została oczywiście w pełni skompute-

ryzowana w celu ulepszenia i zwiększenia wydajności. 

 

W 2004r została oddana do użytku nowa hala produkcyjna wraz z magazynem chłod-

niczym, oraz nowa aparatownia wyposażona w pasteryzatory nowej generacji do 

mleka i śmietanki. Uruchomiona została nowa linia technologiczna do produkcji sze-

rokiej gamy twarogów. Inwestycja ta została częściowo sfinalizowana przez program 

SAPARD. Z chwilą wejścia do Unii Europejskiej Zakład został zakwalifikowany de-

cyzją 40/2004 do prowadzenia sprzedaży mleka i przetworów mleczarskich na rynek 

Unii Europejskiej. 
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Rok 2006 to kolejne inwestycje, modernizacja starego budynku produkcyjnego i od-

danie do użytku na terenie zakładu – sklepu spożywczo–przemysłowego z całą gamą 

własnych produktów mleczarskich, oddano również do użytku nowe pomieszczenie: 

laboratorium oceny surowca fizyko–chemicznego i mikrobiologicznego. W kolejnych 

latach Spółdzielnia inwestowała w bazę samochodową – zakupiła 2 samochody Re-

nault do odbioru mleka oraz dwa Lubliny do dystrybucji towaru, samochód ciężarowy 

Star oraz osobowy Fiat Panda. 

W 2010 roku dokonano dwóch kolejnych inwestycji. Oddano do użytku nową stację 

uzdatniania wody technologicznej i przeprowadzono modernizację tankowni. W 2011 

dokonano utwardzenia terenu wokół zakładu kostką brukową oraz zmodernizowano 

biurowiec. 

Spółdzielnia nasza prowadzi skup mleka od rolników z terenu 11 gmin, ogółem do 

Naszej Spółdzielni dostarcza mleko 335 dostawców. Oprócz skupu mleka udzielane 

jest doradztwo i organizowane są szkolenia dla dostawców. Spółdzielnia rozprowadza 

środki czystości do produkcji mleka, folię do kiszonek, nasiona, pasze, nawozy i 

trawę. 

Największy procent produkcji stanowią twarogi i masło. Od 2010 roku, jak przystało 

na stulatkę, są to produkty tradycyjne wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych pro-

wadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pomimo tego, że gotowy produkt 

jest wysokiej jakości, to najważniejszym zadaniem jest go dobrze sprzedać. Produkty 

produkowane są wg starych receptur, bez dodatków i konserwantów. Cieszą się du-

żym popytem na rynku krajowym, a produkty takie jak: pierogi, kluski wyproduko-

wane z naszego twarogu trafiają na rynki zagraniczne. 

W warunkach gospodarki rynkowej Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie 

radzi sobie bardzo dobrze – jest cenionym producentem całej gamy artykułów mle-

czarskich wysokiej jakości, o czym świadczą przyznane nagrody i wyróżnienia. Wy-

soka jakość produktów, nowa szata graficzna, która wyróżnia nasz produkt na półce 

oraz rosnąca sprzedaż świadczy o dużym zainteresowaniu konsumentów. 
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Spółdzielnia Handlowo-Rolnicza  Czerniewicach  (woj. kujawsko-po-

morskie) 

Spółdzielnia Handlowo-Rolnicza w Czerniewicach swoją działalność prowadzi na te-

renie byłego województwa włocławskiego. Siedziba firmy znajduje się w biurowcu 

w Czerniewicach, powiat włocławski, gmina Choceń.Firma posiada sieć sklepów spo-

żywczych, spożywczo-przemysłowych, piekarnię, silosy, magazyny zbożowe i wła-

sny transport. Spółdzielnia głównie zajmuje się działalnością handlową w zakresie 

handlu detalicznego artykułami przemysłowo – spożywczymi, masowymi, artyku-

łami budowlanymi, wypiekiem pieczywa oraz skupem zboża i rzepaku. Prowadzi też 

sprzedaż we własnych sklepach i na zewnątrz pieczywa.  Świadczy usługi wagowe, 

czyszczenia i suszenia zboża, kukurydzy i rzepaku. 

