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• Panie prezesie, czym zaj-
muje się grupa producentów 
„Koprzywianka”?
– Jesteśmy w pełni uznaną 
grupą producentów owoców 
i warzyw. Sprzedajemy przede 
wszystkim różne odmiany wi-
śni oraz jabłek, w mniejszym 
stopniu czarne i czerwone po-
rzeczki oraz aronie. Jeśli cho-
dzi o warzywa, to sprzedaje-
my kalafiory, brokuły. Gru-
pa w tej chwili liczy 61 człon-
ków, którzy gospodarują łącz-
nie na ponad 300 ha. Działamy 
w południowo-wschodniej czę-
ści województwa świętokrzy-
skiego na terenie powiatu san-
domierskiego i powiatu sta-
szowskiego.
• Okolice Sandomierza to nie-
mal zagłębie sadowniczo-wa-
rzywne.
– Rzeczywiście jest to teren 
z dużą tradycją takiej działal-
ności. Gminą, gdzie sadownic-
two jest najbardziej popularne 
jest gmina Obrazów. Miejsco-
we gospodarstwa rolne, mimo 
tego, że obszarowo są niewiel-
kie, to jednak ich towarowość 
oceniam jako wysoką. Obec-
nie zainteresowanie prowa-
dzeniem sadów wyraźnie roz-
szerza się na tereny zdecydo-
wanie dalej położone od San-
domierza. Wynika to z faktu, 
że sad na nowej ziemi zawsze 
lepiej owocuje. Dlatego też ro-
śnie zainteresowanie wykorzy-
staniem nowych ziem pod taką 
działalność.
• „Koprzywianka” jest w peł-
ni uznaną organizacją pro-
ducencką, a więc pomyślnie 
zrealizowała pięcioletni plan 
dochodzenia do uznania. Czy 
było trudno zostać w pełni 
uznaną grupą?
– W tym rejonie byliśmy pierw-
szą taką grupą, która realizo-
wała pięcioletni plan docho-
dzenia do uznania, a to jest 
siłą rzeczy pewnym utrudnie-
niem. Wiadomo, że tym pierw-

szym zawsze jest trudniej, bo 
nie mają na kim się wzoro-
wać. Wszelkie problematycz-
ne kwestie muszą sami roz-
wiązać. Tym następnym jest 
lepiej, bo mogą podpatrzeć jak 
daną kwestię inni rozwiązali. 
Największe trudności spra-
wiały nam niektóre przepisy, 
nie łatwo także było wspólnie 
z wszystkimi rolnikami doga-
dać pojedyncze szczegóły. Stąd 
początkowo ostrożnie inwesto-
waliśmy, ale z czasem pełną 
garścią sięgnęliśmy po unij-
ne wsparcie.
• Patrząc z dzisiejszej per-
spektywy, opłaciło się zało-
żyć grupę?
– Niewątpliwie tak. Przede 
wszystkim mogliśmy, jako gru-
pa starająca się o pełne uzna-
nie, korzystać z 75 proc. dofi-
nansowania unijnego na inwe-
stycje. Jeśli chodzi o członków 
naszej grupy to przeciętna po-
wierzchnia gospodarstw wy-
nosi 4-5 ha. Stąd też trudno 
się spodziewać, aby tacy rol-
nicy dysponowali środkami 
na duże inwestycje. Jednak 
dzięki wsparciu dla grup pro-
ducentów owoców i warzyw 
przeprowadziliśmy w latach 
2006-2011 inwestycje na kwo-
tę 2,7 mln zł. Z tego 75 proc. 
otrzymaliśmy z powrotem, czy-
li licząc w pieniądzach wróciło 
do nas ponad 2 mln zł! To dla 
członków naszej grupy mia-
ło olbrzymie znaczenie. Dzię-
ki tym pieniądzom, które roz-
sądnie wydawaliśmy, napraw-
dę mnóstwo rzeczy udało się 
osiągnąć. Członkowie grupy 
zakupili sporo potrzebnego 
sprzętu i maszyn m.in. trzy ty-
siące skrzyniopalet, dwa kom-
bajny do zbiorów owoców jago-
dowych, wagi elektroniczne, 
osiem wózków widłowych, nie 
wspominając już o chłodniach 
z prawdziwego zdarzenia. Tak-
że nasza Handlowo-Usługowa 
Spółdzielnia Ogrodnicza „Ko-

