
XX
II

 E
D

Y
C

JA
 O

gó
ln

op
ol

sk
i K

on
ku

rs
 R

O
LN

IK
 –

 F
A

RM
ER

 R
O

KU





3

Szanowni Pañstwo! Drodzy Laureaci!

Konkurs „ROLNIK – FARMER ROKU” towarzyszy nieomal 
od początku zmianom zachodzącym na polskiej wsi i terenach 
wiejskich. Od 1995 roku wybierani są najlepsi gospodarze 
w różnych kategoriach. Bez wątpienia Laureaci konkursu mogą 
być i są stawiani za wzór do naśladowania.

Minął rok od objęcia przeze mnie urzędu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. W I rocznicę przedstawiłem szczegółową 
informację z realizacji Programu Działań Ministerstwa Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019. Zgodnie z danym na 
początku słowem, realizuję konsekwentnie nasze wyborcze 
zobowiązania. Uporządkowane zostały kwestie dotyczące 
obrotu ziemią rolną, wprowadzony został pakiet ustaw wzmac-
niających pozycję rolnika w łańcuchu żywnościowym, w tym 
przepisy ułatwiające rolnikom sprzedaż produktów przetwo-
rzonych we własnym gospodarstwie.

To tylko niektóre ze zrealizowanych zadań. Kolejne będą 
sukcesywnie podejmowane i rozwiązywane, gdyż sprawy 
rolnictwa i gospodarki żywnościowej, poprawa warunków 
konkurencji i możliwości rozwojowych są dla mnie oraz całego 
rządu priorytetem.

Gratulując dziś laurów zdobytych w Ogólnopolskim Kon-
kursie „ROLNIK – FARMER ROKU”, wyrażam jednocześnie 
przekonanie, że Wasza wiedza, doświadczenie i umiejętności 
będą sprzyjać realizacji Programu Działań Ministerstwa Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019. Zdaję sobie sprawę, że 
bez zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, nawet 
najlepszy program ma niewielkie szanse na realizację. Nasz 
powstawał przy bardzo szerokim udziale rolników, związków 
i organizacji zawodowych oraz instytucji obsługujących rolni-
ctwo. Dzięki temu mamy wszystkie dane po temu, aby został 
on dobrze i w całości zrealizowany również przy Waszym 
aktywnym udziale.

Życzę Państwu wielu kolejnych sukcesów w prowadzonej 
działalności oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Krzysztof Jurgiel
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

The Minister of Agriculture  
and Rural Development

Dear Readers! Dear Laureates!

The Competition “ROLNIK – FARMER ROKU” (“FARMER OF THE YEAR”) accompanies, almost from the be-
ginning, the changes occurring in the Polish countryside and rural areas. Since 1995, the best farmers get chosen 
in different categories. Without a doubt, the winners of the competition can be and are held up as an example 
to follow.

A year has passed since I took the office of the Minister of Agriculture and Rural Development. On the 
first anniversary I presented detailed information on the implementation of the Programme of Action of the 
Ministry of Agriculture and Rural Development for the years 2015-2019. I am consistently implementing our 
election commitments. Issues concerning the marketing of agricultural land were addressed, a package of bills 
to strengthen the position of farmers has been introduced, including provisions to facilitate the farmers to sell 
the products processed on their own farms.

These are just some of the tasks performed. The next will be successively taken and resolved, as the issues 
of agriculture and food economy, improving conditions for competition and development opportunities are 
a priority for myself and the entire government.

As I congratulate today’s winners, I would also like to express my confidence that your knowledge, experi-
ence and skills will foster the implementation of the Programme of Action of the Ministry of Agriculture and 
Rural Development for the years 2015-2019. I am aware that without the involvement of all stakeholders, 
even the best program has little chance of realization. Ours was made with very broad participation of farmers, 
unions and professional organizations as well as the institutions that support agriculture. As a result, we have 
all the data to ensure it fully realized with your active participation.

I wish you many more successes in business activity and all the best in your personal lives.



Agencja Nieruchomości Rolnych jest instytucją reprezentującą Skarb Państwa w stosunku do mienia pań-
stwowego w rolnictwie. Do jej głównych zadań należy zagospodarowanie majątku Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa (ZWRSP). Od początku swojej działalności, tj. od 1992 roku, Agencja przejęła ze wszystkich 
źródeł do Zasobu 4,7 mln ha. Obecnie pozostaje w nim nieco ponad 1,385 mln ha.

Obecnie podstawową formą rozdysponowania państwowej ziemi jest dzierżawa. W styczniu 2016 r. wpro-
wadzone zostały nowe zasady wydzierżawiania gruntów rolnych wskazujące m.in., że podstawowym rodzajem 
przetargów na dzierżawę jest przetarg ograniczony, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni 
zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. Umowy zawierane są na okres nawet do 10 lat. 
W tworzeniu procedur na przetargi ograniczone uczestniczą przedstawiciele organizacji społecznych rolników. 

Dzierżawa jest dla rolników bardzo atrakcyjną formą zagospodarowania państwowych gruntów. Tylko oni 
mogą startować w przetargach ograniczonych – licytacyjnych lub ofert pisemnych. W tej drugiej formie prze-
targów wysokość czynszu nie jest  decydującym kryterium wyboru zwycięzcy. Zwłaszcza po 20 sierpnia br., 
kiedy to weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi regulujące wysokość czynszu  
w zależności od klasy gruntów i ich potencjału produkcyjnego. Wśród kryteriów przetargowych ofert pisem-
nych najczęściej brane są pod uwagę wielkość gospodarstwa i jego odległość od oferowanego gruntu oraz 
charakter dominującej produkcji rolnej. Preferowana jest produkcja zwierzęca.

W 2016 roku Agencja wydzierżawiła ok. 60 tys. ha na podstawie ok. 8 tys. zawartych umów.  W tym celu 
zorganizowała ok. 15 tys. przetargów. Na koniec 2016 r. w dzierżawie pozostawało 1,041 mln ha na podstawie 
ponad 58,3 tys. zawartych umów dzierżawy.

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o  zmianie 
niektórych ustaw z 14 kwietnia 2016 r. spowodowała, że sprzedaż nieruchomości rolnych została mocno ograni-
czona. Zakaz sprzedaży gruntów Zasobu WRSP nie jest jednak bezwzględny, bo w ustawie przewidziane zosta-
ły pewne wyjątki w przypadkach uzasadnionych względami społeczno-gospodarczymi. W całym 2016 r. Agencja 
sprzedała ok. 18 tys. ha.  W tym celu zorganizowała ok. 15 tys. przetargów i  zawarła 1,5 tys. umów sprzedaży.

Agencja w swojej ofercie posiada także nieruchomości nierolne, przeznaczone na inwestycje. Ich sprzedaż 
pozwala na uruchomianie inwestycji o charakterze gospodarczym, które przyczyniają się do powstawania 
nowych miejsc pracy i tym samym polepszania warunków życia społeczności lokalnych. Z nieruchomości tych 
chętnie korzystają inwestorzy ze względu na ich atrakcyjną lokalizację, uregulowany stan prawny oraz jasne 
procedury nabywania. Roczne wpływy ze sprzedaży terenów inwestycyjnych to ok. 300 mln zł.

Środki, które wypracowuje Agencja ze sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, przekazuje do budżetu pań-
stwa i na Fundusz Rekompensacyjny, z którego wypłacane są rekompensaty dla Zabużan. W 2016 r. Agencja 
wpłaciła do kasy państwa 1 miliard 484 miliony złotych. Łącznie od 2005 r. Agencja przekazała do państwowej 
kasy ponad 19 miliardów 685 milionów złotych. 

Agencja wspiera również samorządy lokalne, zwłaszcza na terenach popegeerowskich. Przekazuje im nie-
odpłatnie grunty, na których powstają szkoły, boiska, place zabaw i tereny rekreacyjne oraz udziela bezzwrot-
nej pomocy gminom i spółdzielniom mieszkaniowym. Od początku swojej działalności Agencja przekazała na 
rzecz samorządów terytorialnych około 57 tys. ha w całym kraju oraz udzieliła bezzwrotnej pomocy finansowej 
gminom i spółdzielniom mieszkaniowym na kwotę ponad 1 mld zł.

Agencja sprawuje nadzór właścicielski nad działalnością 41 spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym zna-
czeniu dla gospodarki narodowej. Ze względu na istotny kierunek hodowli i rodzaj prowadzonych prac hodowlanych 
podzielono je na trzy grupy: hodowli roślin rolniczych i ogrodniczych, hodowli zwierząt gospodarskich oraz hodowli 
koni i stada ogierów. W spółkach tych prowadzona jest hodowla twórcza i zachowawcza oraz gromadzony jest 
najcenniejszy materiał genetyczny roślin i zwierząt decydujący o postępie biologicznym. Dzięki temu polscy rolnicy 
mają dostęp do wysokiej jakości materiału nasiennego roślin i materiału zarodowego zwierząt.
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Szanowni Państwo!

Konkurs „ROLNIK – FARMER ROKU” to jeden z najbardziej prestiżo-
wych rankingów polskiego rolnictwa. Prestiż ten wynika z 23-letniej tradycji 
konkursu oraz liczby uczestników, którzy w ciągu lat wzięli w nim udział.  
Podobnie jak w latach ubiegłych o zaszczytne statuetki „Złotego Jabłka” 
rywalizują najlepsi rolnicy i przedsiębiorcy rolni w Polsce. Jury, które 
ocenia poszczególne kategorie, stoi przed trudnym zdaniem wyłonienia 
zwycięzców i wyróżnionych. Poznamy ich 3 lutego 2017 r. na uroczystej 
gali. Należny szacunek trzeba jednak oddać wszystkim uczestnikom 
rywalizacji, którzy na przekór trudnościom udowadniają, że sukces w rol-
nictwie jest możliwy. Jego warunkiem jest konsekwencja, innowacyjność, 
umiejętność wykorzystywania szans i przede wszystkim pracowitość.   

Miło mi, że Agencja Nieruchomości Rolnych, którą kieruję, od 
pierwszej edycji jest zaangażowana w realizację konkursu „ROLNIK 
– FARMER ROKU”. Naszą misją jest bowiem nie tylko zagospodaro-
wanie Zasobu państwowych gruntów rolnych, ale również wspieranie 
rolnictwa jako dziedziny gospodarczej aktywności dla bardzo wielu 
polskich rodzin. Tego rodzaju inicjatywy promują osiągnięcia naszego 
rolnictwa, przyczyniają się do upowszechniania dobrych praktyk i są 
powodem do dumy dla laureatów. Szczególnie należy więc pogratulo-
wać nagrodzonym, dla których jest to publiczne ukoronowanie wielu 
lat ciężkiej pracy. Mam nadzieję, że dyplomy i statuetki zwycięzców 
i wyróżnionych w konkursie będą stanowić dla Państwa dodatkową 
motywację do rozwoju swoich gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw. 
Dumą napawa mnie fakt, że w gronie uczestników konkursu nie za-
brakło spółek strategicznych, nad którymi nadzór sprawuje w imieniu 
Skarbu Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych.   

Jeszcze raz składając gratulacje, życzę Państwu, aby tytuły „ROLNI-
KA – FARMERA ROKU” były nie tylko nagrodą, ale otworzyły Wam 
nowe rynki zbytu i okazały się jak najlepszą wizytówką dla aktualnych 
i przyszłych kontrahentów. Jesteście prawdziwą solą ziemi, najlepszymi 
z najlepszych, godnie stawiając polskie rolnictwo wśród liderów w klu-
czowych dla kondycji polskiej gospodarki obszarach. Oby rozwijające 
się dynamicznie gospodarstwa i przedsiębiorstwa  przyczyniały się do 
poprawy bezpieczeństwa żywnościowego Polaków oraz zmieniały 
oblicze polskiej wsi zgodnie z oczekiwaniami społeczności lokalnych. 
Mocne rolnictwo i nowoczesna, dostatnia wieś to jeden z najważniej-
szych priorytetów naszych narodowych interesów. 

Dear Readers!

The competition “ROLNIK – FARMER ROKU” (“FARMER OF THE YEAR”) is one of the most prestigious rankings of Polish 
agriculture. This prestige is the result of a 23-year history of the competition and the number of participants, which over the 
years took part in it. Just like in previous years the best farmers and agricultural contractors in Poland compete for the “Złote 
Jabłko” (“Golden Apple”) trophy. The jury, which assesses the different categories is facing a difficult task of picking the win-
ners. On the 3rd of February 2017, during a gala ceremony, we will get to meet them. Due respect must, however, be given 
to all the participants, who in spite of difficulties continue proving that success in agriculture is possible. What is necessary to 
achieve it is consistency, innovation, an ability to seize opportunities, and above all, hard work.

I am pleased that the Agricultural Property Agency, which I direct, has been from the very first edition involved in the 
implementation of the “ROLNIK – FARMER ROKU”. Our mission is not only the management of state agricultural land, but 
also to promote agriculture as an area of economic activity for many Polish families. Such initiatives promote the achieve-
ments of our agriculture, contribute to the dissemination of good practice and are a source of pride for the winners. I wish 
to therefore congratulate the winners, for whom these awards are a culmination of many years of hard work. I hope that the 
diplomas and trophies for winners and those commended in the competition will provide you an additional incentive to the 
development of your farms and businesses. It fills me with pride to note that among the participants are strategic companies 
under the oversight of the Agricultural Property Agency on behalf of the State Treasury.

I congratulate you once again and hope that the titles of “ROLNIK – FARMER ROKU” prove to be not only a reward, but 
also that they serve as a boost in your business and a great way of presenting yourselves to both current and future business 
partners. You are the true salt of the earth, the best of the best, proudly putting the Polish agriculture among the leaders in key 
areas of the Polish economy. May the dynamically developing farms and businesses contribute to improving the food security 
of Poles, and change the face of the Polish countryside in line with expectations of local communities. Strong agriculture and 
modern, prosperous rural areas are among the key priorities of our national interests.

dr Waldemar Humięcki
Prezes 

Agencji Nieruchomości Rolnych
The President  

of the Agricultural Property Agency
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Szanowni polscy Rolnicy – Farmerzy,  
Szanowni Państwo, 

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU jest jednym z naj-
starszych konkursów w Polsce promujących wyjątkowe podejście do 
ciężkiej pracy polskiego rolnika – farmera. Konkurs ten propaguje 
osiągnięcia w zakresie jakości i organizacji pracy w rolnictwie. Przed-
stawia tę najbardziej kreatywną i innowacyjną część rodzimego rolni-
ctwa. Analiza historii Konkursu ROLNIK – FARMER ROKU wskazuje, 
jak w ciągu ponad 20 lat i w jakim tempie rozwija się nasze rolnictwo. 
Początek Konkursu był skromny, 1995 rok to jedna kategoria, ogólnie 
rolnictwo, w której oceniani byli rolnicy. Obecnie, w XXIII edycji 
konkursu mamy już 10 kategorii. Pokazuje to obszary nowoczesnego 
rolnictwa i postęp, jaki w nich nastąpił.

Dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego to szczególny 
powód do dumy, ponieważ to właśnie pracownicy naszej Uczelni byli 
współautorami i są współorganizatorami tego Konkursu. Jest dla nas za-
szczytem, że nasza Uczelnia stała się siedzibą stowarzyszenia „Polski 
Klub ROLNIK – FARMER ROKU” i zrzesza elitę polskiego rolnictwa.

Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU trwa dzięki zaangażowaniu 
i życzliwości bardzo licznego grona ludzi. Życzę organizatorom, aby 
to grono z roku na rok rosło, aby życzliwi ludzie, osoby decydujące 
o polskim rolnictwie, z jednej strony wspierali Konkurs, a z drugiej 
wspierali nasze rolnictwo w jego szybkim rozwoju. Potencjał naszego 
rolnictwa jest ogromny i może ono z powodzeniem konkurować na 
arenie międzynarodowej.

115 Jabłuszek w dotychczasowych XXII edycjach stanowiących laur 
dla najlepszych obrazuje tylko liczbę kategorii, w których je przyzna-
no. W rzeczywistości kryje się za tym ogromna rzesza fachowców, 
pracowników zajmujących się prowadzeniem gospodarstw rodzinnych 
czy przedsiębiorstw rolniczych. 

Laureaci Konkursu to ludzie z dużą wiedzą i doświadczeniem me-
rytorycznym oraz wyjątkowymi umiejętnościami menadżerskimi. Laur 
Konkursu ROLNIK – FARMER ROKU jest docenieniem sukcesów, ale 
przede wszystkim trudnej pracy współczesnego rolnika. Życzę wszyst-
kim Laureatom, aby w następnych latach następował dalszy rozwój 
ich gospodarstw i przedsiębiorstw, a sukcesy były powodem do dumy.  