 

O usytuowaniu siedziby Spółdzielni w Czerniewicach – miejscowości małej bez wie-

lowiekowej historii zadecydowała linia kolejowa, jedyny niezawodny i szybki  

w owych czasach środek transportu. Na dworcu znajdował się również telegraf umoż-

liwiający łączność. W okresie międzywojennym gminy obszarowo były bardzo duże. 

Spółdzielnię zakładali nie tylko właściciele majątków gminy Smiłowice, na terenie 

której były Czerniewice, lecz również właściciele sąsiednich gmin, takich jak: Baru-

chowo, Kłóbka, Kowal. Reforma rolna po II wojnie światowej zmieniła skład 
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członków Spółdzielni. Reaktywowali Spółdzielnię chłopi włościańscy – członkowie 

Spółdzielni z okresu międzywojennego, mający gospodarstwa wielokrotnie większe 

obszarowo niż ci z reformy rolnej – będący w przeważającej części byłymi pracow-

nikami folwarcznymi. Wzajemna niechęć   względem siebie jednych i drugich spo-

wodowała powstanie jako przeciwwagi Spółdzielni Spożywców i Powszechnych. Z 

władz Spółdzielni zaczęto usuwać byłych właścicieli ziemskich i bogatych chłopów 

zwanych „kułakami”. Uzależniono społeczność od administracji państwowej. Spół-

dzielnia działalnością obejmowała tylko teren swojej gminy i realizowała plany go-

spodarcze narzucone z „góry”. Ze Spółdzielni Powszechnych i Spożywców tworzono 

Gminne Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu GS, które przejmowały również przedwo-

jenne Spółdzielni Handlowe mimo ich sprzeciwów stając się monopolistą na terenie 

gminy. 

 

 W 1998 roku Spółdzielnia Handlowo – Rolnicza w Czerniewicach obchodziła swoje 

50- lecie istnienia po połączeniach. Została wyróżniona przez Krajową Radę Spół-

dzielczą odznaką : „Za zasługi dla Spółdzielczości”, a od Krajowego Związku Rewi-

zyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” otrzymała słowa uznania za 50 lat swej 

działalności. W 2008 roku w Domu Strażaka OSP w Śmiłowicach odbyły się obchody 

60-lecia Spółdzielni. Z okazji 60-lecia Prezydent  Rzeczypospolitej Polskiej odzna-

czył 12 pracowników „ Medalem za Długoletnią Służbę „ ,Minister Rolnictwa nadał 

odznakę „ Zasłużony dla Rolnictwa „ 9 działaczom i   pracownikom. Krajowa Rada 

Spółdzielcza uhonorowała 14 działaczy odznaką „ Zasłużony   Działacz Ruchu Spół-

dzielczego” Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska „ 

grono  15 pracowników i emerytów uhonorował odznakami „ Zasłużony dla  Spół-

dzielczości Samopomoc Chłopska „Prezes Zarządu Kazimierz Bankert za rozwijanie 

bazy gospodarczej Spółdzielni i   dostosowanie jej do europejskich standardów jako-

ści wyróżniony został tytułem   i statuetką  „ PRYMUS  2008 „  nadany mu przez 

redakcję „ Tęczy Polskiej „.Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Krajowy Związek 
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Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska „ doceniając rolę i działalność Spół-

dzielni w miniony okresie wystosował do Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni 

Handlowo-Rolniczej w Czerniewicach listy gratulacyjne. 

  

Spółdzielnia Producentów ‘’Sadeks’’ (woj. łódzkie) 

Spółdzielnia łączy w sobie siłę i pasję ludzi do uprawy i produkcji owoców najwyż-

szej jakości.  Spółdzielnia Producentów “Sadeks” została założona w 2004 r. i działa 

jako uznana organizacja producentów owoców. Od 2006 r. siedziba firmy znajduje 

się  w Nowym Kłopoczynie, położonym w gminie Sadkowice w województwie łódz-

kim. Gmina Sadkowice jest jednym z większych zagłębi sadowniczych w Polsce. Nie-

mal 50% upraw stanowią drzewa i krzewy owocowe. Jednym z walorów gminy jest 

bardzo niskie zanieczyszczenie at-

mosfery z powodu braku przemysłu 

silnie zanieczyszczającego powie-

trze, dogodny klimat z dużą często-

tliwością występowania dni z po-

godą bardzo ciepłą, jak warunki wegetacyjne cechujące się długim okresem wegeta-

cyjnym – 214 dni w ciągu roku, przy długim lecie oraz krótkiej lub średniej zimie. To 

wszystko w dodatni sposób wpływa na uprawy drzew i krzewów owocowych. 

