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Co to s¹ grupy producenckie?
Szansa na nowy styl rolniczego go-
spodarowania czy powrót do mini
PG-rów z now¹ twarz¹? Czy pol-
skie rolnictwo, w ogromnej wiêk-
szo�ci � biedne, rozdrobnione, nie-
doiwestowane i s³abo zorganizowa-
ne, któremu w nowej rzeczywisto-
�ci Unii Europejskiej przyjdzie
stan¹æ do konfrontacji z nowocze-
snym, dotowanym, wysokotowaro-
wym i wysokospecjalistycznym
rolnictwem krajów zachodnich,
wyjdzie z tego obronn¹ rêk¹?

W czym mo¿emy upatrywaæ
swojej szansy na sukces? Pieniêdzy
nam nagle nie przybêdzie. Zawsze
jednak mo¿emy lepiej zorganizowaæ
pracê, poprzez  wprowadzanie no-
woczesnych form gospodarowania,
wspólnego funkcjonowania np. w
tzw. grupach producenckich, które w
innych krajach ju¿ siê sprawdzi³y i
dzia³aj¹ od dawna.

Na czym opiera siê idea wspól
nego gospodarowania rolni
ków ramach takiej grupy?

Celem jej jest dostosowanie produk-
cji rolnej cz³onków do warunków ryn-
kowych, poprawy efektywno�ci go-
spodarowania, planowanie  produk-
cji ze szczególnym uwzglêdnieniem
jej jako�ci, koncentracji poda¿y oraz
organizowania sprzeda¿y produktów
rolnych a tak¿e ochrony �rodowiska
naturalnego. Kto mo¿e  do niej przy-
st¹piæ?

Podstawowe zasady pozwalaj¹-
ce za³o¿yæ tak¹ grupê producenck¹
sprowadzaj¹ siê do kilku warunków:
grupa udzia³owców nie mo¿e liczyæ
mniej ni¿ 5 producentów, form¹ or-
ganizacyjn¹ mo¿e byæ spó³ka akcyj-
na, spó³ka z ograniczon¹ odpowie-
dzialno�ci¹, zrzeszenie (10 cz³on-
ków) lub stowarzyszenie (minimum
15 rolników). Ka¿da grupa produ-
cencka musi w s¹dzie rejonowym za-
rejestrowaæ akt za³o¿ycielski, o któ-
rym mówi stosowna ustawa. Po reje-
stracji i dope³nieniu wymagañ skar-
bowych nale¿y z³o¿yæ wniosek do
wojewody o wpisanie do rejestru
grup.

Alternatywê do indywidualnego
gospodarowania w ma³ych gospodar-
stwach mog¹ stanowiæ dobrze zorga-
nizowane i prê¿nie dzia³aj¹ce we
wspó³pracy z producentami rolnymi
z zagranicy polskie grupy producenc-
kie.

W  powiecie strzeleckim
pierwsze kroki ju¿ zosta
³y poczynione. W gminie

Le�nica funkcjonuje ju¿ grupa pro-
ducencka �K³os�. Liczy ona obecnie
51 cz³onków, gospodaruj¹cych na ob-
szarze 1800 hektarów, na którym
uprawiaj¹ w przewa¿aj¹cej mierze
zbo¿a i rzepak.

Inicjatorem powstania tej grupy
by³ Krzysztof Ficoñ, a aktualnie pe³-
ni¹cym funkcjê przewodnicz¹cego
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zarz¹du jest Jan Wilkowski.
Zosta³a zarejestrowana postano-

wieniem S¹du Okrêgowego w Opolu
w grudniu1999r.

Start �K³osu� w du¿ej mierze by³
mo¿liwy dziêki  pomocy nie
mieckich przyjació³ z Saksonii.

Kiedy na zaproszenie Huberta Ku-
rza³a na do¿ynki w 1998 roku przy-
byli na Górê �w. Anny przedstawi-
ciele rz¹du tego landu z ministrem
Rolfem Janichenem oraz reprezentan-
tami Christlich Soziales Bildungswerk
Sachsen e.v. Militz, zosta³y nawi¹-
zane bli¿sze kontakty  pomiêdzy nie-
mieckim CSB a �l¹skim Stowarzy-
szeniem Samorz¹dowym. Stanowi³o
to pierwszy krok do przysz³ych
wspólnych dzia³añ na Opolszczy�-
nie.
- Chocia¿ trzeba przyznaæ - mówi
burmistrz H. Kurza³ - ¿e w pierw-
szych wyst¹pieniach naszych nie-
mieckich go�ci, staraj¹cych siê doko-
naæ realnej oceny szans naszego rol-
nictwa w Unii Europejskiej rysowa-
³a siê do�æ czarna wizja, to równo-
cze�nie przedstawiciele CSB okazy-
wali du¿e zainteresowanie problema-
mi opolskich rolników, zapewniaj¹c
o chêci pomocy wszystkim, którzy
pragn¹ przygotowaæ swoje gospodar-
stwa do nowych warunków. W wy-
niku spotkañ z rolnikami i wyjazdów
do Saksonii, na których prezentowa-
no nowoczesne formy organizacji
gospodarowania, zrodzi³a siê idea
za³o¿enia pierwszej grupy produ-
cenckiej.