Dear Polish Farmers, Ladies and Gentlemen,

The All Poland FARMER OF THE YEAR Competition is one of the oldest competitions in Poland highlighting the hard 
work undertaken by Polish farmers. The competition sheds light on the achievements in the quality and organisation of 
their work. It presents the most creative and innovative aspect of the national agriculture. Also, if we look at the history of 
the FARMER OF THE YEAR Competition, we will notice how rapidly our agriculture has been developing in the last 20 
years. The beginnings were humble; in 1995 there was only one category, in which the farmers were assessed. That was 
general agriculture. Now, in its 23rd year, we have as many as 10 awards. It shows the areas of modern agriculture as well 
as the progress which has been made. 

The University of Science and Technology is especially proud as it is the staff of our University that have co-founded 
and co-organised the competition. It is a great honour for us that our University is the seat of the association for the Polish 
Club Farmer of the Year, which brings together the elite of the Polish farmers.

The FARMER OF THE YEAR Competition has been organised thanks to the commitment and goodwill of a great number 
of people. I hope this circle will continue to expand. I also hope that  those who make decisions on agricultural policies 
will continue to give their support to the Competition and will support the continual development of the Polish agriculture. 
As the winners have shown, the potential of our agricultural industry is huge and it successfully competes in the world.

To date, 115 Apples have been awarded to the winners in the last 22 competitions, which show the great number of 
categories that are in the Competition. This highlights the high degree of specialist farmers who either run their private 
farms or manage agricultural businesses.

The winners of the Competition include people with vast knowledge and experience and with exceptional managerial 
skills. The purpose of the award in the FARMER OF THE YEAR Competition is to appreciate the successes of modern farm-
ers and to show the hard work they do.

I wish all the winners continual growth and development of your farms and businesses as well as success in the years 
to come.

prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński
Rektor Uniwersytetu Technologiczno- 

-Przyrodniczego w Bydgoszczy
 The Rector of the Bydgoszcz  

University of Sciences and Technology 
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Szanowni Pañstwo!

Cieszy nas fakt, że Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU wpisał się 
na stałe do kalendarza najważniejszych imprez rolniczych w kraju. 
O randze świadczy coraz większa rzesza rolników ubiegających 
się o laury zwycięzcy.

Na wsi nie brakuje ludzi przedsiębiorczych, zaradnych, pomy-
słowych i otwartych na zmiany, ludzi przywiązanych do ziemi, 
z pasją wykonujących swoją pracę. To z myślą o nich po raz 23 
organizowaliśmy Ogólnopolski Konkurs. Wyniki osiągane przez 
uczestników Konkursu, rywalizujących o „Złote Jabłko” pokazują, 
że współzawodnictwo jest najlepszą drogą do sukcesu. Receptą na 
ten sukces jest modernizowanie gospodarstw oraz ich dynamiczny 
i stały rozwój. 

Nagrodzeni rolnicy są najlepszym przykładem tego, jak szybko 
i efektywnie można skrócić dystans do przodujących gospodarstw 
z takich państw Unii, jak Francja, Niemcy czy Wielka Brytania, 
pokonując wszelkie trudności. Cechuje ich racjonalność i umie-
jętność funkcjonowania na trudnych, konkurencyjnych rynkach 
światowych.

Wszystkim zwycięzcom tegorocznej edycji Konkursu życzymy 
niemijającej satysfakcji z wykonywanej pracy, dalszych sukcesów 
i jak największej liczby naśladowców. Instytucjom typującym 
rolników dziękujemy za wieloletnie zaangażowanie i doskonały 
wybór najlepszych.

Ladies and Gentlemen!

We are pleased that the Competition ROLNIK – FARMER ROKU 
(“Farmer of the Year”) has permanently entered the calendar of the 
major agricultural events in the country. The number of farmers 
competing only serves to highlight its status.

In the countryside there is no shortage of people who are enter-
prising, resourceful, imaginative and open to change, people tied 
to the land, passionately performing their work. It is for them that 
we have organized the 23rd edition of the Competition.The re-
sults achieved by the participants of the contest, competing for the 
“Złote Jabłko” (“Golden Apple”) shows that competition is the best 
path to success.  The modernization of farms and their dynamic 
and sustainable development are key to success.

The winning farmers are the best example of how quickly and 
efficiently you can shorten the distance to the leading countries of 
the EU such as France, Germany or the United Kingdom, overcom-
ing all difficulties. They are characterized by rationality and the 
ability to function on a tough, competitive global market.

We wish all the winners of this year’s edition an enduring job 
satisfaction, further success and a great number of followers. We 
also thank the institutions that promote those farmers for their long-
lasting commitment and excellent choices.

Maciej Mularski
Prezes Stowarzyszenia

The President of the Association

Teresa Kucharska 
  Przewodnicząca  

Kapituły Konkursu
The Chair of the Competition  

Committee

Adam Oler
Dyrektor Konkursu

The Director of the Competition
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Gala Finałowa XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu  
ROLNIK – FARMER ROKU

5 lutego 2016 w hotelu The Westin Warsaw w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie XXII edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK – FARMER ROKU. 

Laureatami XXII edycji Konkursu i zdobywcami tytułu „ROLNIK – FARMER ROKU” zostali:

– w kategorii gospodarstwa rodzinne – produkcja roślinna – Małgorzata i Jacek Bródka z woj. zachodniopo-
morskiego, którzy na 100 ha uprawiają głównie facelię błękitną i trawy. Nasiona traw odbierane są przez 
centrale nasienne w ramach umów kontraktacyjnych. Dodatkowo prowadzą działalność pozarolniczą: 
organizację konferencji, seminariów i spotkań integracyjnych. Pasją państwa Bródków jest pielęgnowanie 
historii i tradycji 7 Pułku Strzelców Konnych; 

– w kategorii gospodarstwa rodzinne – produkcja zwierzęca – Maria i Szczepan Będzikowscy z woj. mazo-
wieckiego. Państwo Będzikowscy wraz z dwoma synami i synowymi prowadzą hodowlę 90 krów o wydaj-
ności 9400 kg mleka. Krowy  utrzymywane są w nowoczesnej oborze wolnostanowiskowej, powstałej po 
rozbudowie obory uwięzionej. Ponadto zajmują się chowem brojlerów kurzych – 350 000 szt. rocznie;  

– w kategorii gospodarstwa rodzinne – produkcja zwierzęca – Jean Martin i Michał Popiel z woj. świętokrzy-
skiego. Pan Jean Martin z synem Michałem prowadzą 247-ha gospodarstwo, które w rodzinie znajduje się 
od 1246 roku. Hodują 70 bizonów amerykańskich oraz zajmują się działalnością agroturystyczną: oferują 
foto-safari na wozach country, możliwość sprawdzenia orientacji w labiryncie urządzonym w kilkuhekta-
rowym łanie kukurydzy czy poszukiwanie skarbów w lochach XIV-wiecznego zamku; 

– w kategorii gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu – Teresa, Grzegorz, Dominik i Patryk Wójciccy 
z woj. świętokrzyskiego. W 75-ha gospodarstwie prowadzona jest hodowla ryb, opas bydła rasy simentalskiej, 
tucz trzody chlewnej, produkcja roślin paszowych, uprawa truskawek oraz działalność agroturystyczna.  
W gospodarstwie 16 ha zajmują lasy a 7 ha – łąki; 

– w kategorii gospodarstwa agroturystyczne – Władysława Gil i Wiktor Urbańczyk z Dolnego Śląska. Go-
spodarstwo założone w 1990 r. w górach Kaczawskich ma obecnie ok. 50 ha, głównie łąk na obszarze 
Natura 2000. W roku 2010 gospodarze założyli Fundację „TERRA -TERaz Radzimowice”, organizują wiele 
konferencji i spotkań, m.in. festiwal „Świat Kultur”, „Dzień Flagi”, „Święto Chleba”, pokazy przetwarzania 
mąki orkiszowej i wypieku chleba oraz degustacji regionalnych produktów wytwarzanych tradycyjnymi 
metodami; 

– w kategorii działy specjalne produkcji rolnej – Teresa i Jan Drabina z Wielkopolski, którzy obecnie gospodarują 
na 30 ha. 3 ha  powierzchni zajmują pawilony, w których utrzymują stado podstawowe norek: 5500 matek 
i 1000 samców. Rocznie, za pośrednictwem Domu Aukcyjnego w Helsinkach, sprzedają około 20 tys. skórek;

– w kategorii warzywnictwo – Alicja i Krzysztof Spychalscy z woj. kujawsko-pomorskiego, którzy na 82 ha 
uprawiają głównie warzywa: pomidory gruntowe, cebulę, marchew i buraki ćwikłowe, ponadto zboża dla 
zachowania płodozmianu. Znaczna część upraw jest nawadniana. Sprzedaż warzyw odbywa się poprzez 
Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw „Ziemia Kujawska”.  

– w kategorii sadownictwo – Alina i Wojciech Klimkiewicz z woj. kujawsko-pomorskiego. W rodzinie pana 
Wojciecha tradycje sadownicze sięgają lat 60. XX wieku – ojciec posiadał 2 ha sadu śliwkowego. Obecnie sady 
zajmują 220 ha w 250-ha gospodarstwie. Państwo Klimkiewiczowie są założycielami grupy producenckiej, 
która sprzedaje owoce m.in. do Szwecji, Niemiec, Rosji, Kazachstanu, Hongkongu oraz Afryki Północnej;

– w kategorii przedsiębiorstwa rolnicze – Paweł Blicharski z woj. dolnośląskiego. Pan Blicharski jest prezesem 
Zarządu Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim, którym kieruje od 36 lat. Ośrodek gospo-
daruje na  4130 ha a dominującym kierunkiem produkcji jest hodowla 850 krów o wydajności ok. 11000 kg 
mleka w laktacji. W Ośrodku prowadzona jest działalność pozarolnicza, głównie w Stadzie Ogierów w Książu: 
hipoterapia, organizacja wypoczynku dla dzieci, jazda konna rekreacyjna i sportowa oraz zawody jeździeckie; 

– w kategorii grupy producenckie – Ryszard Szczukowski, Grzegorz Sowa i Sławomir Smoliński z Pomorza. 
Panowie kierują działającą od 15 lat spółką ZIARN-POL sp. z o.o. Spółka skupia 136 producentów rolnych 
głównie z Powiśla, Żuław i Warmii, którzy łącznie uprawiają 40 000 ha. Firma prowadzi całoroczną kon-
traktację, skup i sprzedaż rzepaku oraz zbóż konsumpcyjnych. Posiada dwa elewatory zbożowe z pełną 
infrastrukturą towarzyszącą o łącznej pojemności ponad 50 000 ton. 

 
Zwycięzcy Konkursu otrzymali tytuł ROLNIK – FARMER ROKU, statuetkę „Złote Jabłko” – symbol Konkur-

su, pamiątkowe grawertony, listy gratulacyjne od Prezydenta RP, a Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi trady-
cyjnie nagrodził Laureatów obrazami.
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On the 5th of February 2016 the clising ceremony of the XXII edition of the Countrywide FARMER OF THE 
YEAR Competition took place in The Westin Warsaw hotel.

The Winners of the XXII edition of the Competition and new bearers of the “ROLNIK – FARMER ROKU” title are:
– in the category of family farms – crop production – Małgorzata and Jacek Bródka from the Western Po-

meranian Voivoideship, who on 100 hectares cultivate mostly Phacelia and grasses. Seeds are collected by 
seed centrals in the framework of procurement contracts. In addition, the Bródkas conduct non-agricultural 
activities: conferences, seminars and team building. Their passion is preserving the history and traditions of 
the 7th Mounted Rifles Regiment;

– in the category of family farms – animal production – Maria and Stephen Będzikowscy from the Masovian 
Voivoideship. Będzikowscy together with two sons and daughters in law run a 90 cow farm with a capacity of 
9400 kg of milk. Cows are kept in modern freestall, created after the expansion an older cowbarn. Moreover 
they deal with rearing broilers – 350 000 pcs. per year;

– in the category of family farms – animal production – Jean Martin and Michal Popiel of the Saint Cross 
Voivoideship. Mr. Jean Martin and his son Michael run a 247-hectare farm, which is owned by the family 
since the year 1246. They grow 70 American bison as well as running an agritourism enterprise: they offer 
photo-safari on country wagons, a maze cut into a multihectare canopy of corn or a treasure hunt in the dun-
geons of a fourteenth-century castle;

– in the category of farms with alternative sources of income – Teresa, Grzegorz, Dominik and Patryk 
Wójciccy from the Saint Cross Voivoideship. On a 75-ha farm fish farming, the fattening of Simmental cattle, 
the fattening of pigs, the production of fodder plants, cultivation of strawberries as well as agro-tourism all take 
place. 16 ha of the farm is forests and 7 ha are meadows;

– in the category agritourism farms – Władysława Gil and Wiktor Urbanczyk from Lower Silesia. The farm, 
founded in 1990 in Kaczawskie mountains is currently approx. 50 hectares in size, mostly meadows in Natura 
2000 land. In 2010, they founded the Foundation hosts "TERRA -TERaz Radzimowice", organized many confer-
ences and meetings, including the festivals "World Cultures", "Flag Day", "Day of Bread", as well as shows of pro-
cessing spelled flour and bread baking and tastings of regional products manufactured using traditional methods;

– in the category of special agricultural production – Teresa and Jan Drabina from the Greater Poland 
Voivoideship, who currently cultivate 30 ha of land. 3 hectares are occupied by pavilions, in which the main 
mink herd is maintained: 5,500 females and 1,000 males. Yearly, through the Auction House in Helsinki, 
about 20 thousand mink coats are sold;

– in the category of vegetable growing – Alicja and Krzysztof Spychalscy from the Kuyavian-Pomeranian 
Voivoideship, who cultivate 82 hectares of mainly vegetables: tomatoes, onions, carrots and beetroots, as well 
as grains to preserve crop rotation. Much of the crop is irrigated. The vegetables are sold through the Associa-
tion of Fruit and Vegetable Producers "Ziemia Kujawska";

– In the category of orchards – Alina and Wojciech Klimkiewicz of the Kuyavian-Pomeranian Voivoideship. 
Mr. Wojciech's orchard traditions date back to the 60s – his father owned a 2 ha orchard of plum. Currently or-
chards occupy 220 hectares of the 250 hectare farm. The Klimkiewiczs are the founders of the production com-
pany, which sells fruit, among others, to Sweden, Germany, Russia, Kazakhstan, Hong Kong and North Africa;

– In the category of agricultural enterprises – Paweł Blicharski from the Lower Silesian Voivoideship.  
Mr. Blicharski is president of the Board of The Pedigree Breeding Centre in Kamieniec Ząbkowicki, which he 
has been leading for 36 years. The resort manages 4130 ha of land and the prevailing direction of production 
is the breeding of 850 cows with a capacity of approx. 11000 kg of milk in lactation. The Centre also runs 
non-agricultural activities, mainly in the Stallion Herd of Książ: hippotherapy, organization of recreation for 
children, sports and recreational horse riding and equestrian competitions;

– In the category of producer groups – Ryszard Szczukowski, Grzegorz Sowa and Slawomir Smolinski from 
Pomerania. The gentlemen direct the company ZIARN-POL sp. z o.o. with over 15 years on the market. The 
company brings together 136 farmers mainly from the Vistula, Żuławy and Warmia, who together cultivate 
40 000 ha. The company runs year-round contracting, purchase and sale of rape and cereals. It has two grain 
elevators with full accompanying infrastructure with a total capacity of more than 50 000 tonnes.

The winners have received the title FARMER OF THE YEAR, as well as the “Golden Apple” statuette - the 
symbol of the Competition, commemorative in-kind prizes, a congratulatory letter from the Polish President, 
whereas the Minister of Agriculture and Rural Development has traditionally rewarded the laureates with 
paintings.

The Closing Ceremony of the 22st Countrywide 
FARMER OF THE YEAR Competition
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Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”, założone w 2001 r.  
na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104 z dnia 
10 kwietnia 1989 r. z późn. zm.). 