 

Spółdzielnię tworzy dziesięciu członków z gmin Sadkowice i Błędów, specjalizują-

cych się w produkcji sadowniczej oraz w uprawie borówki. Łączny areał upraw to ok. 

250 ha. Wspólna i sprawnie zorganizowana produkcja oraz przetwórstwo wytworzo-

nych produktów, pozwala na sprzedaż owoców dużym odbiorcom na polskim oraz 

zagranicznych rynkach. Spółdzielnia „Sadeks” jest w stanie dostarczyć większą ilości 

towaru niż pojedynczy producent, co z kolei daje szansę na zdobycie większych 
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odbiorców, którzy oczekują dużych partii towaru o równej jakości. Rokrocznie Spół-

dzielnia zwiększa swój potencjał produkcyjny i sprzedażowy. 

W produkcji zastosowanie mają nowoczesne maszyny sadownicze. Każdy z człon-

ków  stosuje najnowsze rozwiązania oraz chroni uprawy przy pomocy bezpiecznych 

i proekologicznych środków ochrony roślin. To sprawia, że wyprodukowane owoce 

są najwyższej jakości i jednocześnie są w pełni bezpieczne dla konsumentów. Nasi 

udziałowcy posiadają własną bazę przechowalniczą. Są to komory chłodnicze ULO i 

KA dzięki którym uzyskuje się odpowiednie parametry w trakcje przechowywania, 

takie jak np.: temperatura, skład atmosfery czy wilgotność. Ponadto „Sadeks” dyspo-

nuje bazą przechowalniczą na terenie Spółdzielni w formie chłodni ULO i KA o po-

jemności 4 000 ton, dzięki którym wydłuża się okres przechowywania owoców przy 

zachowaniu wysokiej 

jakości handlowej. 

Produkcja i dystrybu-

cja zorganizowane są 

w oparciu o nowocze-

sną linię sortującą z 

wodnym rozładunkiem 

i wstępnym sortowa-

niem, magazyn opako-

wań wyposażony w 

maszynę sklejająca 

kartony, magazyn przeładunkowy borówek z komorą spedycyjną i dokami załadun-

kowymi, własną flotę transportową. 

 

Jednym z głównych priorytetów Spółdzielni Producentów “Sadeks” jest zobowiąza-

nie do jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego wytwarzanych produktów. Dzięki sto-

sowaniu Dobrej Praktyki Produkcyjnej, opartej na normach: 
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W ramach projektu „Appolonia” udało nam się połączyć ofertę wielu organizacji pro-

ducentów owoców tworząc największy w Polsce podmiot zajmujący się sprzedażą 

jabłek wyprodukowanych przez członków Konsorcjum. 

 

Appolonia Sp. z o.o. powstała w 2014 r. z połączenia pięciu organizacji producentów 

owoców. Spółdzielnia Pro-

ducentów „Sadeks” była 

jednym z inicjatorów pro-

jektu. Od 2017 r. w  skład 

Appolonii wchodzą: Spół-

dzielnia Producentów „Sa-

deks”, Spółdzielnia Sadow-

nicza „Polsad” w Lewiczy-

nie,  Applex Sp. z o.o. w Sadkowicach oraz Twój Owoc Sp. z o.o. w Wichradzu. 

Głównym celem organizacji jest połączenie doświadczenia oraz potencjału w produk-

cji oraz handlu owocami na polskim i zagranicznych rynkach.  Dzięki temu Appolo-

nia oferuje duże partie owoców najwyższej jakości, spełniając standardy obowiązu-

jące w krajach Europy, Afryki i Azji. Corocznie Appolonia sprzedaje kilkaset tysięcy 

ton owoców dzięki czemu jest w stanie obsłużyć nawet najbardziej wymagających 

klientów. 