przywianka” w sposób znaczą-
cy skorzystała na tych środ-
kach. Utwardziliśmy kostką 
plac manewrowy, rozbudowa-
liśmy i wyremontowaliśmy bu-
dynki magazynowe spółdziel-
ni oraz wiatę. Powstała także 
chłodnia do szybkiego schła-
dzania owoców o pojemności 
30 ton. O ile wiem, Komisja 
Europejska rozporządzeniem 
z 5 kwietnia 2012 r., ograniczy-
ła wsparcie dla takich grup 
w nowych państwach Wspól-
noty Europejskiej do 10 milio-
nów euro rocznie. Tymczasem 
tylko w Polsce wstępnie uzna-
ne grupy producentów owoców 
i warzyw otrzymały w ubie-
głym roku 175 milionów euro. 
Grupy producentów owoców 
i warzyw będą mogły więc li-
czyć na drastycznie mniej-
szy zwrot kosztów poniesio-
nych na inwestycje. W związ-
ku z tym duże przedsięwzięcia, 
takie jak budowa chłodni, będą 
o wiele trudniejsze do zreali-
zowania. Nasza grupa podjęła 
działania inwestycyjne kiedy 
pieniądze były na wyciągnię-
cie ręki, więc można powie-
dzieć, że w pełni wykorzysta-
liśmy czas i możliwości.
• Oprócz zwrotu 75 proc. 
kosztów inwestycji w cza-
sie pięcioletniego planu do-
chodzenia grupa otrzymy-
wała także dofinansowanie 
do sprzedanego towaru.
– To wsparcie miało dla nas 
istotne znaczenie. Wynosi ono 
w pięciu latach dochodzenia 
grupy do uznania: 10 proc., 
10 proc., 8 proc., 6 proc. i 4 proc. 
wartości produkcji sprzedanej. 
Dofinansowanie takie jednak 
nie może przekroczyć kwo-
ty 100 tys. euro. W przypad-
ku przekroczenia tej granicy 
otrzymuje się dofinansowa-
nie o połowę mniejsze. Z ty-
tułu tego wsparcia do naszej 
kasy rocznie wpływało dodat-
kowo do 80-100 tys. zł. Począt-
kowo można je było przezna-
czyć na pokrycie kosztów ad-
ministracyjnych, później wpro-
wadzono większą dowolność 
w wydawaniu tych pieniędzy.
• A na jakie wsparcie może 
liczyć w pełni uznana orga-
nizacja producencka?
– Tutaj już niestety możliwości 
są mniejsze. Nadal można się 
ubiegać o dofinansowywanie 
inwestycji w 60 proc., jeśli nie 
przekroczy ona 4,1 proc. przy-
chodów grupy ze sprzedaży. 
Szanse na skorzystanie z tego 
wsparcia jest minimalne, bo-
wiem obwarowane jest ono róż-
nego typu wymaganiami, które 