Celem działalności Stowarzyszenia jest:
 – propagowanie na terenie kraju idei nowoczesnego gospodarowania, zaradności i pomysłowości w rolnictwie,
 – integrowanie środowiska producentów, dystrybutorów i usługodawców przemysłu rolniczego w zakresie 
wprowadzania nowych technik i technologii,

 – reprezentowanie członków Stowarzyszenia oraz krajowych producentów, dystrybutorów i usługodawców,  
o ile wyrażą oni wolę reprezentowania ich przez Stowarzyszenie,

 – współpraca z samorządem terytorialnym i organami administracji państwowej w sprawach dotyczących  
rolnictwa,

 – organizacja konkursów na najlepszych producentów rolnych (produkcja, handel, usługi),
 – reprezentowanie członków Stowarzyszenia w kontaktach z odpowiednimi organizacjami innych krajów  
oraz organizacjami międzynarodowymi,

 – inicjowanie i organizowanie programów działań o charakterze ogólnokrajowym lub regionalnym dotyczącym 
branż reprezentowanych przez Stowarzyszenie,

 – opiniowanie i wspomaganie kosztownych w realizacji, ale uznanych za wartościowe projektów wynalaz-
czych, np. za pośrednictwem specjalnych fundacji,

 – popularyzowanie i promowanie nowości technicznych z branży rolniczej,
 – wspieranie innych organizacji, które podejmą i będą realizowały cele zbieżne z celami statutowymi Sto-
warzyszenia,

 – inspirowanie powstawania i gromadzenia funduszy na wspieranie inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia,
 – współudział w organizowaniu praktyk rolniczych.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czyn-
ności prawnych i niepozbawione praw publicznych, bez względu na miejsce stałego zamieszkania, pod 
warunkiem, że reprezentują bezpośrednio podmioty związane z produkcją, dystrybucją i usługami z branży 
rolniczej, a także są finalistami Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK – FARMER ROKU.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój 
idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

Władze Stowarzyszenia

Zarząd: Maciej Mularski – Prezes
Teresa Kucharska – Wiceprezes
Ryszard Chaberski – Wiceprezes

Rada Programowa: Adam Oler – Przewodniczący
Anna Głowienke-Dlouchy 
Małgorzata Śliwińska
Adam Jeznach
Czesław Kryszkiewicz
Jacek Kujawa
Zdzisław Budka

Komisja Rewizyjna: Grzegorz Goc – Przewodniczący
Beata Budka

Sekretariat:

Leon Maślanka

Anna Szulc-Kossut

Adres Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
tel. 508 066 533, 604 988 818, e-mail: biuro@farmer-roku.pl, www.farmer-roku.pl

Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”   
– organizator Konkursu 



Szanowni Państwo,

Prowadzenie gospodarstwa rolnego przypomina współcześnie zarządzanie
własną firmą, a zawód rolnika wymaga szeregu nowych umiejętności –
znajomości nowoczesnych technik produkcji rolnej, zasad ekonomii, zarządzania,
handlu czy przepisów unijnych. Profesjonalny gospodarz potrzebuje
profesjonalnych instytucji, które będą pomocne w jego pracy. To zadanie
stara się wypełniać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która
powstała po to, by służyć rolnikom i mieszkańcom terenów wiejskich
wsparciem finansowym. 

ARiMR od początku swojej działalności przekazała na polską wieś prawie
280 mld zł.  Z tej puli 143 mld zł stanowią płatności bezpośrednie, które co
roku otrzymuje ok. 1,4 mln rolników. Miniony rok był w historii ich wypłat
wyjątkowy. Z powodzeniem, w ustawowym terminie udało się zamknąć kampanię
wypłat dopłat bezpośrednich za 2015 r. i po raz pierwszy już jesienią przelać na konta rolników 70-proc.
zaliczki na poczet płatności za 2016 r. Ta bezprecedensowa operacja była możliwa dzięki determinacji wszyst-
kich pracowników ARiMR oraz wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Ponadto od 2004 r. Agencja przekazała ok. 90 mld zł na finansowanie rozwoju obszarów wiejskich w ramach
trzech programów: PROW 2004-2006, PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020. 

Realizacja PROW 2014-2020 ruszyła na dobre z początkiem 2016 r., kiedy to ARiMR wraz z resortem rolnictwa
przygotowały harmonogram wdrażania tego programu. Ta swoista „mapa drogowa”, w której określone zostały 
terminy naborów, pozwala rolnikom i przedsiębiorcom zawczasu dokładnie przygotować się do złożenia
wniosku o przyznanie pomocy i skompletować potrzebne dokumenty i. To natomiast eliminuje konieczność
uzupełniania wniosku, skraca czas ich weryfikacji i przyspiesza wypłatę pieniędzy. 

Harmonogram okazał się pomocnym narzędziem, o czym świadczyć może ubiegłoroczny, rekordowy nabór
wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Złożono ich dziesięciokrotnie więcej niż w 2015 r. W sumie
w 2016 r. z PROW 2014-2020 uruchomiono nabory wniosków na 23 rodzaje działań i operacji (część z nich
ARiMR przekazała do realizacji samorządom), a do rolników, przedsiębiorców i samorządów trafiło z budżetu
tego programu blisko 4 mld zł.  

Kolejne pieniądze z PROW 2014-2020 czekają. W pierwszym kwartale bieżącego roku, zgodnie z harmonogramem,
ruszyć ma nabór wniosków na „Restrukturyzację małych gospodarstw”, która będzie z pewnością jednym
z najpopularniejszych nowych działań tego programu. O 60 tys. zł premii będzie mógł ubiegać się ten, kto
zdecyduje się na rozwój swojego gospodarstwa, przeprowadzi w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono
bardziej rentowne i konkurencyjne. W budżecie PROW 2014-2020 na „Restrukturyzację małych gospodarstw”
przeznaczono 883 mln euro. Z tej formy pomocy będzie, więc mogło skorzystać ok. 60 tys. polskich rolników.

W pierwszych miesiącach 2017 r. planowane są także nabory wniosków na wsparcie „Inwestycji w gospodarstwach
położonych na obszarach Natura 2000” oraz „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. W pierwszym
z naborów rolnik, którego gospodarstwo położone jest na terenach przyrodniczo chronionych, może ubiegać
się o dofinansowanie zrealizowanych przez niego inwestycji, w zależności od ich rodzaju – maksymalnie
do kwoty 500 tys. zł. Druga propozycja skierowana jest do tych rodzin rolniczych, które chcą zwiększyć swoje
dochody poza te, otrzymywane z prowadzenia gospodarstwa. Na założenie własnej firmy rolnicy, ich małżonkowie
lub inni domownicy mogą otrzymać premię w wysokości 100 tys. zł.

Zachęcam Państwa do składania wniosków i korzystania z pieniędzy, które Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa ma w puli unijnych środków na lata 2014-2020. 

Pozdrawiam serdecznie,
Daniel Obajtek

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
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The “Polish Club FARMER OF THE YEAR” Association is the organizer of the competition. It  was established 
in 2001 and conducts its activities according to the Law on Associations of 7 April 1989 (Law Gazette No. 20, 
Item 104, of 10th April 1989, with later amendments).

The aims of the Association are:
 – to promote around the whole Poland  the  idea of modern farming, resourcefulness and inventiveness  
in agriculture,

 – to bring  together producers, distributors and contractors in the agricultural industry, and encourage them to 
introduce new techniques and technologies,

 – to represent Association  members and Polish producers, distributors  and contractors, according to the 
agreement to be represented by the Association,

 – to cooperate with local governments and government administrative agencies in agricultural affairs,
 – to organize “the best agricultural producer (in production, trade and services) competitions”  
 – to represent Association  members in their dealings with organizations from other countries and with inter-
national organizations,

 – to initiate and organize national or regional projects involving the lines of business represented by the  
Association,

 – to advise on, and provide support for, invention projects that are expensive to carry out but considered valu-
able, through special foundations,

 – to popularize and promote technological innovations in agriculture,
 – to support other organizations that are committed to achieving goals in line with the statutory aims of the 
Association,

 – to encourage fundraising in support of initiatives conforming with the aims of the Association,
 – to participate in organizing agricultural trainings.

Full members of the Association can be natural persons demonstrating full capacity to enter into legal trans-
actions and who are not deprived of public rights, regardless of their place of permanent residence, provided  
that they represent entities directly involved in agricultural production, distribution or services and are current 
or past finalists of the Countrywide FARMER OF THE YEAR Competition.

Honorary membership of the Association is open to natural persons who have made outstanding contributions 
in promoting the Association’s ideas or who have been of service to the Association in another notable way.

Association management team

Board: Maciej Mularski – President
Teresa Kucharska – Vice President 
Ryszard Chaberski – Vice President

Platform Board: Adam Oler – Chairman 
Anna Głowienke-Dlouchy 
Małgorzata Śliwińska
Adam Jeznach
Czesław Kryszkiewicz
Jacek Kujawa
Zdzisław Budka

Audit Commission:  Grzegorz Goc – Chairman
Beata Budka

Secretary:

Leon Maślanka

Anna Szulc-Kossut

Address of the Association:
Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz, Poland
Phone: + 48 508 066 533, + 48 604 988 818, e-mail: biuro@farmer-roku.pl, www.farmer-roku.pl

The “Polish Club FARMER OF THE YEAR” Association
– the organizer of the Competition

Szanowni Państwo,

Prowadzenie gospodarstwa rolnego przypomina współcześnie zarządzanie
własną firmą, a zawód rolnika wymaga szeregu nowych umiejętności –
znajomości nowoczesnych technik produkcji rolnej, zasad ekonomii, zarządzania,
handlu czy przepisów unijnych. Profesjonalny gospodarz potrzebuje
profesjonalnych instytucji, które będą pomocne w jego pracy. To zadanie
stara się wypełniać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która
powstała po to, by służyć rolnikom i mieszkańcom terenów wiejskich
wsparciem finansowym. 

ARiMR od początku swojej działalności przekazała na polską wieś prawie
280 mld zł.  Z tej puli 143 mld zł stanowią płatności bezpośrednie, które co
roku otrzymuje ok. 1,4 mln rolników. Miniony rok był w historii ich wypłat
wyjątkowy. Z powodzeniem, w ustawowym terminie udało się zamknąć kampanię
wypłat dopłat bezpośrednich za 2015 r. i po raz pierwszy już jesienią przelać na konta rolników 70-proc.
zaliczki na poczet płatności za 2016 r. Ta bezprecedensowa operacja była możliwa dzięki determinacji wszyst-
kich pracowników ARiMR oraz wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Ponadto od 2004 r. Agencja przekazała ok. 90 mld zł na finansowanie rozwoju obszarów wiejskich w ramach
trzech programów: PROW 2004-2006, PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020. 

Realizacja PROW 2014-2020 ruszyła na dobre z początkiem 2016 r., kiedy to ARiMR wraz z resortem rolnictwa
przygotowały harmonogram wdrażania tego programu. Ta swoista „mapa drogowa”, w której określone zostały 
terminy naborów, pozwala rolnikom i przedsiębiorcom zawczasu dokładnie przygotować się do złożenia
wniosku o przyznanie pomocy i skompletować potrzebne dokumenty i. To natomiast eliminuje konieczność
uzupełniania wniosku, skraca czas ich weryfikacji i przyspiesza wypłatę pieniędzy. 

Harmonogram okazał się pomocnym narzędziem, o czym świadczyć może ubiegłoroczny, rekordowy nabór
wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Złożono ich dziesięciokrotnie więcej niż w 2015 r. W sumie
w 2016 r. z PROW 2014-2020 uruchomiono nabory wniosków na 23 rodzaje działań i operacji (część z nich
ARiMR przekazała do realizacji samorządom), a do rolników, przedsiębiorców i samorządów trafiło z budżetu
tego programu blisko 4 mld zł.  

Kolejne pieniądze z PROW 2014-2020 czekają. W pierwszym kwartale bieżącego roku, zgodnie z harmonogramem,
ruszyć ma nabór wniosków na „Restrukturyzację małych gospodarstw”, która będzie z pewnością jednym
z najpopularniejszych nowych działań tego programu. O 60 tys. zł premii będzie mógł ubiegać się ten, kto
zdecyduje się na rozwój swojego gospodarstwa, przeprowadzi w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono
bardziej rentowne i konkurencyjne. W budżecie PROW 2014-2020 na „Restrukturyzację małych gospodarstw”
przeznaczono 883 mln euro. Z tej formy pomocy będzie, więc mogło skorzystać ok. 60 tys. polskich rolników.

W pierwszych miesiącach 2017 r. planowane są także nabory wniosków na wsparcie „Inwestycji w gospodarstwach
położonych na obszarach Natura 2000” oraz „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. W pierwszym
z naborów rolnik, którego gospodarstwo położone jest na terenach przyrodniczo chronionych, może ubiegać
się o dofinansowanie zrealizowanych przez niego inwestycji, w zależności od ich rodzaju – maksymalnie
do kwoty 500 tys. zł. Druga propozycja skierowana jest do tych rodzin rolniczych, które chcą zwiększyć swoje
dochody poza te, otrzymywane z prowadzenia gospodarstwa. Na założenie własnej firmy rolnicy, ich małżonkowie
lub inni domownicy mogą otrzymać premię w wysokości 100 tys. zł.

Zachęcam Państwa do składania wniosków i korzystania z pieniędzy, które Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa ma w puli unijnych środków na lata 2014-2020. 

Pozdrawiam serdecznie,
Daniel Obajtek

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
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15 kwietnia 2016 roku w Ciechocinku w hotelu Łazienki II Resort Medical & SPA odbyła się konferencja zorgani-
zowana przez Agencję Nieruchomości Rolnych we współpracy ze Stowarzyszeniem Polski Klub ROLNIK – FARMER 
ROKU. Tematem spotkania były „Możliwości rozwoju gospodarstw rodzinnych”.

W konferencji udział wziął prezes Agencji Nieruchomości Rolnych – dr Waldemar Humięcki, wiceprezes 
ANR – Hanna Myjak, przedstawiciel Departamentu Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi – Leszek Żywno, dyrektor Biura Analiz i Programowania Agencji Rynku Rolnego – Marzena Trajer, prezes 
Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych – Leszek Dereziński, dyrektor Od-
działu Terenowego ANR – Grzegorz Smytry, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR 
– Katarzyna Kaczmarek-Sławińska oraz ponad stu rolników z całej Polski.

Aktywny udział w dyskusji zgromadzonych gości, wymiana poglądów i pytania kierowane do przedstawicieli 
władz pokazały duże zainteresowanie rolników zachodzącymi zmianami.

Rolnicy pytali m.in. czy będą mogli kupić ziemię rolną w obrocie prywatnym w całej Polsce czy tylko 
w gminie, w której mieszkają i w sąsiednich. – W całym kraju, nie będzie tu żadnych ograniczeń – rozwiewał 
wątpliwości dr Waldemar Humięcki.

Konferencja była okazją do integracji Stowarzyszenia oraz poznania nowych członków – laureatów i finali-
stów ostatniej, XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK – FARMER ROKU, którzy zaprezentowali swoje 
gospodarstwa w drugiej części konferencji.

On 15th of April 2016, a conference, organized by the Agricultural Property Agency in cooperation with 
the Polish Club FARMER OF THE YEAR Associationwas held in the hotel Łazienki II Resort Medical & SPA in 
Ciechocinek. The theme of the meeting was “Opportunities for development of family farms.”

The conference was attended by the President of the Agricultural Property Agency (ANR) - Dr. Waldemar Humięcki, 
vice president of ANR - Hanna Myjak, representative of the Department of Land Management of the Ministry of Agri-
culture and Rural Development – Leszek Żywno, the Director of the Office of Analysis and Programming Agricultural 
Market Agency – Marzena Trajer, President of the Federation of Employers – Leaseholders and Agricultural Owners - 
Leszek Dereziński, Director of the Regional Branch of ANR – Grzegorz Smytry, Director of the Kujawsko-Pomeranian 
Regional Branch of ARMA – Katarzyna Kaczmarek-Sławińska as well as more than a hundred farmers from across Poland.

An active discussion, filled with questions from the farmers towards the government representatives has 
shown the large ammount of interest from the agricultural community.

Farmers have asked whether they will be able to buy agricultural land in private trading in the whole of 
Poland or only municipality in which they live and in neighbouring ones.  “Across the country, there will not 
be any restrictions” answered Dr. Waldemar Humięcki.

The conference was an opportunity for integration within Association and meeting new members – winners 
and finalists of the previous,  XXII edition of the National Competition ROLNIK – FARMER ROKU, who pre-
sented their farms in the second part of the conference.

Konferencja w Ciechocinku

The Conference in Ciechocinek
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Wizyta w gospodarstwie państwa Kruzińskich

A visit to the Kruzinskis’ Farm

Członkowie Stowarzyszenia Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU 3 czerwca 2016 r. odwiedzili gospodarstwo 
państwa Ewy i Ryszarda Kruzińskich z Okonina w woj. kujawsko-pomorskim. Państwo Kruzińscy są laureatami 
XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK- FARMER ROKU, specjalizują się w hodowli trzody chlewnej.

Na uwagę zasługuje fakt, że w sercach gospodarzy i ich dzieci zrodziła się inicjatywa organizowania 
corocznych pikników integracyjnych dla osób niepełnosprawnych. Wizytujący gospodarstwo mieli okazję 
uczestniczyć w siódmym już pikniku, który przyniósł wszystkim mnóstwo satysfakcji. Można było skosztować 
smakołyków z grilla i nie tylko. Uczestnicy brali udział w różnego rodzaju konkursach i zawodach. Wspólna 
zabawa była źródłem niezwykłej radości. Goście, którzy przybyli do Okonina, wyrazili swoją wdzięczność 
za misję, którą realizuje rodzina Kruzińskich – oprócz wzorowego prowadzenia gospodarstwa znajdują oni 
siły i czas na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Członkowie Stowarzyszenia zadeklarowali swoją pomoc przy organizacji kolejnego pikniku.