 

Produkcja odbywająca się w ramach organizacji producentów owoców zrzeszonych 

w Appolonii, poddana jest fachowemu doradztwu agrotechnicznemu oraz ścisłej kon-

troli przez cały sezon produkcyjny. Organizacje zrzeszone w Appolonii posiadają 

jedne z najnowocześniejszych systemów chłodniczych oraz nowoczesne linie paku-

jące. Każda partia owoców jest kontrolowana i w rezultacie przyjmowane są owoce 

spełniające wysokie normy jakościowe. Zdrowe jabłka na co dzień, to misja z jaką 

Appolonia działa na rzecz swoich odbiorców na całym świecie. 
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W 2016 r. Appolonia realizująca cele na rzecz wspólnego handlu oraz podnoszenia 

jakości wytwarzanych produktów, została jako pierwsza w kraju uznanym Zrzesze-

niem Producentów Owoców. 

 

 

 Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Piotrkowie Trybu-

nalskim  (woj. łódzkie) 

  

ROK 1996 - 29.06.1996r. odbył się I Walny Zjazd Hodowców Owiec. Decyzją 

Zjazdu przekształcono Wojewódzki Związek Hodowców Owiec w Piotrkowie Tryb. 

w Regionalny Związek Hodowców 

Owiec i Kóz i tak zaczęła się nowa era, 

kiedy to Związek mógł prowadzić prace 

hodowlane oraz doradztwo fachowe, obrót 

owcami i kozami hodowlanymi i rzeźnymi 

oraz w dalszym ciągu pełnić rolę Związku 

zawodowego owczarzy. Przejęto księgi 

hodowlane ze Związku w Łodzi i 

rozpoczęto obsługę hodowców w woj. 

kieleckim, piotrkowskim i warszawskim. Na koniec roku Związek liczył 123 człon-

ków. 

 

 

ROK 1997 - w II połowie września 1997r. rozpoczął się proces przejmowania całości 

prac hodowlanych ze Związku łódzkiego z terenu województwa radomskiego i całego 

piotrkowskiego. Zarząd Związku stawiał sobie za cel: dbanie o prawidłowe proporcje 

ilościowe owiec w poziomie hodowlanym i o rozwój poziomu użytkowego, będącego 
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zapleczem do produkcji żywca jagnięcego na eksport. Prowadzono szkolenia i wy-

jazdy specjalistyczne dla hodowców. Należy podkreślić, że był to pierwszy rok wy-

płaty dotacji z Funduszu Postępu Biologicznego na nowych zasadach. Ministerstwo 

Rolnictwa przychyliło się do wniosku hodowców i zatwierdziło "Program Odbudowy 

Pogłowia Owiec do roku 2010", który to rozpoczął zasadę dopłat do owcy  i kozy 

matki. ROK 2000 – rozpoczął sie Krajowym Zjazdem Delegatów w Warszawie, na 

którym debatowano nad problemami owczarstwa z udziałem naszych delegatów. Po 

reorganizacji nasz Związek działał na terenie 5 powiatów woj. łódzkiego i na terenie 

całego woj. świętokrzyskiego. 6 kół hodowców owiec skupiało 275 członków. Ocena 

użytkowości prowadzona była dla przeszło 6 tys. Maciorek, a opieka zootechniczna 

dla prawie 3 tys. W roku 2000 hodowcy nasi prezentowali swoje najpiękniejsze owce 

na wystawach zwierząt w Bratoszewicach, Modliszewicach i w Warszawie zdobywa-

jąc najwyższe trofea. ROK 2001 – z roku na rok powiększa się procentowy udział ras 

mięsnych w pogłowiu i wynosi ~ 26%. Prace hodowlane idą w kierunku poprawy 

plenności i umięśnienia naszego pogłowia owiec. Celem jest zwiększenie odchowu 

jagniąt do 1,5 szt. od matki oraz promowanie jagnięciny na rynku polskim.  