ciężko zrealizować. Dlatego też 
na to wsparcie łapie się jedynie 
kilka grup na całą Polskę. Po-
zostają więc przede wszystkim 
korzyści inwestycji podjętych 
w czasie dochodzenia do uzna-
nia oraz z faktu sprzedaży więk-
szych partii towaru przez gru-
pę, co pozwala uzyskać wyższe 
ceny. Nie bez znaczenia jest zdo-
byte w tym czasie doświadcze-
nie dotyczące organizacji i spo-
sobu działania grupy.
• A jak wygląda opłacalność 
sprzedaży owoców i warzyw. 
O ile się orientuję, to w sku-
pach mamy do czynienia z du-
żymi wahaniami cen.
– Jednego dnia w skupach jest 
za dużo towaru, a drugiego 
za mało. Stąd skoki cen. Dla 
przykładu mogę powiedzieć, 
że wczoraj za kilogram jabłka 
płacono 52 gr, a dziś już 45 gr. 
W takich realiach w przypad-
ku wiśni istotne jest posiada-
nie chłodni. Pozwala ono bo-
wiem po zebraniu tych owoców 
z sadu na przechowywanie ich 
przez krótki czas, a to w zupeł-
ności wystarczy. Jeśli za dwa 
trzy dni ceny wiśni będą wyż-
sze, to wtedy można sprzedać 
korzystniej towar zgromadzo-
ny w chłodni. Niemalże całość 
naszej produkcji sprzedajemy 

do zakładów przemysłowych. 
Są to Hortino Leżajsk, Zakła-
dy Przemysłu Owocowo-Wa-
rzywnego w Dwikozach, które 
zresztą bardzo dobrze płacą, 
wreszcie Zakłady Przetwór-
stwa Owocowego w Samborcu.
• Zauważyłem też, że w spół-
dzielni jest sklep ze środka-
mi ochrony roślin.
– Rzeczywiście prowadzimy 
handel środkami ochrony ro-
ślin oraz w mniejszym stopniu 
nawozami. Nasz sklep jest zna-
komicie zaopatrzony, rolnicy 
mogą w nim znaleźć wszyst-
ko czego potrzebują. Dodatko-
wo nasze ceny są bardzo przy-
stępne, dzięki temu, że nie sza-
lejemy z marżami. Z tych po-
wodów nasz sklep bywa czę-

sto odwiedzany przez rolników 
nie tylko z bliskich okolic, ale 
i z odległych terenów.
• A właśnie, jak w ysoką 
marżę naliczają sobie sprze-
dawcy?
– Standardem jest około 10 
proc. To w pewnym stopniu 
zależy od rynku zbytu, bo-
wiem tam gdzie nie ma z tym 
problemu, a więc na terenach 
rolniczych, marże wynoszą i 20 
proc. W naszym sklepie mamy 
marżę w wysokości 5-7 proc. 
Jak mówiłem, dlatego też nie 
narzekamy na brak zaintere-
sowania. Zachęceni niższymi 
cenami przyjeżdżają do nas 
na większe zakupy nawet rol-
nicy z dalszych terenów.

Seweryn Pieniążek

Rozmowa z Henrykiem Dojką, prezesem grupy producentów „Koprzywianka”  
powstałej na bazie Handlowo-Usługowej Spółdzielni Ogrodniczej „Koprzywianka” w Koprzywnicy

Wsparcie dla grup producentów 
wiele nam pomogło

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

Projekt opracowany przez Wydawnictwo Ludowe Sp. z. o.o.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2007 2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Europejski Fundusz Rolny  
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wszelkie zagadnienia dotyczące grup producentów rolnych reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 
r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88 poz. 
983 z późn. zm.). Zgodnie z ww. ustawą w grupy producentów rolnych mogą organizować się osoby 
fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, prowa-
dzące gospodarstwa rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność 
rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Ustawa dotyczy grup utworzonych przez 
producentów jednego produktu bądź grupy produktów, których wykaz został określony rozporządze-
niem ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Rozporządzenie to określa ponadto minimalną roczną wielkość 
produkcji towarowej oraz minimalną liczbę członków grupy. Etapy tworzenia grup są następujące:
1. Wybór formy prawnej.
2. Zebranie założycielskie.
3. Rejestracja GPR w KRS – Rejestrze Przedsiębiorców oraz inne obowiązki przedsiębiorcy.
4. Rejestracja GPR w Urzędzie Marszałkowskim.
5. Plan działania grupy.
Więcej informacji na stronie www.ksow.pl w zakładce grupy producentów rolnych.

Dzięki środkom unijnym grupa kupiła m.in. wózki widłowe

Prezes Henryk Dojko ocenia jakość jabłek