Members of the Polish Club FARMER OF THE YEAR Association have visited the farm of Mrs. Ewa and Mr. 
Ryszard Kruzinski in Okonino, Kuyavian-Pomeranian Voivoideship on the 3rd of June 2016. Mr. and Mrs. 
Kruzinski are laureates of the 22th edition of the FARMER OF THE YEAR competition and they specialize  
in pig breeding.

It is worth extra note that in the hearts of the hosts and their children was born an initiative to organize annual 
picnics for people with disabilities. Visitors had the opportunity to participate in the seventh of those. Grilled 
food was served and the participants took part in many contests, to the joy of all present. Guests who came to 
Okonin, expressed their gratitude for the mission, which the Kruziński family performs – apart from managing 
their farm in an exemplary way, they also find time and energy to dedicate to people with disabilities.

Members of the Polish Club Farmer of the Year Association have expressed their willingness to help with 
the organisation of the next picnic.
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FORUM dyskusyjne – OPOLAGRA 2016

Discussion Forum – OPOLAGRA 2016

11 czerwca 2016 r. Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU we współpracy z Izbą Rolni-
czą w Opolu było organizatorem FORUM dyskusyjnego podczas targów OPOLAGRA w Kamieniu Śląskim  
k. Opola. Tematem wiodącym dyskusji były „Aktualne możliwości gospodarki ziemią”.

Zorganizowane w namiocie głównym Forum otworzyła dr Teresa Kucharska – wiceprezes Stowarzyszenia, 
witając zaproszonych gości i zgromadzonych rolników. Za stołem prezydialnym zasiedli przedstawiciele 
Agencji Nieruchomości Rolnych: Mirosław Borzym – Zastępca Dyrektora OT ANR w Opolu i Marcin Burek 
z Sekcji Gospodarowania Zasobem OT ANR w Opolu, który przedstawili aktualny stan prawny w obrocie 
ziemią. Temat wzbudził duże zainteresowanie obecnych rolników, którzy zadawali wiele pytań prelegentom 
oraz przekazali swoje uwagi do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

June 11, 2016 the Polish Club FARMER OF THE YEAR Association in cooperation with the Chamber of Ag-
riculture in Opole was the organizer of the Forum discussion during the Opolagra fair in Kamień Śląski near 
Opole. The leading topic of discussion was “Current possibilities of land economy.”

The Forum, organized in the main tent was opened by Dr. Teresa Kucharska – Vice President of the Association, 
who welcomed the guests and gathered farmers. At the discussion table sat representatives of the Agricultural 
Property Agency (ANR): Miroslaw Borzym – Deputy Director of OT ANR in Opole and Marcin Burek of the 
resource management section of OT ANR in Opole, both of whom presented the current state of the law as 
dealing with sales and acquisition of land. The subject aroused a great deal of interest from the present farmers 
who asked many questions and gave their comments to the Act on the agricultural system.
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Nasi Laureaci na Międzynarodowym Sympozjum Naukowym
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W dniach 15-17 września 2016 r. Uniwersytet Technologiczno-
-Przyrodniczy w Bydgoszczy, którego JM Rektor jest Patronem nasze-
go Konkursu, gościł uczestników VII Międzynarodowego Sympozjum 
Naukowego nt. „Innowacyjne badania w rolnictwie i na rzecz rozwo-
ju obszarów wiejskich”.

W trakcie sympozjum trzech laureatów Konkursu ROLNIK-FARMER 
ROKU wygłosiło wykłady:

– „Hodowla bydła mlecznego w gospodarstwie rodzinnym” – Woj-
ciech Pruszkowski,

– „Rola nawadniania w uprawie ziemniaków” – Mirosław Ignaszak,
– „Od gospodarstwa rodzinnego do grupy producentów owoców 

i warzyw” – Paweł Pączka.
Wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników 

sympozjum, a nasi prelegenci odpowiadali na szereg pytań.

On 15-17 September 2016, University of Technology and Life  
Sciences in Bydgoszcz, the Rector of which is a patron of our compe-
tition, hosted the participants of the VII International Symposium on. 
“Innovative research in agriculture and rural development.”

During the symposium, three winners of “FARMER OF THE YEAR” gave 
lectures:

– “Dairy farming on a family farm” – Wojciech Pruszkowski,
– “The role of irrigation in the cultivation of potatoes” – Mirosław Ignaszak,
– “From a family farm to a group of fruit and vegetables producers” 

– Paweł Pączka.
The speeches were met with great interest from the seminar partici-

pants, and our speakers answered a series of follow-up questions.

W dniach 23-25 września 2016 r. ponad 40 rolników uczestniczyło w wjeździe studyjnym na Dolnym 
Śląsku, zorganizowanym przez Stowarzyszenie.

W trakcie wyjazdu odwiedzono gospodarstwo i firmę Państwa Lesieniów - laureatów Konkursu ROLNIK-FARMER 
ROKU, ponadto zwiedzono zamki Książ i Czocha, Wodospad Kamieńczyka w Szklarskiej Porębie oraz Park Miniatur 
Zabytków Dolnego Śląska. Celem wyjazdu była integracja członków Stowarzyszenia oraz wymiana doświadczeń.

Between 23-25 September 2016, more than 40 farmers participated in a study trip in Lower Silesia, organ-
ized by the Association.

During the trip, they visited the Lesień’s farm of laureates of “FARMER OF THE YEAR” as well as visited the cas-
tles Książ and Czocha, Waterfall Kamieńczyk in Szklarska Poreba and the Miniature Monuments of Lower Silesia 
Park. The goal of the trip was bonding between the members of the association as well as sharing experiences.

Wyjazd studyjny / Study Trip

Our Winners at the International Scientific Symposium
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Celem Konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki po-
mysłowości, inicjatywie i rozumnemu działaniu potrafią dostosować swój warsztat pracy do zmieniającego 
się rynku i nowych realiów, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej.

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”.

Partnerem Konkursu jest Agencja Nieruchomości Rolnych.

Patronat honorowy od lat sprawują:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych,
JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich.

Patronat medialny: 
APRA – Polska Prasa Rolnicza (Przedsiębiorca Rolny, Nowoczesna Uprawa, Rolniczy Przegląd Techniczny, 

Hoduj z głową).

Współpraca medialna: 
TVP3, Pierwszy Portal Rolny, AgroNews.  
Kapitułę Konkursu tworzą przedstawiciele Stowarzyszenia „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”, uni-

wersytetów przyrodniczych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz 
niezależni eksperci.

Kategorie Konkursowe
I gospodarstwa rodzinne,  
II gospodarstwa agroturystyczne, 
III ogrodnictwo,
IV przedsiębiorstwa rolnicze,
V grupy producenckie.

Kapituła zastrzegła sobie prawo dokonania zmian kategorii w Konkursie po otrzymaniu materiałów  
zgłoszeniowych i wizytacji gospodarstw zakwalifikowanych do Finału Konkursu. 

Kryteria Konkursu
Podstawowym kryterium oceny kandydatów w poszczególnych kategoriach jest efektywność gospodarowa-

nia mierzona wydajnością i uzyskiwanymi plonami. Zdecydowanie premiowane są osiągnięcia wynikające  
z nowoczesnego gospodarowania, nawet w niesprzyjających warunkach przyrodniczych i rynkowych. Oce-
nie podlegają również stosowane technologie i techniki produkcji, rozwój gospodarstwa, a także działania na 
rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Widząc potrzebę doceniania i nagradzania trudu rolników, a tak-
że pokazywanie dobrych wzorców, Kapituła zwraca uwagę na aktywność, pomysłowość, przedsiębiorczość 
rolnika, jego zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego i różnych aspektów działalności społecznej. 

Nagrody
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują:

	 •	 tytuł ROLNIK – FARMER ROKU i prawo używania tytułu i logo Konkursu w swoich materiałach promo-
cyjno-reklamowych,

	 •	 statuetkę „Złote Jabłko”,
	 •	pamiątkowe grawertony,
	 •	nagrody rzeczowe,
	 •	prawo członkostwa w Stowarzyszeniu „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”.

Ponadto finaliści – członkowie Stowarzyszenia „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU” – zyskują prawo  
zgłaszania kandydatów w kolejnych edycjach Konkursu.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
XXIII edycja
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Kapituła XXIII edycji Konkursu/Members of the Competition Committee

dr inż. Teresa Kucharska 
  Przewodnicząca Kapituły Konkursu

The Chair of the Competition Committee
Agencja Nieruchomości Rolnych 

Agricultural Property Agency
Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”

The Polish Club FARMER OF THE YEAR Association

dr inż. Adam Oler
Dyrektor Konkursu

The Director of the Competition
Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”

The Polish Club FARMER OF THE YEAR Association
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 

University of Sciences and Technology in Bydgoszcz

prof. dr hab. Jacek Żarski
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  

w Bydgoszczy
University of Sciences and Technology  

in Bydgoszcz

Hanna Myjak
Agencja Nieruchomości Rolnych

Agricultural Property Agency

prof. dr hab. Tomasz Dobek
Zachodniopomorski Uniwersytet  

Technologiczny w Szczecinie
West Pomeranian University of Technology 

in Szczecin

Zbigniew Kapanowski
Agencja Nieruchomości Rolnych

Agricultural Property Agency

Mirosław Kempara
Specjalista ds. hodowli zwierząt

Specialist of animal breeding

dr hab. Krzysztof Młynek 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 

w Siedlcach 
Siedlce University of Natural Sciences 

and Humanities 

Krzysztof Górecki 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

The Ministry of Agriculture  
and Rural Development

Marek Szczygielski
Agencja Nieruchomości Rolnych

Agricultural Property Agency
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The aim of the competition is to promote modern agriculture and agricultural producers whose ingenuity, 
initiative and judiciousness have enabled them to tailor their methods to the changing market and new reali-
ties, within a framework of  European Union’s Common Agriculture Policy.

The competition is organized by the Polish Club FARMER OF THE YEAR Association. 
The Agricultural Property Agency is the Partner of  the Competition.

The Honorary Patronage has been provided for many years by:
the Minister of Agriculture and Rural Development,
the President of the Agricultural Property Agency,
the Rector of the J.J. Śniadeccy University of Sciences and Technology in Bydgoszcz.

Media patronage: 
the Polska Prasa Rolnicza (Przedsiębiorca Rolny, Nowoczesna Uprawa, Rolniczy Przegląd Techniczny, 
Hoduj z głową magazines).

Media cooperation:
the Polish Television, the First Agricultural Portal and the AgroNews

The Competition Committee includes representatives of the Polish Club FARMER OF THE YEAR Association, 
agricultural universities, the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Agricultural Property Agency 
and independent experts. 

Competition Categories
I family farms,
II agritourism farms,
III horticulture, 
IV agricultural enterprises,
V agricultural producers groups.

The Competition Committee reserves the right to change the competition categories after receiving  
applications and visiting the farms that qualified for the competition finals.

Competition Criteria
The main criterion of evaluation of candidates in particular categories is their farming success as measured 

by productivity and generated income. Bonuses are awarded for achievements resulting from modern farming 
methods, even in harsh natural and market conditions, as well as used technologies and production tech-
niques,  development of the farm and respect for the natural environment. Having seen the need to award the 
hard work of the farmers in setting a good example, the judges pay attention to ingenuity, entrepreneurship as 
well as the farmer’s engagement in local community and other social activities.

Awards
Winners of particular categories receive:

•	 the title of FARMER OF THE YEAR and the right to use the competition name and logo in their  
promotional and advertising materials,

•	 a statuette of “The Golden Apple”,
•	 a commemorative metal-engraved plate,
•	 prizes in kind,
•	membership of the Polish Club FARMER OF THE YEAR Association.

In addition, the finalists – members of the Polish Club FARMER OF THE YEAR Association – win the right to 
enter candidates for subsequent editions of the Competition.

The 23th Countrywide  
FARMER OF THE YEAR Competition
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Finaliści XXIII edycji Konkursu
The Finalists of the 23th edition of the Competition

Państwo Andrzejewscy w 105-ha gospodarstwie uprawiają 
zboża i rzepak, a także zajmują się hodowlą owiec (stado liczy 
25 matek). Sprzedaż jagniąt odbywa się przez spółdzielnię ow-
czarską, której są członkami, natomiast wszystkie płody rolne 
sprzedawane są poprzez grupę producentów. 

Dodatkową działalnością państwa Andrzejewskich są usługi 
turystyczne w urokliwym ośrodku wczasowym w Sarbinowie. 
Do dyspozycji gości jest 150 miejsc w pokojach gościnnych 
w budynku głównym oraz w domkach drewnianych i murowa-
nych. W każdym domku znajduje się aneks kuchenny, pokój 
dzienny oraz sypialnie. Na terenie obiektu znajduje się miejsce 
do biesiadowania i plac zabaw dla dzieci.

Mr. and Mrs. Andrzejewscy on a 105 ha farm grow grains and oilseed rape, and also engage in the production of sheep 
(herd has 25 mothers). Sales of lamb is done by the sheep-farming cooperative which they are members of and all the 
crops are sold through the producer group.

Additional activities of the Andrzejewskis include tourism services they run in a charming holiday resort in Sarbinowo. 
150 rooms are available to the guests in the main building as well as in smaller free-standing houses. Each of the houses 
has a kitchen unit, a living room and bedrooms. A playground and a feasting spot are also available on the grounds.

Pan Michał prowadzi 10-ha gospodarstwo otrzymane w 2004 roku od dziad-
ków. Z wykorzystaniem funduszy unijnych budynek mieszkalny przekształcił 
w funkcjonalną bazę turystyczną bez barier architektonicznych, z windą, siłow-
nią, basenem kąpielowym i sauną. Do dyspozycji gości przeznaczono 5 pokoi 
z łazienkami, kuchnię z jadalnią oraz salę kominkową. Na zewnątrz urządzono 
park rekreacyjny z urządzeniami do ćwiczeń, wielofunkcyjne boisko sportowe  
do tenisa, siatkówki, piłki nożnej i ręcznej oraz altanę z grillem do biesiadowania. 

W gospodarstwie można odpocząć przez cały rok. Organizowane spotkania 
integracyjne i noclegi dla wycieczek. W prowadzeniu działalności agroturystycz-
nej pomaga mama pana Michała – Alicja.

Mr. Michał runs a 10 hectare farm acquired from his grandparents in 2004. 
With the use of the EU funds, the residential building has been transformed into 
a functional tourist infrastructure without architectural barriers which include an 
elevator, a gym, a swimming pool and a sauna. The guests have 5 rooms at their 
disposal, with bathrooms, a kitchen, a dining room and a room with a fireplace. 
The outdoors have been arranged with a recreational park, a multi-purpose sport field for tennis, volleyball, football and 
handball, as well as a gazebo with a barbecue for feasting.

You can relax on the farm throughout the year.  Integrational meetings and accommodation for tours are organised as 
well. Mr. Michał’s mum - Alice helps in running of agritourism.

Renata i Stanisław Andrzejewscy
Kiszkowo 10, 76-038 Dobrzyca
woj. zachodniopomorskie/Zachodniopomorskie Voivodeship
zgłoszeni przez Zachodniopomorski ODR w Barzkowicach,  
oddział w Koszalinie
Entered by Zachodniopomorski Agricultural Advisory Centre  
in Barzkowice, Branch in Koszalin

Michał Grzegorczyk
Widuchowa 25, 28-100 Busko-Zdrój
woj. świętokrzyskie/Świętokrzyskie Voivodeship
zgłoszony przez Świętokrzyski ODR w Modliszewicach,  
PZD w Busku-Zdroju
Entered by Świętokrzyski Agricultural Advisory Centre in Modliszewice, 
Advisory Board in Busko - Zdrój
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Pan Adam Iżowski z synem Maciejem prowadzą gospodarstwo, 
które w ciągu kilkunastu lat z niewielkiego gospodarstwa o wielo-
kierunkowej produkcji powiększyło się do prawie 1800 ha, w tym 
780 ha na Słowacji. 

Gospodarstwo specjalizuje się w uprawie zbóż, rzepaku i buraków 
cukrowych.  Siew kukurydzy, rzepaku i buraków w mulcz odbywa 
się z jednoczesnym aplikowaniem nawozów. Dominuje uproszczona 
uprawa roli z zastosowaniem technologii opartych na nawigacji GPS. 

W gospodarstwie prowadzone są: usługi zbioru, czyszczenia 
i załadunku baraków cukrowych, skup i sprzedaż płodów rolnych 
oraz usługi transportowe. Organizowane są praktyki dla uczniów 
i studentów kierunków rolniczych. Państwo Iżowscy są inicjatorami 
utworzenia dwóch grup producentów rolnych. 