ROK 2002 – rok, w 

którym Ministerstwo 

wprowadziło nowe za-

sady wypłaty dotacji. I 

tak Polski Związek 

Owczarski zawierał 

umowy z poszczegól-

nymi Związkami na 

prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej owiec i kóz, prowadzenie ksiąg, 

kompletowanie wniosków o dotację, wypłacanie dotacji, albowiem groziło nam prze-

kazanie wypłat dotacji do Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt. Wszystkie te dole-

gliwości spowodowały bardzo duże opóźnienia w wypłacie dotacji dla hodowców  
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a także i dla Związku. Pracowaliśmy nad ograniczeniem produkcji tryków oraz po-

prawą parametrów hodowlanych. Remont własny stad wynosił około16%.  ROK 

2003 – W związku z kończącą się kadencją władz Związku rozpoczęto przygotowania 

do Walnego Zjazdu Delegatów. Zarząd ustalił terminy zebrań w poszczególnym 6 

kołach oraz termin Zjazdu na dzień 27.11.2003 r. W tymże roku grupa hodowców i 

pracowników pojechała do Chudopczyc oglądać nową rasę owiec – Białą z Masywu 

Centralnego. Na Walny Zjazd wybrano 25 delegatów, zaproszono gości z instytucji 

współpracujących. Na zjeździe uhonorowano dyplomami hodowców za osiągnięcia 

w hodowli owiec. Naukowcy z  Instytutu Zootechniki i ośrodków akademickich oraz 

pracownicy Związków Hodowców Owiec pracowali nad modyfikacją "Programu Od-

budowy Pogłowia Owiec do roku 2010".  

 

W pracach hodowlanych specjaliści naszego Związku skupili się nad porządkowa-

niem genotypów w rasie Polska Owca Nizinna. Zarząd wspólnie z doradcami Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego rozważał możliwość powołania grupy producenckiej. Nau-

kowcy z  Instytutu Zootechniki i ośrodków akademickich oraz pracownicy Związków 

Hodowców Owiec pracowali nad modyfikacją "Programu Odbudowy Pogłowia 

Owiec do roku 2010". Tymczasem środki przeznaczone na Fundusz Postępu Biolo-

gicznego w 2005r. zostały obniżone o 20%, co bardzo boleśnie odczuli hodowcy. 

Związek podjął się dystrybucji kolczyków identyfikacyjnych dla owiec, aby obniżyć 

hodowcom koszty znakowania zwierząt.  Rok 2007 -  kolejny rok prowadzenia prac 

hodowlanych w stadach owiec, ale na nowych zasadach. Po wprowadzeniu kryterium 

ilościowego dla stad zarodowych do poziomu minimum 50 sztuk owiec liczba stad 

zmniejszyła się do  34 sztuk, w których ocenie poddano ok.2300 sztuk maciorek. 

Wprowadzono system zwrotu poniesionych kosztów za ważenie jagniąt z podziałem 

na rasy mateczne i ojcowskie oraz refundacji kosztów ponoszonych przez związki na 

prowadzenie prac hodowlanych. W działalności  gospodarczej prowadziliśmy skup 

jagniąt i koźląt na eksport ( ok.2500 szt.), skup wełny (13,5 tony) obrót kolczykami 
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do znakowania (ok.4500 sztuk). Najpiękniejsze owce ze stad brały udział w Woje-

wódzkiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach oraz w Krajowej Wy-

stawie Zwierząt Hodowlanych - Polagra w Poznaniu Związek uczestniczył również 

w Promocyjno-Handlowej Wystawie ROLSZANSA przy ŁODR w Piotrkowie Tryb. 

Rok 2008 -  Związek liczy  60 członków. Pogłowie owiec (50 % rasy mateczne i 50 

% rasy mięsne) utrzymuje się na tym samym poziomie. W Związku pracują 4 osoby 

na trzech etatach. Hodowcy ,tak jak w roku ubiegłym, uczestniczą w Wystawach 

Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach i w Poznaniu. Związek promuje wyroby z 

wełny owczej oraz zdrową polską jagnięcinę. Kończy się kadencja władz Związku i 

trwają przygotowania do Zjazdów: regionalnego i krajowego. Rok 2009 – ważne wy-

darzenie dla Związku – VI Walny Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Hodow-

ców Owiec i Kóz w Piotrkowie Tryb.  