Wysoka specjalizacj¹ grupy
�K³os� sprawi³a, ¿e potrzebne sta³y
siê urz¹dzenia do suszenia i czysz-
czenia ziarna. Tu z pomoc¹ przyszli
tak¿e Niemcy. Jako dar rz¹du Sakso-
nii zosta³y przekazane nie tylko te
urz¹dzenia, ale i zaprawiarka oraz
aparatura do pomiaru jako�ci ziarna.
To cenne i niezbêdne wyposa¿enie
zosta³o zainstalowane w obiektach
po by³ym PGR w Lichyni, które
�K³os� wydzier¿awi³ na 12 lat od
Agencji Nieruchomo�ci Rolnych.
Poza tym powsta³a wspólnota ma-
szynowa Maschinenring, która dale-
ka jest od dotychczasowych kó³ek
rolniczych, a g³ównie ma na celu ob-
ni¿enie kosztów dzia³alno�ci gospo-
darstw rolnych.

Jakie s¹ korzy�ci z przynale¿no
�ci do tej grupy?
Mo¿liwo�ci tañszych (bo w hur-

cie) zakupów �rodków do produkcji
rolnej, nawozów, �rodków ochrony
ro�lin, materia³u siewnego itp. Tak¿e
uzyskanie korzystniejszych cen zby-
tu  produktów. Poprawa ich jako�ci
(w przypadku �K³osu� - zbo¿a prze-
znaczonego do sprzeda¿y poprzez
suszenie i czyszczenie). Potanienie
kosztów produkcji przez wspóln¹
obs³ugê finansow¹ i wspólne u¿yt-
kowanie niektórych maszyn rolni-
czych. A przede wszystkim mo¿li-

wo�æ skorzystania z dop³at do funk-
cjonowania grupy i uzyskania wspar-
cia finansowego, i to zarówno ze
�rodków krajowych jak i funduszy
unijnych.

Pomimo ¿e profity z przynale¿-
no�ci do takiej grupy s¹ oczywiste i
od razu do�æ ³atwo wymierne, to jed-
nak utworzenie tej grupy nie by³o
spraw¹ ³atw¹. Ma³o tego � nie wia-
domo, czy w obecnym kszta³cie prze-
trwa.

Chocia¿ �K³os� zosta³ oficjalnie
zarejestrowany w grudniu �99, to
proces zawi¹zywania grupy, dojrze-
wania rolników do decyzji o koniecz-
no�ci wspólnego dzia³ania trwa³ bli-
sko rok

By³ to proces bardzo trudny i
momentami wydawa³o siê ju¿, ¿e ca³y
wysi³ek inicjatorów poszed³ na mar-
ne.
- Wspólnie z Helmutem Muellerem
szefem Christlich Soziales Bildung-
swerk  na spotkaniu w 1998 r. ustali-
li�my wtedy - wspomina burmistrz
H Kurza³ - ¿e wspó³praca  CSB z
gmin¹ Le�nica i �l¹skim Stowarzy-
szeniem samorz¹dowym realizowa-
na bêdzie dwutorowo. Jedna sfera
dzia³añ zmierza³a do zawi¹zania gru-
py producenckiej, której trzon sta-
nowiæ mieli rolnicy z gminy Le�nica i
powiatu strzeleckiego. Natomiast
drugi obszar dzia³ania obejmowa³ sze-
rok¹ ofertê szkoleniow¹ dla ca³ego
województwa opolskiego. Tu mie�ci
siê m.in. projekt �Bezpo�rednia
sprzeda¿ produktów rolnych�, reali-
zowany przez CSB ze �l¹skim Sto-
warzyszeniem Samorz¹dowym  przy
wspó³pracy z Urzêdem Marsza³kow-
skim.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e ju¿ na
starcie rolnikom z �K³osa�
siê uda³o. Grupa zosta³a