Mr. Adam Iżowski and his son Maciej run a farm which has grown considerably from a small size to one which has 
nearly 1800 hectares including 780 hectares in Slovakia.

The farm specialises in the cultivation of cereals, oilseed rape and sugar beet. Fertiliser is applied while sowing maize, 
oilseed rape and sugar beet mulch.  Simplified tillage farming is the dominating feature with the use of GPS navigational 
technology.

Harvesting services, the cleaning and loading of sugar beets, the purchase and sales of agricultural products as well as 
transport services are carried out on the farm.  Internships are organised for pupils and students studying agriculture.  The 
Iżowscy family are the initiators of creating two groups of agricultural producers.

Państwo Jasińscy posiadają gospodarstwo o pow. 115 ha, wyłącz-
nie własnych gruntów. Uprawiają zboża jare i ozime, rzepak oraz 
groch. Zajmują się też hodowlą trzody chlewnej w cyklu zamknię-
tym. Stado podstawowe liczy 70 loch, a rocznie sprzedaje się około 
1500 tuczników. 

Państwo Jasińscy stale rozwijają i modernizują gospodarstwo, 
wprowadzają nowe odmiany roślin w celu podniesienia wydajności 
plonu. Zaplanowali zakup agregatu do uprawy bezorkowej. Przez 
udział w szkoleniach podnoszą swoje kwalifikacje. Pan Krzysztof 
poza prowadzeniem gospodarstwa zajmuje się dodatkowo świad-
czeniem usług rolniczych.

Mr. and Mrs. Jasiński have a 115 ha farm, all of which is ground 
owned by them. They grow spring and winter grains, oilseed rape and peas. They also breed pigs in a closed cycle. The 
main herd has 70 sows and annual sales are of about 1,500 porkers.

The Jasińskis continuously develop and upgrade the farm and introduce new varieties of plants in order to increase the 
efficiency of the crop. They have also planned the purchase of a unit for no-plowing cultivation. By taking part in train-
ings they continue to raise their qualifications. Aside from running the farm, Mr. Krzysztof is also a provider of agricultural 
services.

Katarzyna i Krzysztof Jasińscy
Biskupiczki 12, 14-220 Kisielice
woj. warmińsko-mazurskie/Warmińsko-Mazurskie Voivodeship
zgłoszeni przez Warmińsko-Mazurski ODR w Olsztynie
Entered by Warmińsko-Mazurski Agricultural Advisory Centre in Olsztyn

Adam i Maciej Iżowscy 
ul. Starowiejska 113, 38-524 Besko
woj. podkarpackie /Podkarpackie Voivodeship
zgłoszeni przez Podkarpacką Izbę Rolniczą w Boguchwale 
Entered by Podkarpacka Agricultural Chamber in Boguchwała



Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o. o. działa od 
1 sierpnia 1995 r. W czerwcu 2003 r. ze względu na zakres 
prowadzonej hodowli zwierząt, doskonalenia bydła mlecz-
nego, Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare zostało uznane 
jako spółka strategiczna i zostało objęte nadzorem właści-
cielskim będącym w gestii Ministra Rolnictwa.  

Spółka gospodaruje na obszarze 3147 ha, w tym użyt-
ków rolnych 3028 ha. Średni wskaźnik bonitacji wynosi 
0,79. Grunty V i VI klasy stanowią 40%. 

Głównym celem Spółki jest hodowla bydła i produkcja 
mleka o wysokich parametrach jakościowych. Aktualnie 
w Spółce jest 2650 sztuk bydła rasy HF, w tym 995 krów 
mlecznych oraz 680 sztuk bydła mięsnego z 210 mamkami, 
w tym czystego Limousine 330 sztuk i 90 mamek.

Celem produkcji roślinnej jest wytworzenie dostatecznej 
ilości pełnowartościowej paszy dla zwierząt oraz wyprodu-
kowanie wysokiej jakości surowca dla przemysłu młynar-
skiego, tłuszczowego oraz dla cukrowni. 

Wysoki poziom produkcji spółka uzyskuje dzięki stoso-
waniu:

- nowoczesnej agrotechniki,
- kompleksowej technologii upraw, 
- odpowiedniego nawożenia i ochrony roślin.

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE 
DŁUGIE STARE SP. Z O.O.

DŁUGIE STARE, UL. WIOSENNA 5
64-100 LESZNO

Do sprzedaży oferujemy

PRODUKCJA ZWIERZĘCA
- buhajki hodowlane Limousine
- jałówki cielne HO i Limousine
- mleko
- żywiec wołowy
- cielęta byczki HO

PRODUKCJA ROŚLINNA
- pszenica konsumpcyjna
- rzepak
- buraki cukrowe
- kukurydza ziarno

USŁUGI W ZAKRESIE
- zbioru i konserwacji pasz zielonych
- siewu i zbioru kukurydzy
- siewu i zbioru buraków cukrowych
- siewu i zbioru zbóż

Tel. 65 520 26 70
Fax 65 533 81 60

www.dlugiestare.com.pl
e-mail: dlugie@interian.pl
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Państwo  Kapuscińscy  prowadzą 75-ha gospodarstwo rolne  
nastawione na uprawę pszenicy, rzepaku i buraków cukrowych. 
W uprawie stosuje się metodę uproszczoną z siewem bezpośred-
nim za pomocą agregatu uprawowo-siewnego. Buraki cukrowe 
uprawia się tradycyjnie. Nawożenie odbywa się zarówno tradycyj-
nie nawozami w formie granulowanej, jak i dolistnie. 

Dodatkowym źródłem dochodu państwa Kapuscińskich jest pro-
wadzenie działalności agroturystycznej w Jeziorach Wieckich w za-
kolu Wdy. Oprócz pokoi w domu mieszkalnym dla gości przygo-
towano dwa domki letniskowe wraz z wyposażeniem kuchennym, 
sanitarnym i wypoczynkowym, a także z miejscem do grillowania 
i biesiadowania. 

The Kapuścińscy family cultivate a 75 hectare farm aimed at growing wheat, rape and sugar beets. A simplified method is used 
in growing crops along with direct sowing with the help of soil cultivation. Sugar beet is grown traditionally. Fertilisation takes 
place both traditionally using granules, as well as in foliar form.   

An additional source of income for the Kapuscińskich family is running an agrotourism farm by the Wieckie Lakes in the bend 
of the Wda river.

Apart from the rooms in the dwelling for the guests, there are also two summer houses with kitchen, sanitary and leisure facili-
ties, as well as a spot for  barbecue and feasting.

Państwo Kiełkowscy prowadzą gospodarstwo o powierzchni 
57 ha. Uprawiają głównie pszenicę, rzepak i kukurydzę na ziar-
no. W uprawie roli pod zboża stosują metody tradycyjne oraz 
wykorzystują nowoczesny agregat uprawowo-siewny. Rzepak 
uprawiany jest w systemie bezorkowym. Gospodarstwo jest bar-
dzo dobrze wyposażone w maszyny i urządzenia rolnicze, zbo-
ża przechowywane są w silosach, uruchomiono też suszarnię 
do dosuszania rzepaku i kukurydzy. Wykorzystując nowoczesny 
sprzęt, rolnik świadczy usługi z zakresu uprawy siewu zbóż i ku-
kurydzy, zbioru sianokiszonek oraz uprawy roli. W gospodar-
stwie prowadzona jest rachunkowość FADN. 

Państwo Kiełkowscy uczestniczą w wielu wydarzeniach rol-
niczych.

Mr and Mrs. Kiełkowski run a 57 ha farm. Their main products are wheat, rape and corn for seeds. The grains are grown 
using traditional methods and a set of  modern drill-seed equipment is employed as well. Rape is grown using a no-
plowing system. The farm is very well equipped with machines and equipment, grains are stored in silos and additionally 
a drying plant was launched for rape and corn. Employing modern equipment the farmer provides services in the field of 
crop sowing, harvesting silage and growing crops. The farm employs the FADN accountancy.

The Kiełkowskis take part in many agricultural events.

Teresa i Stanisław Kapuścińscy 
Stogi 35, 82-200 Malbork
woj. pomorskie/Pomorskie Voivodeship
zgłoszeni przez Pomorski ODR w Gdańsku
Entered by Pomorski Agricultural Advisory Centre in Gdańsk 

Barbara i Henryk Kiełkowscy
Nowopole 5, 87-620 Kikół
woj. kujawsko-pomorskie/Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
zgłoszeni przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie, PZDR w Lipnie
Entered by Kujawsko-Pomorski Agricultural Advisory Centre in Minikowo, 
Advisory Board in Lipno



HOTEL I KARCZMA
Na terenie ośrodka znajduje się Hotel „Gościniec Jaśmin” 
i Karczma łemkowska. Hotel posiada 55 komfortowych miesc 
noclegowych wyposażonych w TV, internet i telefon.
Karczma oferuje produkty i wyroby regionalne, to miejsce 
spotkań integracyjnych, biesiad i imprez okolicznościowych. 
Kapituła programu „Dobre bo Polskie”, 5 stycznia 2016r. przy-
znała godło „Restauracja Roku”.

Kombinat Rolny Kietrz Sp.  z o.o.
ul. Zatorze 2, 48–130 Kietrz, tel. (77) 485-43-01,  (77) 485-43-02
e-mail: komrolkietrz@poczta.onet.pl, internet: www.kombinatkietrz.pl

Stadnina Koni Huculskich „Gładyszów”
Regietów 28, 38-315 Uście Gorlickie, tel. (18) 351-00-18,   fax. (18) 351-00-97
e-mail: skh@onet.pl, internet: www.huculy.com.pl

STADNINA KONI HUCULSKICH „GŁADYSZÓW” 
(gmina Uście Gorlickie, woj. małopolskie) hodująca 300 koni 
rasy huculskich. Od listopada 2013 roku wchodzi w skład 
Kombinatu Rolnego Kietrz.

KOMBINAT ROLNY KIETRZ 
położony jest na południowo – wschodnim obrzeżu woje-
wództwa opolskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie z Re-
publiką Czeską. Rejon ten (podnóże gór Sowich i Bramy 
Morawskiej) charakteryzuje się dobrymi warunkami glebo-
wo – klimatycznymi do prowadzenia intensywnej produk-
cji rolniczej.

Kombinat oferuje 
 materiał hodowlany w postaci jałówek cielnych 
 żywiec wołowy 
 kwali kowany materiał siewny pszenicy ozimej 
 duże, jednorodne partie pszenicy konsumpcyjnej 

 rzepaku ozimego i kukurydzy

Stadnina koni oferuje 
 sprzedaż klaczy i ogierów 
 sprzedaż wałachów 
 sprzedaż młodzieży rasy huculskiej 
 naukę jazdy konnej 
 przejażdżki bryczkami 
 rajdy konne (cały rok)
 kuligi zimowe

Komfortowy hotel –„Gościniec Jaśmin” 
 pokoje 1 oraz 2 osobowe 
 apartamenty 2 oraz 4 osobowe 
 sala konferencyjna 
 hotelowe SPA (sauna, jacuzzi, łaźnia parowa) 
 siłownia 



37

Państwo Kowalscy wraz z córkami  prowadzą 103-ha gospodarstwo, 
w którym od kilku pokoleń kultywowana jest tradycja tłoczenia oleju 
i hodowla trzody chlewnej. 

Olej lniany i rzepakowy (w tym olej lniany z ziołami), wytwarzany 
z własnych plonów, zdobył wiele nagród i medali. 

W gospodarstwie hodowana jest polska rodzima rasa świń – Złot-
nicka Biała. Stado liczy 25 loch, a sprzedawane są loszki i knurki do 
dalszej hodowli, warchlaki i tuczniki oraz półtusze i mięso.  

Gospodarstwo należy do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyj-
nych, prowadzone są pokazy i szkolenia, praktyki  dla studentów, 
przyjmowane są wycieczki zagraniczne. Gospodarstwo jest też 
członkiem Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.  

Mr. and Mrs. Kowalski along with their daughters run a 103 hectare farm, who are the successive generation to cultivate 
the tradition of oil extraction and pig farming.

Linseed oil and rapeseed (including linseed oil with herbs), produced from their own crops, has won many awards and 
medals.

The Polish native variety of pig – Złotnicka White, is bred on the farm. The herd has 25 sows and the gilts and boars are 
sold for further breeding, piglets, porkers, meat and half-carcasses are also sold.

The farm belongs to the National Network of Educational Pens, where demonstrations, trainings and internships for 
students are carried out.  Trips from abroad are welcome. The farm is also a member of the Mazowsze Culinary Heritage 
Network.

Hanna i Krzysztof Kowalscy
Winniki 18, 05-190 Nasielsk
woj. mazowieckie/Mazowieckie Voivodeship
zgłoszeni przez Mazowiecki OR ARiMR w Warszawie,  
BP w Nowym Dworze Mazowieckim
Entered by Mazowiecki Regional Department of Restructuring and Modernization
of Agriculture Agency in Warszawa, Poviat Office in Nowy Dwór  
Mazowiecki

Państwo Kulesza od 2 lat samodzielnie kierują 58-ha gospo-
darstwem przejętym od rodziców. Gospodarstwo specjalizuje się 
w hodowli bydła mlecznego. O wysokim poziomie hodowli świad-
czy m.in. uzyskany w 2015 roku wiceczempionat Regionalnej Wy-
stawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie w kategorii jałowic.

Krowy o wydajności 10 600 kg mleka w laktacji utrzymywane są 
w oborze wolnostanowiskowej z halą udojową. Dawka pasz za-
dawanych za pomocą wozy paszowego uzupełniana jest paszami 
treściwymi w 2 stacjach paszowych. 

Państwo Kulesza współpracują z firmami nasiennymi w zakresie 
prowadzenia doświadczeń polowych i organizują w swoim gospo-
darstwie prezentacje nowych odmian.

The Kulesza family have single-handedly run a 58 hectare farm inherited from their parents for two years. They special-
ise in dairy cow breeding. The quality of the cattle breedery is indicated by winning the semi-finals in the  Regional Animal 
Breeding Exhibition in Szepietowo for heifers in 2015.

Cows, with the capacity of 10600 kg of milk in lactation, are maintained in freestalls in the milking parlour. The fodder 
dosage is distributed by the mixer wagon and is supplemented with feed concentrates at two feed stations.

The Kulesza family cooperate with seed production companies concerning field experiments and they also organise 
presentations of new seed varieties on the farm.

Anna i Paweł Kulesza
Rębiszewo Zegadły 1, 18-315 Kołaki Kościelne
woj. podlaskie/Podlaskie Voivodeship
zgłoszeni przez Podlaski ODR w Szepietowie, PZDR w Zambrowie
Entered by Podlaski Agricultural Advisory Centre in Szepietowo, Advi-
sory Board in Zambrów



Stadnina Koni w Dobrzyniewie Spółka z o.o. działalność gospodarczą 
prowadzi  na terenie gmin:  Wyrzysk we wschodniej części powiatu pilskiego, 
woj. wielkopolskiego oraz Sadki w zachodniej części powiatu nakielskiego,           
woj. kujawsko-pomorskiego.  

Spółka gospodaruje na powierzchni 2.530 ha, z czego  60 ha 
stanowią własność Spółki, pozostałe 2.470 ha dzierżawione są od Agencji 
Nieruchomości Rolnych.  

Prowadzimy hodowlę i oferujemy do sprzedaży:     

• buhaje hodowlane hf odmiany czarno-białej 
• jałówki hodowlane hf odmiany czarno-białej 
• loszki  hodowlane rasy  pbz 
• knurki hodowlane rasy  pbz 
• knurki mieszańcowe rasy duroc x pietrain 
• konie rasy wielkopolskiej i szlachetnej półkrwi 
• koniki polskie 

Ponadto organizujemy: 

• naukę jazdy konnej 
• jazdy konne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
• imprezy plenerowe z jazdą bryczkami 
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Państwo Odya w gospodarstwie o pow. 128 ha uprawiają zboża 
i rzepak oraz zajmują się hodowlą trzody chlewnej.  

Stado podstawowe liczy 75 loch, rocznie sprzedaje się około 
1600 tuczników. Budynki inwentarskie wyposażone są w system 
zadawania pasz i wentylację. Dzięki środkom na modernizację go-
spodarstw unowocześniono park maszynowy. Nawożenie mineral-
ne oraz oprysk środkami ochrony roślin odbywa się z wykorzysta-
niem systemu GPS. 

W gospodarstwie realizowany jest program rolno-środowiskowy, 
prowadzone są liczne doświadczenia i wdrażane nowe technolo-
gie, realizowane są również praktyki. Na uwagę zasługuje wyjątko-
wy ład i porządek. Państwo Odya sporo czasu poświęcają też na 
działalność społeczną.

Mr and Mrs. Odya grow grain and rape on 128 ha but breeding of pigs is the main focus of production.
Basic herd has 75 sows and annually around 1,600 porkers are sold. Livestock buildings are equipped with an auto-

mated system for feeding and ventilation.Thanks to benefits for farm modernization, the machine park has been upgraded 
as well. Mineral fertilization and spraying of pesticides is done using the GPS system.