w dniu 9 lutego 2009 roku. W Zjeździe bierze udział 23 delegatów oraz zaproszeni 

goście a wśród nich Prezes Polskiego Związku Owczarskiego Pan Ryszard Świętal-

ski. Zebrani przyjęli sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Głównymi postu-

latami delegatów były: obniżyć opłaty hodowlane od owiec, wprowadzić dopłaty bez-

pośrednie do owiec matek, obniżyć opłaty weterynaryjne za świadectwa zdrowia dla 

jagniąt sprzedawanych na eksport, dopuścić do handlu mięso jagnięca i baranie z 

uboju gospodarczego. Delegaci ponownie zaufali członkom Zarządu i wybrali w tym 

samym składzie: Jolanta Animucka -Prezes Zarządu , Łukasz Siwek – Wiceprezes 

Zarządu, Anna Karkocha – członek, Józef Miniatorski – członek i Jan Adamus – czło-

nek, na nową 4-letnią kadencję. Komisja Rewizyjna w nowym składzie to: Aneta  Sy-

gitowicz – przewodnicząca, Marian Dąbrowski – członek, Arkadiusz Sobczak – czło-

nek. W m-cu maju grupa hodowców uczestniczyła w Konferencji Owczarskiej w Lu-

blinie. Rok 2010 -  ciąg dalszy niekorzystnej koniunktury w owczarstwie oraz spadek 

pogłowia owiec. Zarząd Związku i pracownicy podejmują starania u Ministra Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi - Pana Marka Sawickiego , o wprowadzenie dopłat w wysokości 

30 euro do owcy matki w stadach powyżej 10 sztuk na obszarze województwa 



~ 33 ~ 

 

łódzkiego.  Rok 2011 - związek liczył w 2011 roku około 60 członków. Związek w 

ramach działalności statutowej prowadził ocenę wartości użytkowej na dotychczaso-

wym terenie tj. region piotrkowski. W 2011 roku we wszystkich rasach łącznie nada-

liśmy kwalifikacje (licencje) łącznie z wpisem do ksiąg dla 231 sztuk maciorek, co 

stanowi średnio ok. 11 % -wy remont w stadach oraz dla 70 sztuk tryków. Sprzedaż 

młodych jarlic do nowych stad to 69 sztuk.  

 

Współpracujemy również ze stadami towarowymi, których jest około 44, a w nich ok. 

800 sztuk owiec. W 2011 roku wypłaciliśmy hodowcom za ważenia jagniąt kwotę 

netto 122.765,73 PLN w tym: dla 14-tu stad ojcowskich i dla 17 stad matecznych. 

Jeśli chodzi o działalność gospodarczą to prowadziliśmy ją tylko na terenie piotrkow-

skim i skupiliśmy 1087 sztuk owiec, wełny skupiliśmy 8.860 kg. W czerwcu 2011 r. 

hodowcy naszego Związku uczestniczyli w Wojewódzkiej Wystawie Zwierząt Ho-

dowlanych w Bratoszewicach oraz we wrześniu w Krajowej Wystawie Zwierząt Ho-

dowlanych w Poznaniu – Polagra 2011. Wszystkie zaprezentowane owce uzyskały 

tytuły czempiona lub wice-czempiona. Związek promuje wełnę owczą w postaci wy-

robów takich jak kołdry, poduszki, koce, kamizelki, ocieplacze, artystyczne wyroby 

z filcu...  
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Rolniczo – Pracownicza Spółdzielnia Mleczarska w Szczercowie  

(woj. łódzkie) 

RPSM w Szczercowie jest średnią firmą, 

która od początku swojej działalności (1994 

rok) postawiła przed sobą cel zawarty w ha-

śle „Chcesz żyć długo, jedz zdrowo”.  

Staramy się go realizować produkując pro-

dukty nabiałowe zdrowe, nisko przetwo-

rzone, niezawierające barwników, konser-

wantów i stabilizatorów.   

Nasze procesy technologiczne oparte o stare tradycyjne sprawdzone receptury z du-

żym udziałem pracy ludzkiej sprawiają, że uzyskane z nich produkty cieszą się coraz 

większą rzeszą naszych klientów. 

Mleko skupujemy z odległości nie większej niż 30km i to też sprawia, że nasze pro-

dukty mają niepowtarzalne walory smakowe, zauważone i docenione przez naszych 

klientów, ale też przez jurorów różnych konkursów i wystaw gdzie zyskujemy bardzo 

dobre oceny i zainteresowanie. 

Posiadamy certyfikat JAKOŚĆ TRADYCJA, wpis na MINISTERIALNĄ LISTĘ 

PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH, certyfikat DOCEŃ POLSKIE i wiele innych. 