wyposa¿ona przez rz¹d Saksonii w
spory maj¹tek, a przez partnera z
CSB w wiedzê niezbêdn¹ do funk-
cjonowania wed³ug  nowych europej-
skich  norm. Mia³a zatem wszelkie
niezbêdne atuty, aby dobrze przygo-
towaæ siê  na wej�cie Polski do UE. i
od razu skorzystaæ z dostêpnych
form pomocy finansowej, pañstwo-
wej lub unijnej. Aby jednak tak¹ po-
moc otrzymaæ, konieczne jest wyko-
nanie  nastêpnego kroku, grupa musi
wreszcie okre�liæ swój status praw-
ny (tzn. przyj¹æ formê spó³dzielni lub
spó³ki).
- �K³osowi� zabrak³o jednak od-
wagi i dot¹d tego nie uczyni³. Inicja-
torzy powo³ania tej grupy odczuwaj¹
to jako swoj¹ pora¿kê - komentuje
K. Ficoñ. Powody takiego stanu  s¹
ró¿ne, pocz¹wszy od faktu, ¿e s³o-
wo �spó³dzielnia� w Polsce po pro-
stu �le siê kojarzy. Poprzez efekty
oddzia³ywania niestabilnej polityki
wobec rolnictwa, a¿ po sprawê pod-
stawow¹, któr¹ jest bez w¹tpienia
brak wzajemnego zaufania samych
rolników.
- W okresie najbardziej intensyw-
nego tworzenia grupy producenckiej
i realizacji innych programów  z part-
nerem niemieckim, czêsto zadawano
mi podejrzliwe pytania, czy aby
Niemcy nie chc¹  nas zalaæ swoimi
produktami ju¿ po wej�ciu do Unii �
mówi H. Kurza³. - Odpowiada³em
zawsze, ¿e to Niemcy powinni siê
baæ nas, naszych produktów i dzisiaj
z satysfakcj¹ mogê powiedzieæ, ¿e
mia³em racjê!

Niebezpieczeñstwo upatrujê je-
dynie w fakcie, ¿e zach³y�niêcie siê
stosunkowo ³atwym sukcesem na-
szych produktów rolnych, przy za-
niedbaniu promocji i wprowadzania
usprawnieñ organizacyjnych mo¿e
sprawiæ, ¿e za kilka lat rzeczywi�ci
pojawi siê zagro¿enie  mo¿liwo�ci¹
wyparcia z rynku  przez inne kraje.

Ca³a Unia oparta jest na zorganizo-
wanych formach  produkcji i prze-
twórstwa rolnego.

Na przyk³ad w Austrii przyna-
le¿no�æ do Izby Rolniczej jest obo-
wi¹zkowa, podobnie w Niemczech
kó³ka maszynowe i spó³dzielnie sta-
nowi¹ podstawê gospodarki rolnej.

Tym bardziej w Polsce, przy re-
latywnie ma³ych obszarowo gospo-
darstwach rolnych  niezbêdne jest
zrzeszanie siê rolników.

Ramy prawne zosta³y stworzo-
ne ju¿ do�æ dawno. Skorzystanie z
tych mo¿liwo�ci zale¿y ju¿ od sa-
mych rolników.

Pierwsze miesi¹ce pokazuj¹, ¿e
nasze rolnictwo ma szansê na ca³kiem
niez³¹ pozycjê w krajach UE. �wiat
zglobalizowany stanowi o tym, ¿e
dobrzy i bogaci  staj¹ siê jeszcze bo-
gatszymi.

Wiele osób jest przekonanych, ¿e
rolnictwo w powiecie strzeleckim
wkrótce do³¹czy do �cis³ego grona
tych najlepszych. Ale to wymaga dal-
szego zwiêkszenia aktywno�ci. �rod-
ki pomocowe bêd¹ coraz mniejsze, a¿
którego� dnia siê skoñcz¹. Dlatego
nale¿y siê �pieszyæ. Zmiany nieko-
rzystnych zjawisk takich jak niesta-
bilno�æ cen nie dokona siê przez na-
rzekanie, a jedynie poprze aktywne
przecidzia³anie niekorzystnym zjawi-
skom, poprzez zrzeszanie siê i po-
dejmowanie  wspólnych dzia³añ mar-
ketingowych i inwestycyjnych..