The farm has implemented an agri-environmental program, conducted numerous experiments and also implemented 
new technologies. An apprenticeship programme is also ran. Tidyness and order are especially noteworthy. The Odyas 
spend a lot of time taking part in the local community.

Anna i Czesław Odya

Łąg Kolonia 39, 89-652 Łąg
woj. pomorskie/Pomorskie Voivodeship
zgłoszeni przez Pomorski ODR w Gdańsku
Entered by Pomorski Agricultural Advisory Centre in Gdańsk 

W gospodarstwie Państwa Lewandowskich o pow. 177 ha prowa-
dzona jest produkcja roślinna – uprawiana jest kukurydza, rzepak, 
łubin, zboża i cebula.

W uprawie dominuje system bezorkowy. Większość prac upra-
wowych i zabiegów agrotechnicznych wykonywana jest samodziel-
nie własnym sprzętem. Co roku zakupywany jest wysokiej jakości 
kwalifikowany materiał siewny, a nawożenie poprzedza się wyko-
naniem badań zasobności gleby. Wykonuje się pełną ochronę roślin 
z zastosowaniem opryskiwacza z nawigacją GPS. Część upraw jest 
deszczowana. W gospodarstwie prowadzona jest rachunkowość 
FADN. 

W gospodarstwie uwagę zwraca wzorowy ład i porządek.

In the 177 ha farm of Lewandowskis, corn, rape, lupine,  cereals and onions.
A tillage-free system dominates in cultivation. Most of the work of cultivation and agronomic treatments is performed 

independently with own equipment. Every year, a high-quality certified seed is purchased and fertilization is preceded by 
the execution of surveys of the soil. Plants are fully protected by the use of GPS guided spraying. The entirety of the crop 
is irrigated. FADN accounting is used in the farm.

Exemplary tidiness and order in the farm are also noteworthy.

Aneta i Paweł Lewandowscy
Milżyn 6, 87-890 Lubraniec
woj. kujawsko-pomorskie/Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
zgłoszeni przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie, PZDR we Włocławku
Entered by Kujawsko-Pomorski Agricultural Advisory Centre in Minikowo, 
Advisory Board in Włocławek



               
  

HODOWLA ZWIERZĄT I NASIENNICTWO ROŚLIN POLANOWICE SPÓŁKA Z O.O. 
     Polanowice 1a , 88-150 Kruszwica 
 tel. 52 351 54 57   faks 52 351 54 59 

www.hodowlapolanowice.com.pl              polanowice@interia.pl 
 

 

            Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Spółka z o.o. 
prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy Kruszwica w woj. 
kujawsko-pomorskim. 
            Spółka gospodaruje na powierzchni 1309 ha. Posiada korzystnie 
rozmieszczony kompleks gleb o wskaźniku bonitacji 1,6. Zaplecze budynków 
gospodarczych jest dostosowane do działalności hodowli bydła mlecznego i 
nasiennictwa roślin uprawnych.  
           Hodowla bydła mlecznego oparta jest o rasę holsztyńsko- fryzyjską. 
Stado bydła ogółem wynosi 1300 sztuk, w tym krów 525. Pod produkcję 
zwierzęcą przeznaczony jest areał ok. 450 ha.  
           Nasiennictwo roślin uprawnych obejmuje 4 rodzaje zbóż, formy ozime i 
jare oraz groch siewny. Produkcja towarowa dotyczy uprawy pszenicy 
konsumpcyjnej, buraków cukrowych i rzepaku ozimego.  
          Spółka zaliczana jest do grupy firm o najwyższym wskaźniku 
rentowności produkcji. Zajmuje ona czołowe pozycje w rankingu 300 
najlepszych firm w Polsce. W roku 2014 otrzymała wyróżnienie jako najlepsza 
spółka strategiczna Skarbu Państwa i drugie miejsce wśród wszystkich firm 
rolniczych za 20 lat działalności.  
 
Do sprzedaży oferujemy: 

•     buhajki hodowlane 
•     jałowice cielne 
•     młode bydło opasowe 
•     materiał siewny pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia ozimego i jarego    
      oraz grochu 
•     pszenicę konsumpcyjną 
 

Ponadto organizujemy pokazy najlepszych odmian roślin uprawnych, a także 
szkolimy uczniów szkół zawodowych i średnich i współpracujemy z uczelniami  
wyższymi o profilu rolniczym. 
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Państwo Ruteccy prowadzą 3,87-ha gospodarstwo agrotury-
styczne „Między Zamkami”, położone w Jurze Krakowsko-Często-
chowskiej. Bliskość ruin zamków w Mirowie, Bobolicach, Morsku, 
Ostrężniku i Ogrodzieńcu sprawia, że gospodarstwo jest doskonałą 
bazą wypadową na Szlak Orlich Gniazd i Szlak Warowni Juraj-
skich. 

Goście przyjmowani są przez cały rok, przygotowano dla nich 33 
miejsca noclegowe we w pełni wyposażonych apartamentach. Dla 
rodzin z dziećmi organizowane są specjalne zajęcia rozrywkowe 
i edukacyjne. Na miejscu serwuje się wyżywienie z uwzględnieniem 
regionalnej tradycji kulinarnej, można też skosztować mleko kozie 
i jego przetworów od hodowanych w gospodarstwie zwierząt.

The Ruteccy family run a 3.87 hectare agrotouristic farm called “Między Zamkami” (Between Castles) located in  
the Cracow-Czestochowa Jura. Due to the proximity of the castle ruins in Mirów, Bobolice, Morsko, Ostrężnik and 
Ogrodzieńc, the farm makes an excellent starting point for the Eagle Nest Trail and the Jurassic Hold Route.  

Guests are accepted throughout the year, with 33 beds in fully equipped apartments prepared for them. Families 
with children have special entertaining and educational classes organised for them. Food is served on the spot taking 
regional culinary tradition into account. You can also enjoy goat milk and other dairy products from the animals raised 
on the farm.

Iwona i Krzysztof Ruteccy 

ul. Zamkowa 48, Kotowice, 42-310 Żarki
woj. śląskie/Śląskie Voivodeship
zgłoszeni przez Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU
Entered by Polish Club FARMER OF THE YEAR Association

Pan Włodzimierz Pontus posiada gospodarstwo o pow. 560 ha 
specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego. Pogłowie bydła li-
czy 700 szt., w tym 370 to krowy mleczne o wydajności 9500 kg 
w laktacji. Krowy utrzymywane są w oborach wolnostanowisko-
wych, wyposażonych m.in. w 5 robotów udojowych, automatycz-
ne czochradła, podgrzewane poidła oraz bramki selekcyjne. Na 
modernizację pozyskano środki z PROW.

W gospodarstwie uprawia się głównie zboża, rzepak i kukurydzę, 
a 170 ha to TUZ.

Pan Pontus współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazur-
skim w zakresie badań i organizacji praktyk dla studentów, wspiera 
też finansowo różne formy działalności lokalnej społeczności.

Mr. Włodzimierz Pontus owns a 560 ha farm specialised in dairy 
production.  

The cattle population consists of 700 pieces. There are 370 dairy cows with a capacity of 9500 kg in lactation. The cows 
are kept in free-stall barns, equipped with 5 milking robots, automated brushing units, heated water dispensers and selec-
tion gates. Funds have been acquired from the RDP which have been used for the modernisation.

Cereals, oilseed rape and maize are mainly cultivated on the farm and 170 hectares of this is grassland.
Mr. Pontus cooperates with the University of Warmia and Mazury in research and the organisation of internship for 

students. He also financially supports various activities  of the local community.

Włodzimierz Pontus 
Prejłowo, 11-030 Purda
woj. warmińsko-mazurskie/Warmińsko-Mazurskie Voivodeship
zgłoszony przez Warmińsko-Mazurski ODR w Olsztynie
Entered by Warmińsko-Mazurski Agricultural Advisory Centre in Olsztyn



Garzyn, ul. Leszczyńska 34
64-120 Krzemieniewo
woj wielkopolskie

OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ

„GARZYN”
Sp. z o.o.

Najlepszy materiał zarodowy: trzody chlewnej, bydła i owiec

Materiał hodowlany wyprodukowany na bazie własnego stada

Nowa chlewnia zarodowa ras krajowych trzody chlewnej o statusie zdrowotnym SPF

Stado bydła wolne od IBR/IPV oraz BVD-MD

Stado owiec wolne od genu trzęsawki owiec (scrapie)

tel./fax 65 536 60 44
tel. 65 536 60 70 – sekretariat

tel. 65 536 60 53 – dział sprzedaży
kom. +48 603 295 047

e-mail: zootechnika@garzyn.pl
e-mail: sekretariat@garzyn.pl
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Pani Mirosława Wilk prowadzi gospodarstwo agroturystyczne 
„Wilcza Chata” i działalność gospodarczą „Tradycyjne Jadło”. Wy-
twarzane dawnymi metodami i zgodnie z tradycyjnymi recepturami 
produkty są typowe dla Ziemi Dobrzyńskiej.  

W swoim gospodarstwie właścicielka prowadzi praktyki i staże oraz 
zajęcia tradycyjnego wypieku chleba, lepienia pierogów, gotowania 
żuru czy wyrobu masła. Unikatowość i klimat gospodarstwa tworzy 
sama włąścicielka – swoim wizerunkiem, kreatywnością i sposobem 
bycia, a w każdym zakątku widać duszę artysty.

Z udziałem pani Mirki nagrana została seria 20 filmów kulinarnych 
promujących kuchnię dobrzyńską.

Ms. Wilk leads agriturismo “Wilcza Chata” (“Wolf Cottages”) and 
a business “Tradycyjne Jadło” (“Traditional Food”). Products manu-
factured using old methods and in accordance with the traditional 
recipes are typical of Dobrinland.

On the farm, the owner runs apprenticeships and internships as well as classes of baking bread, modelling dumplings, 
cooking Zuru or making butter. The owner is what makes the farm unique and welcoming – with her creativity and way 
of living she makes sure that you can appreciate the soul of an artist in every corner.

Ms. Mirka has taken part in a series of 20 culinary films promoting the cooking of Dobrinland.

Mirosława Wilk
ul. Lipnowska 34, 87-603 Wielgie
woj. kujawsko-pomorskie/Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
zgłoszona przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie
Entered by Kujawsko-Pomorski Agricultural Advisory Centre in Minikowo

Państwo Tupikowscy prowadzą 212-ha gospodarstwo, specjalizu-
jące się w uprawie zbóż i rzepaku. Gospodarstwo powstało na bazie  
6,34 ha przejętych w 1985 roku od rodziców pana Sławomira. 

Na 20% gruntów ornych stosowana jest uprawa bezorkowa. 
Efektywne nawożenie prowadzi się w oparciu o mapy zasobności 
gleby oraz wykorzystanie nawigacji GPS. Do przechowywania 
zbóż i rzepaku służą silosy połączone z kompleksem oczyszczania 
i suszenia ziarna. 

W gospodarstwie wdrażane są nowe nawozy, środki ochrony 
i odmiany roślin, organizowane są też pokazy i szkolenia. Praktyki 
odbywają studenci i uczniowie technikum rolniczego. Państwo Tu-
pikowscy angażują się w działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Mr. and Mrs. Tupikowski run a 212 hectare farm specialising in the cultivation of cereals and oilseed rape.  
The farm was established on the basis of a 6.34 hectare land acquired in 1985 by the parents of Mr Sławomir.
20% of arable land is used for tillage. Effective fertilisation is carried out based on the map of soil fertility and the use 

of the GPS navigational system. Grain storage silos and rape are connected by a cleaning and a grain drying  complex.  
New fertilisers and plant protection and variety pesticides are implemented on the farm. Demonstrations and trainings 

are also organised. Apprenticeships are given to students and pupils of agricultural technical schools.
The Tupikowscy family engage in activities in benefit for the local community.

Jolanta i Sławomir Tupikowscy

Wólka Zdunkówka 30, 21-310 Wohyń
woj. lubelskie/Lubelskie Voivodeship
zgłoszeni przez Lubelski ODR w Końskowoli, ZDR w Radzyniu Podlaskim
Entered by Lubelski Agricultural Advisory Centre in Końskowola, Advisory 
Board in Radzyń Podlaski



Partner
i doradca
w rolnictwie.
Na pokolenia

www.chemirol.com.pl

Środki ochrony roślin  Nawozy 

Materiał siewny  Biostymulatory 

Pasze  Maszyny rolnicze    

Skup płodów rolnych  Produkty 

ogrodnicze  Rolnicze tworzywa 

sztuczne  Akcesoria rolnicze

+48 52 318 88 00

sekretariat@chemirol.com.pl

www.blog.chemirol.com.pl

www.facebook.com/byChemirol
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Pan Jan Janczura jest prezesem Spółdzielczej Grupy Producen-
ckiej KRESY, którą kieruje we współpracy z Adamem Kaciubą i Ro-
bertem Szawarą.

Spółdzielnia specjalizuje się w sprzedaży hurtowej do odbior-
ców krajowych zbóż i roślin oleistych wyprodukowanych przez 
członków grupy. Ponadto grupa organizuje wspólny zakup kwali-
fikowanego materiału siewnego, doradztwo technologiczne i orga-
nizacyjne, szkolenia w zakresie ochrony środowiska. 

Spółdzielnia wspiera lokalne inicjatywy kulturalne, lokalne wy-
dawnictwa i czasopisma oraz funduje stypendia dla uczniów szkół 
średnich. Organizuje też praktyki i staże dla studentów.

Mr. Jan Janczura is the president of Spółdzielcza Grupa Produ-
cencka KRESY (Producers’ Cooperative KRESY), which he runs together with Adam Kaciuba and Robert Szwara.

The cooperative specialises in wholesale of grains and oilseeds grown by the members of the group to domestic custom-
ers. The group also organizes joint purchase of certified seed, technology and organization consulting and training in the 
field of environmental protection.

The cooperative supports local cultural initiatives, local publications and magazines as well as funds scholarships for 
high school students.

Spółdzielcza Grupa Producencka KRESY 
KRESY Cooperative Producers Group 
ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów
woj. podkarpackie/Podkarpackie Voivodeship
zgłoszona przez Podkarpacki ODR w Boguchwale
Entered by Podkarpacki Agricultural Advisory Centre in Boguchwała 
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Państwo Błaszkiewiczowie po przejęciu w 1992 roku 17 ha od 
rodziców pana Ryszarda prowadzili wielokierunkową produk-
cję. Po licznych podróżach zawodowych do Francji i Danii zde-
cydowali się na hodowlę trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. 
Obecnie stado podstawowe liczy 100 loch, a rocznie sprzedaje 
się około 2000 tuczników. 

Powierzchnia gospodarstwa wynosi 72 ha. Uprawia się głów-
nie zboża, rzepak i kukurydzę. Zboża w całości wykorzystywane 
są do produkcji pasz, a kukurydzę przeznacza się do biogazowni 
„Wiatrak”, której pan Błaszkiewicz jest udziałowcem.

Gospodarstwo objęte jest programem rolnośrodowiskowym. 
W uprawie i ochronie roli i roślin ma zastosowanie tzw. system kompleksowy. 75% powierzchni uprawiane jest 
bezorkowo. Prowadzone są doświadczenia, pokazy i badania naukowe. Gospodarstwo wyposażone jest w no-
woczesne maszyny i urządzenia. Na modernizację budynków inwentarskich skorzystano z funduszy unijnych. 
Prowadzona jest rachunkowość FADN. 

Państwo Błaszkiewiczowie należą do grupy producentów trzody chlewnej. Na praktyki do swojego gospo-
darstwa przyjmują uczniów ze szkół średnich, a także studentów z Ukrainy. Aktywnie uczestniczą w licznych 
wydarzeniach rolniczych, szkoleniach i targach. Pan Ryszard jest działaczem Izb Rolniczych.

Mr. and Mrs. Błaszkiewicz, who inherited 17 hectares  
of land from Ryszard’s parents in 1992, lead a multidirectional 
production. After numerous travels to France and Denmark, 
the Błaszkiewicz family decided on breeding pigs in a closed 
cycle. Currently, the basic herd consists of 100 sows and about 
2000 porkers are sold annually.

The area of the farm is 72 hectares. Grains, rape and corn 
are mainly grown on the farm.  The  grains are mostly used to 
produce fodder and corn is intended for the “Wiatrak” biogas 
plant, where Mr. Ryszard is the shareholder.

The farm is part of an agro-environmental programme. The 
so-called complex system is applied in the cultivation and 

protection of the plants. 75% of the area is cultivated without plowing. Experiments, demonstrations and 
research are conducted.

The farm is supplied with modern machinery and equipment.  The Błaszkiewicz family have modernised 
the livestock buildings thanks to the European Union funds. The FADN accounting is conducted.