Aby zachować i utrwalić historię wsi i mleczarstwa w Szczercowie i okolicach, uru-

chamiamy skansen, w którym szczególnie dzieci i młodzież będą mogły poczuć ducha 

przeszłości. 
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Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi (woj. łódzkie) 

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi to organiza-

cja dbająca o zapewnienie godnych warunków życiai 

pracy pszczelarzy działających na terenie województwa 

łódzkiego. Pszczelarze zrzeszeni są w 17 kołach rejono-

wych i jest ich ponad 900. 

 

Celem działań prowadzonych przez Związek jest dbanie 

o rozwój pszczelarstwa w regionie jako integralnej części rolnictwa i ochrony środo-

wiska naturalnego. Związek podejmuje również działania na rzecz promowania i po-

pularyzacji polskiego miodu i innych produktów pszczelich. WZP prowadzi także 

działalność edukacyjną w szkołach, świetlicach i domach kultury skierowaną do 

dzieci, młodzieży i osób dorosłych, jak również szkolenia i konferencje organizowane 

dla samych pszczelarzy mające na celu podniesienie stanu ich fachowej wiedzy i in-

tegrację środowiska. 

W ostatnich latach z uwagi na to, że przemysłowa działalność człowieka, zmiany w 

systemie uprawy roślin powo-

dujące zanik naturalnej bio-

różnorodności czy stosowanie 

pestycydów w rolnictwie, sa-

downictwie i leśnictwie, 

szczególnie w okresie kwit-

nienia roślin, powoduje 

zwiększone wymieranie ro-

jów pszczelich i innych owa-

dów zapylających Związek prowadzi kampanię na rzecz uświadamiania 
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społeczeństwu roli jaką zapylacze pełnią w przyrodzie i konsekwencji ich wyginięcia 

dla życia człowieka. Większość roślin występujących na Ziemi wymaga zapylenia 

przez owady, wśród których największe znaczenie ma pszczoła miodna. W naszej 

szerokości geograficznej, aż 80% roślin to gatunki owadopylne. Owoce, warzywa i 

kwiaty bez pszczół przestałyby istnieć. Rolę jaką pszczoły pełnią w przyrodzie i wiel-

kie znaczenie ich pracy dla życia człowieka na Ziemi najdobitniej podsumował Albert 

Einstein pisząc: „Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, to człowiekowi pozo-

staną już najwyżej cztery lata życia. Nie będzie pszczół, to nie będzie zapylania, nie 

będzie zapylania, nie będzie roślin, nie będzie roślin, to nie będzie zwierząt”.  

 

 

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych 

(woj. mazowieckie) 

 

KZPR powstało na fali protestów trwających 

w czasie skupu rzepaku w 1999 roku. Zało-

życiele Krajowego Zrzeszenia Producentów 

Rzepaku wyrazili konieczność utworzenia 

organizacji w celu obrony i reprezentowania 

interesów swojej branży. 

W poszczególnych okręgach odbyły się wybory do władz OZPR, wybrano też dele-

gatów na Walny Zjazd, który odbył się 3 lipca 2001 roku. Na zjeździe wybrano wła-

dze KZPR na dwuletnią kadencję. 

W czerwcu 2002 roku uruchomiono biuro KZPR w budynku Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi w Warszawie, przy ul. Wspólnej 30. Dziś Krajowe Zrzeszenie 
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Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych jest jedyną ogólnopolską organizacją 

branżową skupiającą producentów rzepaku i roślin białkowych. Celem powołania na-

szego Zrzeszenia jest reprezentowanie oraz obrona praw i interesów producentów rze-

paku i roślin białkowych. 

 

 

KZPRiRB podejmuje wyzwania zmierzające do: 

• zagwarantowania opłacalności produkcji rzepaku i roślin białkowych w Pol-

sce, 

• pozyskania udziałów rolników w produkcji biopaliw, 

• ustabilizowania branży rzepakowej i roślin białkowych m.in. przez utworze-

nie Polskiej Rady Rzepaku i partnerskie współdziałanie z wszystkimi jej 

uczestnikami, 

• poprawienia samowystarczalności naszego kraju w białko roślinne przez 

zwiększenie produkcji rzepaku, roślin białkowych i zagospodarowanie nad-

wyżek oleju na cele techniczne, 

• osiągnięcie masowego członkostwa producentów rzepaku i roślin białkowych 

w KZPRiRB, 
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• doprowadzenie do udziału producentów rolnych w przetwórstwie rzepaku na 

biopaliwo 

Aktywnie uczestniczyliśmy w pracach sejmowych i senackich komisji nad ustawą o 

biopaliwach. Organizujemy i uczestniczymy w konferencjach, gdzie przedstawiamy 

zalety uruchomienia produkcji biopaliw na bazie rzepaku. 