Grupa �Klos� ma wszelkie atry
buty niezbêdne do stworze
nia mocnego organizmu pro-

dukcyjnego i lobbingowego. Oczywi-
�cie jest to zwi¹zane z podjêciem
pewnego ryzyka, podobnie jak w ka¿-
dej innej ga³êzi gospodarki. Burmistrz
Le�nicy zachêca zatem swoich rolni-
ków do po�piechu i odwagi.

Na dzi� jednak rolnicy z �K³osa�
nie dopracowali siê modelu wspólnej
sprzeda¿y swoich produktów i w
tym zakresie  ka¿dy sobie rzepkê
skrobie, dalej niestety  podjêcie wa¿-
nych decyzji blokuje brak wzajemne-
go zaufania, a chêæ wspó³pracy wzra-
sta jedynie w stanach kryzysowych,
kiedy wystêpuj¹ problemy ze zby-
tem.

Ubieganie siê o pozyskanie �rod-
ków europejskich na wsparcie grup
producenckich jest mo¿liwe, ale po-
moc taka uzale¿niona jest od obrotu
ze sprzeda¿y uzyskiwanego przez
grupê. Chyba w koñcu wzglêdy eko-
nomiczne przewa¿¹ i grupa podejmie
stosowne decyzje  umo¿liwiaj¹ce
dzia³anie w pe³nym zakresie.

Piotr Koszyk

Wakacje, wakacje i po wakacjach.
Jeszcze do niedawna wstawa³am sko-
ro �wit, o 12, spotyka³am siê z przy-
jació³mi, pó�niej ogl¹da³am tak du¿o
telewizji, ¿e chyba pobi³am rekord
Guinessa. Jednym zdaniem: wspa-
nia³e, leniwe wakacje. Jednak zanim
siê obejrza³am, zaczê³o siê liceum.
Obieca³am sobie (zreszt¹ jak co roku),
¿e przy³o¿ê siê do nauki (Wy te¿ w
to nie wierzycie?).

Pocz¹tek roku szkolnego taki sam
jak zwykle - bia³e koszule, hymn,
przemowa dyrektora i rozej�æ siê.
Oczywi�cie z¿era³a mnie ciekawo�æ
z kim bêdê siê mêczy³a przez naj-
bli¿sze trzy lata. Znajomi z gimna-
zjum plus kilka nowych twarzy - oto
moja klasa (ca³kiem nie�le). Wielu lu-
dzi odradza³o mi t¹ szko³ê, ze wzglê-
du na organizacjê nauczania (co praw-
da jest trochê dziwny i na pierwszy
rzut oka trudno jest siê w nim po³a-
paæ, ale do wszystkiego da siê przy-
zwyczaiæ).  Codziennie mam te same
lekcje czyli dzieñ w dzieñ przez trzy
miesi¹ce fizyka, geografia, polski (a¿
mnie ciarki przechodz¹ na sam¹ my�l).
Muszê jednak przyznaæ, ¿e rutyna
zmusza do systematyczno�ci. No i
nie trzeba siê uczyæ na wszystko tyl-
ko na te kilka przedmiotów, a co naj-
lepsze po tych trzech miesi¹cach nie
bêdê ju¿ s³yszeæ o geografii do koñca
¿ycia. Czy¿ to nie brzmi piêknie?
Zmieni³ siê te¿ system oceniania i
zamiast ocen mamy punkty. Jest to
bardziej sprawiedliwe, gdy¿ nie da siê
niczego podci¹gn¹æ lub obni¿yæ. Trze-
ba siê jednak wykazaæ du¿¹ znajo-
mo�ci¹ matematyki, bo dodaj¹c, odej-
muj¹c lub dziel¹c te wszystkie punk-
ty mo¿na siê ³atwo pogubiæ. Ju¿ na
pierwszej lekcji nauczyciele podali
nam ile bêdziemy mieli kartkówek i
sprawdzianów, i po ile punktów przy-
s³uguje za ka¿de z nich. Mi³e przy-
witanie - ju¿ pierwszego dnia o
sprawdzianach. Przynajmniej dziêki
temu wiem na czym stojê.

Ogólnie liceum zapowiada siê na
ca³kiem fajny (choæ mêcz¹cy) okres
w moim ¿yciu. W tym tygodniu cze-
kaj¹ mnie (zaledwie) dwie kartków-
ki. Jedyna my�l jaka mnie pociesza
to ta, ¿e nie bêdê mia³a matematyki
przez trzy miesi¹ce. A tym którzy
chc¹ tu i�æ, radzê by sobie kupili do-
bry kalkulator.

Ma³gorzata Wdowik

Ju¿ po �
wakacjach
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