Mr. and Mrs. Błaszkiewicz belong to the pig producers group. Students from secondary schools as well as 
Ukraine are accepted into an apprenticeship. The Błaszkiewicz family actively participate in various agri-
cultural events, trainings and fairs. Mr. Ryszard is an activist of the Agricultural Chamber.

Laureaci XXIII edycji Konkursu
The Winners of the 23th edition of the Competition 
Kategoria: gospodarstwa rodzinne 
Category: family farms 

Danuta i Ryszard Błaszkiewicz 

Rakowo 46, 87-500 Rypin
woj. kujawsko-pomorskie/Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
zgłoszeni przez Stowarzyszenie Polski Klub  
ROLNIK – FARMER ROKU
Entered by Polish Club FARMER OF THE YEAR Association
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Pani Iwona i Krzysztof Cieślak prowadzą 60-ha gospodarstwo, 
przejęte od rodziców pana Krzysztofa. 

Na  glebach od I do IV klasy uprawiane są głównie zboża, rze-
pak, kukurydza i buraki cukrowe oraz na niewielkiej powierzchni 
ziemniaki. W gospodarstwie stosowana jest tradycyjna uprawa 
płużna. Pomimo braku własnej produkcji zwierzęcej, stosuje 
się pod wszystkie uprawiane rośliny pomiot z niedalekiej fermy 
drobiu. Dzięki zastosowaniu pomiotu nawożenie mineralne 
ograniczono do minimum. Jako międzyplon ozimy wysiewa 
się gorczycę. Dobra klasa bonitacyjna gleb, stosowane zabiegi 
agrotechniczne i nawożenie organiczne gwarantują uzyskiwanie 
bardzo wysokich plonów, których większość sprzedawana jest 
w ramach umów kontraktacyjnych. 

W gospodarstwie zwraca uwagę porządek i  wyjątkowa dbałość o maszyny rolnicze.  Państwo Cieślak aktywnie 
angażują się w działania na rzecz lokalnej społeczności. Organizują też praktyki dla studentów Uniwersytetu 
Przyrodniczego, a we współpracy z firmami z branży rolniczej organizują pokazy i szkolenia w gospodarstwie.

Iwona and Krzysztof Cieślak lead a 60 hectare farm, inherited from 
Krzysztof’s parents.

Cereals, oilseed rape, maize, sugar beet and potatoes are grown on 
class I to IV class soils.

Traditional plowing is used in cultivation.  Despite the absence 
 of their own livestock, the spawn from the nearby poultry farm are 
used for all the crops.  Thanks to spawn manure, fertilizers have been 
reduced to a minimum.

Mustard is sown as a winter intercrop. The grading of soils, ag-
ricultural practices and organic fertilizers guarantee the obtainment  
of very high yields, most of which are sold through the procurement 
contracts.

A sense of tidiness and order are noteworthy on the farm and ex-
ceptional attention is drawn to agricultural machinery. The Cieślak family actively engage in activities for the local 
community.  They also organise internships for students of the University of Life Sciences, and organise demonstra-
tions and training on the farm in cooperation with companies from the agricultural sector.

Laureaci XXIII edycji Konkursu
The Winners of the 23th edition of the Competition
Kategoria: gospodarstwa rodzinne
Category: family farms

Iwona i Krzysztof Cieślak

Smardzów 42, 56-400 Oleśnica
woj. dolnośląskie/Dolnośląskie Voivodeship
zgłoszeni przez Stowarzyszenie  
Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU
Entered by Polish Club FARMER OF THE YEAR Association
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Barbara i Ryszard z synami Damianem i Piotrem wspólnie 
prowadzą 145-ha gospodarstwo specjalizujące się w produkcji 
warchlaków. 

Stado podstawowe liczy 500 loch. Właściwy dobór ma-
teriału hodowlanego, prawidłowy mikroklimat, warunki 
zoohigieniczne oraz żywienie pozwalają na sprzedaż 12 000 
warchlaków oraz 2800 tuczników w ciągu roku. 

Pasze dla trzody sporządza się we własnym zakresie w opar-
ciu o zboża z gospodarstwa oraz zakupione wysokobiałkowe 
śruty poekstrakcyjne i dodatki paszowe. Gotowe pasze prze-
chowywane są w zasobnikach, a następnie dostarczane do 
karmników, systemem paszociągów.

W ostatnich latach wybudowano nowoczesną chlewnię 
dla macior, wyposażoną w systemem chłodzenia ciśnienio-
wego. We wszystkich budynkach inwentarskich mikroklimat 
kontrolowany jest przez sterowaną komputerowo wentylację. 
Lochy, prosięta i warchlaki utrzymywane są bezściołowo 
na betonowych i plastikowych posadzkach szczelinowych. 
Tuczniki przebywają na płytkiej ściółce, usuwanej codziennie. 

Państwo Kacprzakowie są aktywnymi działaczami spo-
łecznymi, a za osiągnięcia w działalności rolniczej zostali 
wielokrotnie nagrodzeni i wyróżnieni. 

Barbara and Ryszard Kacprzak with their sons Damian and 
Peter run a 145 ha farm specializing in the production of pig-
lets.

The main herd consists of 500 sows. Proper selection of 
breeding material, proper climate control as well as proper 
zoo-hygiene and feeding allow the sale of 12000 piglets and 
2800 porkers per year.

 Fodder for pigs are prepared in-house based on the grain from the farm and purchased high-protein meal as 
well as feed additives. Prepared animal feeds are stored in trays and then delivered to the feeders via a fodder 
delivery system.

In the recent years, a modern piggery for sows, equipped with a pressure cooling system, was built. The micro-
climate in all the livestock buildings is run by a computer-controlled ventilation. Sows, boars and piglets are kept 
bedding-free on concrete floors and plastic diaphragm. Finishers are staying on shallow litter which is removed 
daily.

The Kacprzaks are active social activists, and have been repeatedly rewarded and honoured for achievements 
in agricultural activities.

Laureaci XXIII edycji Konkursu
The Winners of the 23th edition of the Competition
Kategoria: gospodarstwa rodzinne 
Category: family farms

Barbara i Ryszard, Damian i Piotr Kacprzak

Stare Paski 25, 96-515 Teresin
woj. mazowieckie/Mazowieckie Voivodeship
zgłoszeni przez Stowarzyszenie  
Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU
Entered by Polish Club FARMER OF THE YEAR Association
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ARiMR zamierza uruchomić w I półroczu 2017 roku 
kilka naborów wniosków w ramach działań wspierają-
cych inwestycje w sektorze rolno-spożywczym. 

W czerwcu planowany jest kolejny nabór na „Mo-
dernizacje gospodarstw rolnych”, tym razem tylko dla 
producentów rolnych, którzy skupiają się na rozwoju  
w branżach produkcji prosiąt, bydła mięsnego lub mle-
ka krowiego. Swoją szansę na aplikację będą miały też  
firmy zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym 
(marzec), a także rolnicy planujący rozpoczęcie działal-
ności przetwórczej na małą skalę (czerwiec). 

Również w czerwcu zaplanowano nabór do nowe-
go działania – „Współpraca”, którego celem jest wdra-
żanie innowacyjnych projektów w sektorze rolno-spo-
żywczym. Do rozdysponowania jest 58 mln euro. Aby 
otrzymać wsparcie w ramach tego działania, trzeba 
utworzyć grupę operacyjną na rzecz innowacji – EPI, 
która powinna składać się z co najmniej dwóch różnych 
podmiotów, należących do dwóch różnych kategorii: 
rolnicy, właściciele lasów, jednostki naukowe, uczelnie, 
przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi doradcze. 
Zakres wsparcia inwestycyjnego w praktyce będzie 
zbieżny z tym, co przewiduje poddziałanie „Moderni-
zacja gospodarstw rolnych” czy „Wsparcie inwestycji  
w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich 
rozwój”, przy czym większy nacisk zostanie położony na 
innowacyjność. „Współpraca” jest szansą na realizacje 
przedsięwzięć na większą skalę, z dotacją na inwestycje 
i koszty badań do 10 mln zł oraz możliwością uzyskania 
refundacji do 100% kosztów związanych z funkcjono-
waniem grupy EPI (do 2 mln zł). Nie ma ograniczeń, co 
do wielkości podmiotów wnioskujących, jest to więc 
jedyna szansa dla rolników, którzy ze względu na skalę 
działania nie mogą aplikować do „Modernizacji…” oraz 
firm przetwórczych, które z uwagi na wielkość czy po-
wiązania nie mieszczą się w kategorii podmiotu MŚP. 

I półrocze to też okres startu realizacji wielu projek-
tów, dla których rolnicy czy przetwórcy składali wnioski 
o dofinansowanie w poprzednich dwóch latach. Bank 
BGŻ BNP Paribas od kilkunastu lat oferuje rozwiązania 
umożliwiające sprawną realizację projektu i rozliczenie 
dotacji. Bank proponuje dwa rodzaje finansowania pro-
jektów dotacyjnych:

•	 Kredyt Unia+, który umożliwia finansowanie do 
90% nakładów inwestycyjnych wszelkiego typu 
(w tym kosztów niekwalifikowanych), na okres 
do 15 lat;

•	 Pożyczka leasingowa europejska, która pokrywa 
do 100% wartości brutto zakupionych maszyn  
i urządzeń, udzielana na okres do 7 lat.

Dodatkowo, Bank BGŻ BNP Paribas znajduje się  
w Rejestrze Upoważnionych Gwarantów i dzięki temu 
jest upoważniony do wystawiania gwarancji bankowej 
na rzecz ARiMR, w przypadku, gdy część dotacji ma być 
przekazana w formie zaliczki jeszcze przed rozpoczę-
ciem inwestycji. 

Zapraszamy do oddziałów Banku BGŻ BNP Pa-
ribas, gdzie doradcy pomogą w wyborze właściwej 
formy finansowania i przy wsparciu ekspertów zaj-
mujących się funduszami unijnymi, służą konsulta-
cjami na każdym etapie składania aplikacji czy rea-
lizacji projektu z dotacją.

CO NOWEGO W PROWie  
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU? 

Opracowanie: Kinga Wąsik 
ekspert ds. funduszy unijnych Bank BGŻ BNP Paribas
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Państwo Kamila i Stefan Zientarscy prowadzą gospodarstwo 
rolne, które w rodzinie znajduje się od 1860 roku. Podstawo-
wym kierunkiem produkcji są zboża, głównie pszenica i rzepak. 

Od lat 60. ubiegłego wieku prowadzona jest produkcja nasien-
na, początkowo we współpracy z Centralą Nasienną, a obecnie 
we współpracy z wszystkimi wiodącymi polskimi hodowlami 
nasiennymi. Współpraca ta stale się rozszerza dzięki możliwoś-
ciom technicznym pozwalającym na przygotowanie odpowied-
niej jakości nasion do sprzedaży, zarówno dla firm specjalizują-
cych się w obrocie materiałem siewnym, jak i dla gospodarstw, 
które są stałymi klientami.

W gospodarstwie od wielu lat  uprawiane są warzywa – 
głównie groszek zielony i kukurydza cukrowa dla przetwór-
stwa. Obecnie warzywa zajmują ponad 55 z 247 ha powierzch-
ni gospodarstwa.

Poza produkcją roślinną w gospodarstwie hodowane są zwie-
rzęta – trzoda chlewna i konie. Od 100 loch sprzedaje się rocz-
nie 2300 warchlaków, które w większości trafiają do stałych 
odbiorców. Nieprzerwanie od 1860 roku prowadzona jest  ho-
dowla koni zaprzęgowych, które wcześniej były wykorzystywa-
ne do pracy, a obecnie są przygotowywane do sportu i rekreacji.

Mr. and Mrs. Stefan and Kamila Ziętarscy run a family farm since 
1860. The main direction of cultivation are cereals, mainly wheat as 
well as oilseed rape. 

Since the sixties of the previous century, seed production has 
been run, initially with the Seed Headquarters and currently in 
cooperation with all the leading Polish seed producers.  

This cooperation is constantly expanding thanks to the tech-
nical possibilities allowing for the preparation of the appropri-
ate quality seeds for sale,  both for companies specialising in 
seed trading, as well as  households who are regular customers.

Green peas and sweet corn meant for processing have been 
grown on the farm for many years. Today, vegetables occupy 
more than 55 of the 247 hectares of the farm area.

Apart from crop production, animals are also bred - mainly pigs and 
horses.

2,300 piglets per year are sold from 100 sows, most of which 
go to regular customers. Draft horses have been bred continu-
ously since 1860, which previously were used for work and now 
they are prepared for sport and recreation.

Kamila i Stefan Ziętarscy 

Słup 14, 86-330 Mełno
woj. kujawsko-pomorskie/Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
zgłoszeni przez Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie, 
PZDR w Grudziądzu
Entered by Kujawsko-Pomorski Agricultural Advisory Centre 
in Minikowo, Advisory Board in Grudziądz
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Państwo Robakowie w samym sercu Pszczewskiego Parku Kraj- 
obrazowego prowadzą ponad 340-ha  gospodarstwo ekologiczne 
nastawione na agroturystykę (głównie TUZ). Gospodarze zakupili 
stare, zrujnowane gospodarstwo rolne z myślą o stworzeniu uro-
kliwego miejsca w zgodzie z naturą i blisko historii. 

Budynek po gorzelni zmodernizowano na pokoje gościnne, 
restaurację i biura. Dodatkowo wybudowano tzw. „Domek Ry-
baka” z małym SPA i jacuzzi oraz altanę grillową wyposażoną 
w wędzarnię i piec chlebowy. Postawiono również nowoczesną 
halę sportową z zapleczem sanitarnym, która alternatywnie może 
być wykorzystana do organizacji imprez okolicznościowych. 

Przy gospodarstwie założono winnicę, produkuje się własne 
wina. Prowadzi się imprezy kulinarne z degustacją win i nalewek. 
Gościom serwuje się dania z produktów w większości wytworzo-
nych we własnym gospodarstwie. Atrakcją pobytu w folwarku są: 
jazda konna, przejażdżki bryczkami, kajaki, amfibie, paintball 
oraz rowery. 

Państwo Żaneta i Łukasz aktywnie uczestniczą w wielu wydarze-
niach regionu, sami też organizują sporo imprez na rzecz środowi-
ska wiejskiego, w tym winobranie połączone z festynem. Na uwagę 
zasługuje działalność w fundacji na rzecz Polsko-Niemieckiego 
Sąsiedztwa, której pan Łukasz Robak jest prezesem.

The Robak family live in the heart of the Pszczewski Land-
scape Park run their over 340 ha ecological farm focused on 
agrotourism (mainly grasslands). The farm managers bought 
the old ruined farm in order to create a charming place in 
harmony with nature and close to history.

The distillery building has been modernised into a guest 
room, a restaurant and offices.  Additionally, a “Fisherman’s 
Cottage” has been built with a small spa, a jacuzzi and a ga-
zebo with a barbecue equipped with a smokehouse, as well as 
a bread oven.  A modern sports hall has been built with sanitary 
facilities, which can alternatively be used for organising events.

A vineyard was established near the farm and the Robak 
family produce their own wine.  Food events with the tasting of wines and liqueurs are held.  Guests serve 
dishes made out of products from their own farm.  The Grange attractions are as follows:  horseback riding, 
carriage rides, canoes, amphibious vehicles, paint ball as well as cycling.

Mrs. Żaneta and Mr. Łukasz are actively involved in many regional events.  They organise a lot of events in 
the in favour of the rural environment, including vintage combined with the festival.  What is noteworthy, are 
the activities regarding the Foundation of the Polish-German Neighbourhood of which Mr. Łukasz Robak is 
the chairman.
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Żaneta i Łukasz Robak

ul. St. Batorego 11, 66-330 Pszczew
woj. lubuskie/Lubuskie Voivodeship
zgłoszeni przez Lubuski ODR w Kalsku, PZDR w Międzyrzeczu
Entered by Lubuski Agricultural Advisory Centre in Kalsk, 
Advisory Board in Miedzyrzecz
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Bracia Damian i Paweł Chrzan prowadzą 10,5-ha gospodarstwo, 
w którym uprawy szklarniowe zajmują 6,0 ha. Na 5,8 ha uprawiane są 
pomidory, pozostałą powierzchnię zajmują ogórki. 

Szklarnie o pow. 4,5-ha pokryte są niskożelazowym, hartowanym 
szkłem dyfuzyjnym z powłoką antyrefleksyjną o właściwościach rozpra-
szających promieniowanie świetlne (pierwsze w Polsce zastosowanie 
na tak dużej powierzchni). Pozwala to na znaczne zagęszczenie roślin 
i uzyskanie wyższych plonów. Rośliny „dokarmiane są” dwutlenkiem 
węgla. Szklarnie wyposażone są w wentylatory i kurtyny energooszczęd-
ne, mikroklimatem i nawadnianiem steruje komputer. Do oprysków 
wykorzystywany jest samojezdny robot, którego zastosowanie znacznie 
zmniejsza ilość użytych środków ochrony roślin. Ponadto w produkcji 
stosowana jest ochrona agrotechniczna i biologiczna a w zapylaniu 
kwiatów pomagają trzmiele. 