Przedstawiciele Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych 

uczestniczą co roku począwszy od 2001 r. w pracach grupy roboczej ds. oleistych w 

ramach COPA/COGECA w Brukseli. 

 

Nawiązaliśmy dobrą współpracę z organizacjami o podobnym charakterze z Francji, 

Niemiec i Czech. Współpraca pozwala nam na gromadzenie informacji o sytuacji w 

branży, które z kolei przekazujemy naszym członkom. Dzięki bardzo dobrej współ-

pracy z Agropolem, reprezentującym Francuską Branżę Roślin Oleistych i Białko-

wych, możliwe było zorganizowanie szkoleń dla naszych producentów rzepaku we 

Francji. Ich uczestnicy mieli okazję zapoznać się z organizacją branżowych związków 

producentów rzepaku, zasadami funkcjonowania giełdy MATIF, regulacjami unij-

nego rynku roślin oleistych. Zwiedzano francuskie fabryki biopaliwa, spółdzielnie i 

gospodarstwa francuskich farmerów. Współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem 

Producentów Biodiesla pozwala nam z kolei śledzić rozwój produkcji biodiesla w UE. 

Od lutego 2005 r. jesteśmy również członkiem Europejskiego Aliansu Oleistych. W 

ramach tej współpracy uczestniczymy w spotkaniach, gdzie przedstawiane są infor-

macje o rynku oleistych we wszystkich krajach europejskich. 

Zrzeszenie wydaje 3 razy w roku informator „Nasz rzepak”. Gazetę otrzymują bez-

płatnie członkowie KZPRiRB, instytuty naukowe, Izby Rolnicze, ODR-y, Związki 

Dzierżawców i zainteresowane firmy. 
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Łódzki Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu oraz Zwierząt Do-

mowych  (woj. łódzkie) 

Łódzki Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu oraz Zwierząt Domowych 

powstał w 1923r. Statut naszego Związku został zarejestrowany pod numerem reje-

stru 856 w maju w 1924r. Obecnie akta znajdują się pod numerem 1647. Pierwszym 

Prezesem naszego Związku był Otton Falkman zamieszkały w Łodzi przy ulicy Skła-

dowej 26. Siedziba Związku znajdowała się przy ul. Zamenhofa 36, lewa oficyna-

parter. Ostatnim prezesem przed wybuchem II wojny światowej, wybrany był w 

marcu 1939r., lekarz weterynarii Mikołaj Warikof. Funkcje te pełnił już wcześniej. 

Lecznica ta funkcjonuje do dziś, 

a piecze nad nią ma wnuk Miko-

łaja Warikowa, obecnie jest de-

putowanym do Bundeslagu w 

Niemczech. Zarząd wybierany 

był, co roku i składał się z 5 

członków i 3 zastępców. Każdy 

członek Zarządu musiał posiadać opinie wysokiego komisarza. W czasie okupacji 

Związek nie prowadził działalności. Po wyzwoleniu pierwszym prezesem został wy-

brany Jan Dolata, dyrektor dużego zakładu odzieży sportowej, a następnie w kolejno-

ści prezesami byli Stanisław Miśkiewicz, Marian Zachariasz, Michał Stasiak, Grze-

gorz Sut, Zygmunt Dzimiński. Siedziba Związku od ponad 50-ciu lat znajdowała się 

przy ulicy Żeromskiego 60 a obecnie przy ulicy Górnej 23/25. Związek nasz od 1946 

roku zrzeszał członków takich miejscowości jak; Łowicz, Zgierz, Skierniewice i 

Piotrków Trybunalski. Dziś w większości to ośrodki mają własne związki. Łódzki 

Związek ma największą tradycje w hodowli srebrniaka polskiego, co potwierdzają 

katalogi z wystaw w roku 1937, 1939. 