Około 20% plonów trafia do 4 własnych sklepów, pozostała część 
sprzedawana jest przez grupę producentów. Ponad połowa produkcji 
trafia na rynki europejskie. 

Panowie Chrzan posiadają dużą wiedzę, są zainteresowani najnow-
szymi wynikami badań, które wdrażają do praktyki. Współpracują 
z jednostkami naukowymi i firmami, organizują pokazy i szkolenia na 
terenie gospodarstwa.

Brothers Damian and Paweł Chrzan run a 10.5 ha farm, out of 
which greenhouse is cover 6.0 ha. 5.8 ha of the space is used to 
grow tomatoes  and the rest is used up by cucumbers.

Greenhouses on 4.5 ha are covered with a low-iron content tem-
pered glass with an anti-reflective coating which diffuse light radi-
ation (the first use of the material on such a large scale in Poland). 
This allows a higher density of plants and higher yields. The plants 
are additionally „fed” with carbon dioxide. The greenhouses are 
equiped with ventilation and energy-saving curtains, with both the 
microclimate and irrigation run by a computer. A self-propelled 
robot is used for spraying, which lowers the ammount of pesticides 
used.  Agronomic and biological protection of plants are employed and bumblebees assist in pollination.

Approximately 20% of the crops go to 4 affiliated stores, the rest is sold via a group of producers. Over a half 
of the production goes to european markets.

The Chmiel Brothers are knowledgeable, being at the forefront of implementing the newest research in 
practice. They work together with research units and companies and they organise exhibitions and trainings 
on the farm grounds.
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Damian i Paweł Chrzan

Głuchów 321, 37-100 Łańcut
woj. podkarpackie/Podkarpackie Voivodeship
zgłoszeni przez Podkarpacki ODR w Boguchwale,  
PZDR w Łańcucie
Entered by Podkarpacki Agricultural Advisory Centre  
in Boguchwała, Advisory Board in Łańcut
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Pan Zieliński rozpoczął swoją działalność ogrodniczą w 1995 
roku na terenie zakładów chemicznych w Gorzowie Wielko-
polskim. Nowe kilkuhektarowe gospodarstwo powstało kilka 
lat później w pobliskim Wawrowie. W gospodarstwie „Farma 
Wawrzyniec” produkuje się bardzo duży asortyment roślin. 
Aby maksymalnie wykorzystać powierzchnię, w tym samym 
czasie uprawia się kilkanascie gatunków kwiatów. Produkcją 
ogrodniczą zajmuje się pani Zofia Turkiewicz – od ponad 20 
lat związana z firmą. 

Na uwagę zasługuje fakt, że do podlewania roślin wykorzy-
stuje się głównie wodę deszczową, a w razie potrzeby również 
wodę ze studni głębinowej. Surowcem energetycznym wyko-
rzystywanym w gospodarstwie jest drewno, pozyskiwane jako 
surowiec odpadowy przy wycince drzew. 

Odbiorcami roślin są przede wszystkim zakłady zieleni miej-
skiej, a także markety. Duża część produkcji trafia do Niemiec. 
Ważnym miejscem zbytu jest własne centrum ogrodnicze. 
Gospodarstwo przyciąga wielu ludzi nie tylko roślinną ofertą, 
ale także możliwością wypoczynku. Dla odwiedzających przy-
gotowano teren wystawowy, minizoo i restaurację. Urządzono 
urokliwe zakątki, w których widać przywiązanie do sztuki 

i dziedzictwa kulturowego. 
Należy podkreślić, że pan 

Zieliński to nie tylko ogrodnik, ale i historyk sztuki, architekt, restaurator, 
a nade wszysko wyjątkowy społecznik.  

Mr. Zielinski began his gardening endevours in 1995 at the chemical plant 
grounds in Gorzow Wielkopolski. A new farm, a few hectars of size, was 
established a few years later in nearby Wawrowo. The farm „Farma Waw- 
rzyniec” produces a very large assortment of plants. About a dozen species 
of flowers are grown at the same time to maximize space usage. Ms. Zofia 
Turkiewicz, associated with the firm for over 20 years, takes care of the hor-
ticultural production.

Noteworthy is the fact that rainwater and, if necessary, also the water from 
deep wells  is used for watering the plants. The energy resource used on the 
farm is wood, obtained as a raw material waste by cutting down trees. The 
recipients of the plants are primarily urban green services, as well as super-
markets. A large part of the production goes to Germany. Their own garden 
centre is an important marketplace. The farm has attracted many people not 

only with its offer of plants, but also the capacity for relaxation. For the visitors an exhibition area, a mini-zoo 
and a restaurant have been prepared. Charming places, in which you can see the attachment to the arts and 
cultural heritage.

It should be emphasized that Mr. Zielinski is not just a gardener, but an art historian, architect, restorer and 
above all else an activist.
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Wawrzyniec Zieliński

Wawrów, Osiedle Bermudy 67, 66-400 Gorzów Wielkopolski
woj. lubuskie/Lubuskie Voivodeship
zgłoszony przez Lubuski ODR w Kalsku, PZDR w Gorzowie 
Wielkopolskim
Entered by Lubuski Agricultural Advisory Centre in Kalsk, 
Advisory Board in Gorzów Wielkopolski
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Pan Grzegorz Arian jest prezesem zarządu Ośrodka Hodowli 
Zarodowej „Głogówek”. Ośrodek zajmuje się głównie hodow-
lą zarodową dwóch gatunków zwierząt, tj: bydła rasy polskiej 
holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej i trzody 
chlewnej ras: matecznej PBZ i WBP oraz ojcowskiej: Duroc. 

OHZ Głogówek posiada największe w Polsce stado bydła 
PHF odmiany RW liczące 720  krów o wydajności 9740 kg 
mleka. Całe stado objęte jest kontrolą użytkowości. W zarzą-
dzaniu stadem wykorzystuje się systemy AFIFARM, AFIKIM, 
Hodowca Online, System Obora Plus, program DOKO. Pro-
wadzona jest ocena genomiczna bydła, a także realizowany 
program MOET.

Pogłowie trzody chlewnej liczy 1415 szt., w tym 122 loch. 
Hodowla trzody nadzorowana jest przez Polski Związek Ho-
dowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”. 

Całkowita powierzchnia spółki wynosi 2321,83 ha, z czego 2235 ha to użytki rolne. Uprawia się głównie zboża, 
rzepak, kukurydzę, lucernę i groch pastewny. Produkcja roślinna prowadzona jest z zastosowaniem nowoczesnych 
technik i technologii, wprowadzono m.in. system zmiennego dawkowania nawożenia VRA, mapy zasobności gleb 
i mapy nawożenia. 

Spółka współpracuje z licznymi ośrodkami badawczymi, w tym głównie z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W gospodarstwie realizowane są liczne badania naukowe, a także  
staże i praktyki studenckie.

Mr. Grzegorz Arian is the CEO of the Pedigree Breeding Cen-
tre “Głogówek.” The resort is mainly engaged in the pedigree 
breeding of two species of animals, which are the Polish cattle 
Holstein-Friesian of the red and white variety as well as pig 
breeds: PBZ and WBP maternal and paternal: Duroc.

OHZ Głogówek has the largest herd of the PHF cattle of the 
RW variety in Poland which count 720 cows with the capacity 
of 9740 kg of milk.  The entire stock is subject to the service-
ability control.  The AFIFARM, AFIKIM, Hodowca (Breeder) 
online, the Obora Plus system and the DOKO programme are 
systems used in the herd management.  A genomic evaluation 
of cattle is conducted and the MOET programme has been im-
plemented.

The pig population counts 1,415 pieces including 122 sows. Pig breeding is supervised by the Polish As-
sociation of Breeders and Producers of Pigs “POLSUS.”

The total area of the company is 2,321.83 hectares where 2,235 hectares are cropland. Grains, rape corn, 
lucerne and peas fodder are mainly grwon. The plant production is carried out using the newest technology, 
for example by introducing the variable  system rate fertiliser VRA, maps, soil fertility and fertilisation maps.

The company collaborates with numerous research centres mainly from the University of Life Sciences with 
the Faculty of Veterinary Medicine in Wrocław.  Numerous scientific research is carried out on the farm as 
well as student placement and internships.
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Grzegorz Arian

Ośrodek Hodowli Zarodowej GŁOGÓWEK Sp. z o.o.
Pedigree Breeding Center GŁOGÓWEK Ltd.
ul. Fabryczna 2B, 48-250 Głogówek
woj. opolskie/Opolskie Voivodeship
zgłoszony przez zgłoszony przez ANR Biuro Prezesa 
– Zespół Nadzoru Właścicielskiego
Entered by Agricultural Property Agency, President’s Office 
– Ownership Supervision Team
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Prezesem Grupy Producentów Rolnych „Agroplon- Osię-
cin” jest Józef Drozdowski, a przewodniczącym rady nad-
zorczej Władysław Radziun. Grupa zrzesza 42 członków, 
zajmujących się produkcją zbóż i nasion roślin oleistych. 
Gospodarstwa należące do grupy poprzez nią sprzedają 
swoje produkty, a także zakupują nawozy i środki ochrony 
roślin, prowadzą również wspólne inwestycje, wspólny 
handel i transport. Ponadto firma pomaga rolnikom przy 
ubezpieczeniach, prowadzi szeroko pojęte doradztwo rolni-
cze, dba o jakość materiału siewnego. Sprzedaż odbywa się 
w ramach zawartych umów kontraktacyjnych oraz poprzez 
giełdy towarowe. Część produkcji sprzedaje się do Niemiec.

Grupa korzystała z funduszy europejskich w ramach PROW 2007-2013, dofinansowała środki do produkcji, 
a także wykorzystała je na wprowadzenie nowych technologii. Część środków przeznaczono na szkolenia. 
Zboża przechowywane są w magazynach zbożowych, a ostatnio uruchomiono silosy firmy Riela o poj. 6700 ton  
wraz z suszarnią, czyszczalnią i niezbędną infrastrukturą. Zboża do czasu sprzedaży są monitorowane pod 
względem jakości – spółka  posiada własne laboratorium. Grupa współpracuje z Krajowym Związkiem Grup 
Producentów Rolnych i z Izbą Gospodarczą.

Mr. Józef Drozdowski is the president of the Agricultu-
ral Producers Group “Agroplon-Osięcin” and Władysław 
Radziun is the chairman of the supervisory board. The group 
brings together 42 members, involved in the production of 
cereals and oilseeds. Farms belonging to the group sell their 
products and buy fertilizers and plant protection products, 
also carry out joint investments, joint trade and transport. 
The company also helps farmers with insurance, leads broad 
agricultural advisory services and cares about the quality of 
the seed. The sale takes place in the framework of procure-
ment contracts and through commodity exchanges. Part of 
the production is sold to Germany.

Group benefited from European funds within the RDP 2007-2013, financing means of production and using 
them to introduce new technologies. Part of the funds were used for training. Cereals are stored in warehouses, 
and more recently Riel grain silos of 6700 tonnes capacity were introduced, together with a drying plant, puri-
fier and the necessary infrastructure. Until the time of their sale, the grains are monitored for quality, the com-
pany owns its own laboratory. The Group cooperates with the National Association of Agricultural Producer 
Groups and with the Chamber of Commerce.
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Grupa Producentów Rolnych AGROPLON-
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zgłoszona przez Związek Przedsiębiorców Rolnych w Szczecinie
Entered by Agricultural Entrepreneurs Association in Szczecin
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Panowie Zbigniew Rewera – prezes, Andrzej Lis – wiceprezes, 
Michał Strugała – członek zarządu oraz Stanisław Chachuła – dy-
rektor kierują grupą producentów owoców i warzyw REFAL.

Grupa powstała w 2009 roku z inicjatywy sadowników powiatu 
sandomierskiego. Zajmuje się przechowywaniem, sortowaniem, ka-
librowaniem, pakowaniem oraz sprzedażą owoców i warzyw. Przez 
cały rok oferowane są głównie różne odmiany jabłek oraz kapusta 
biała, pekińska i cebula. Sezonowo sprzedawane są gruszki, śliwki, 
brzoskwinie, wiśnie, czereśnie, porzeczki, truskawki i cebula. 

Spółka posiada chłodnie z kontrolowaną atmosferą. Przygoto-
wanie towaru odbywa się na linii sortującej „Perfect” z rozładun-
kiem wodnym. Oferowane produkty, pakowane w szeroką gamę 
opakowań w zależności od wymagań klientów, spełniają najwyż-
sze normy jakościowe, potwierdzone certyfikatami Integrowanej 
Produkcji oraz Global G.A.P. 

Spółka REFAL jest inicjatorem współpracy z innymi grupami 
w zakresie wspólnej sprzedaży większych partii towaru, zwłasz-
cza na rynki zagraniczne. W celu pozyskania nowych klientów 
uczestniczy w targach w Europie i Azji. 

Grupa organizuje pokazy i szkolenia dla sadowników, również 
niebędących członkami grupy. Angażuje się też w działalność na 
rzecz lokalnej społeczności.

Messrs. Zbigniew Rewera – president, Andrzej Lis – vice-
president, Michał Strugała – member of the board and Stanisław 
Chachuła – director run the group of producers of fruit and veg-
etables REFAL.

The group was founded in 2009 on the initiative of growers 
from the district of Sandomierz. It deals with storage, sorting, cali-
bration, packing and sales of fruits and vegetables. Throughout 
the year different varieties of apples, cabbage and onions are on 
offer. Seasonally, pears, plums, peaches, cherries, currants, straw-
berries and onions are also sold.

The Company has refrigeration facilities with a controlled at-
mosphere. The preparation of goods takes place on the “Perfect” 
sorting line with water unloading. The offered products, packaged in a wide range of packaging, according to 
customer requirements, meet the highest quality standards certified by Integrated Production and Global G.A.P.

REFAL Company has initiated collaboration with other groups in the common sale of larger batches, espe-
cially on foreign markets.

In order to attract new customers, the group participates in trade fairs in Europe and Asia.
The group organizes demonstrations and training for growers, even those who are not members of the group. 

It also engages in activities to the benefit of the local community.
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REFAL Sp. z o.o.
REFAL Ltd.

Łukawa 80, 27-612 Wilczyce
woj. świętokrzyskie/Świętokrzyskie Voivodeship
zgłoszona przez Świętokrzyski ODR w Modliszewicach
Entered by Świętokrzyski Agricultural Advisory Centre  
in Modliszewice
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Materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kredyty inwestycyjne dla agrobiznesu dostępne są w wybranych oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej „Bank”), będących przed połączeniem Banku BGŻ z Bankiem BNP Paribas Polska oddziałami Banku BGŻ. 
Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu i warunkach kredytowania uzależniona jest od wewnętrznych przepisów Banku oraz wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Kredyty przeznaczone są dla dotychczasowych i nowych Klientów Banku. Dodatkowym warunkiem udzielenia kredytu 
dla nowych Klientów jest otwarcie rachunku bankowego na podstawie Umowy ramowej Pakietu Agro Lider lub Agro Lider PLUS. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem. Informacja o produktach i usługach bankowych 
dostępna jest w regulaminach, taryfie prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie www.bgzbnpparibas.pl, a w przypadku kredytów preferencyjnych również na stronie ARiMR: www.arimr.gov.pl. Inwestycyjne kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania udzielane są do wyczerpania limitu 
przyznanego Bankowi na 2016 r. Należne Bankowi odsetki kredytobiorca płaci w wysokości określanej przez ARiMR w oparciu o (WIBOR 3M + marża Banku 2,48%) x 0,67 i wynoszą one nie mniej niż 3% w skali roku, a w pozostałej części odsetki płaci ARiMR. Bank BGŻ BNP Paribas zajął 1. miejsce i uzyskał tytuł Bank Najlepszy 
dla Rolnika 2016 w rankingu przeprowadzonym w listopadzie i grudniu 2015 r. przez eksperta rynku rolnego – firmę Martin & Jacob. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł, w całości wpłacony.

W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE 
TWOJE PLANY NABIERAJĄ  
REALNYCH KSZTAŁTÓW

KREDYTY INWESTYCYJNE DLA AGROBIZNESU
n  duży wybór rozwiązań finansowych
n  dopasowanie do indywidualnych potrzeb
n  wieloletnie doświadczenie Banku w obsłudze sektora agro

 801 321 123
koszt połączenia wg stawki operatora

[008-17] BGZ BNPP KREDYTY INWESTYCYJNE DLA AGROBIZNESU 210x297.indd   1 09/01/17   11:12


