
10 – 16 września 2012 r. www.zielonysztandar.com.pl

• Panie prezesie, Spółdzielnia 
Producentów Owoców i Wa-
rzyw przygotowała się do du-
żych inwestycji. Czy rozpoczę-
ła się ich realizacja?
– Tak, budowa dużego ma-
gazynu z komorą chłodniczą 
na 120 ton i zapleczem socjal-
nym jest już bliska ukończe-
nia. Obiekt zostanie oddany 
do użytku od początku no-
wego roku, a całkowita war-
tość tego projektu wyniesie 
1,2 mln zł. Inwestycja ta była 
przewidziana w pięcioletnim 
planie dochodzenia do uzna-
nia. Wyjaśnię, że w 2010 r. za-
rejestrowaliśmy się jako gru-
pa wstępnie uznana i od tego 
czasu realizujemy pięcioletni 
plan dochodzenia do pełnego 
uznania grupy, który został 
zatwierdzony przez marszał-
ka województwa podkarpac-
kiego. W ramach tego planu 
realizujemy określone działa-
nia m.in. wspominaną budo-
wę bazy magazynowej i zakup 
różnego typu sprzętu, przede 
wszystkim kilku kombajnów 
do zbioru porzeczki, a także 
dużego kombajnu do zbioru 
wiśni. W sumie na inwestycje 
zamierzamy wydać 2,26 mln zł.

• Inwestycje te są dofinan-
sowane z środków unijnych?
– Jeśli chodzi o wsparcie dla 
grup producentów warzyw, to 
Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa dawała 
75 proc. zwrotu kosztów ponie-
sionych na inwestycje. Mówię 
dawała, bo te bardzo korzyst-
ne warunki, to już przeszłość. 
O ile wiem, od kwietnia obo-
wiązuje rozporządzenie wyko-
nawcze Komisji Europejskiej, 
które ogranicza w budżecie 
unijnym środki przewidziane 
na wsparcie grup producen-
tów. W tej chwili nie wiadomo 
jeszcze, na jaki zwrot będą mo-
gły liczyć nowo powstałe gru-
py producentów owoców i wa-
rzyw. Niemniej będzie to pu-
łap o wiele niższy. Mówi się, 
że zamiast 75 proc. będzie to 
25-30 proc. W związku z tym 
duże inwestycje, takie jak bu-
dowa chłodni, zwłaszcza dla 
małych sadowników, będą 
o wiele trudniejsze do zreali-
zowania, niż było do tej pory. 
Nasza grupa podjęła działa-
nia inwestycyjne na starych 
zasadach, więc można powie-
dzieć, że w pełni wykorzysta-
liśmy czas, w którym należało 
podjąć takie działania.

• Jak duże znaczenie dla gru-
py ma budowa obiektu maga-
zynowego z chłodnią?
– Do tej pory sprzedaż odby-
wała się na bieżąco. Najczę-
ściej było to tak, że bezpo-
średnio do plantacji podjeż-

dżał samochód i zebrany to-
war ładowano do niego. Na-
stępnie załadowany samochód 
jechał bezpośrednio do odbior-
cy. Tymczasem często jest tak, 
że cena danego produktu może 
się zmienić znacząco z dnia 
na dzień. Dlatego bardzo ko-
rzystnie jest zebrać owoce z sa-
dów i plantacji, a następnie to-
war trzymać w chłodni. Wtedy, 
w dniu, w którym ceny skoczą 
do góry, my możemy korzyst-
nie sprzedać dużą partię towa-
ru. To jest olbrzymia zaleta po-
siadania magazynów i chłodni.

• Jakimi owocami i warzy-
wami handluje grupa? Gdzie 
one trafiają?
– Produkujemy głównie owo-
ce i warzywa do przetwórstwa: 
czarna i czerwona porzeczka, 
malina, wiśnia, aronia, jabł-
ka oraz rabarbar. Z tego zde-
cydowaną większość stano-
wią owoce przemysłowe, oko-
ło 30 proc. stanowią owoce 
na rynek świeży, a więc sprze-
dawane na targach, czy bezpo-
średnio w sklepach. Można je 
podzielić na owoce sprzeda-
wane bezpośrednio po zbio-
rach oraz owoce sprzedawa-
ne w ciągu długiego okresu 
czasu. Jeśli chodzi o aktual-
ny rok to dużym odbiorcą na-
szych owoców jest firma Bio-
Concept-Gardenia, chodzi tu 
głównie o produkty ekologicz-
ne i agrest. Mimo pewnych za-
torów płatniczych wiele towa-
ru trafia do Hortino Leżajsk, 
gdzie nasza grupa ma udzia-
ły w tej spółce. Trochę owoców 
trafia do Spółdzielni Ogrodni-

czej-Pszczelarskiej w Rzeszo-
wie i do firmy O.K. Owocowe 
Koncentraty w Przeworsku. 
W tej chwili są to nasi najwięk-
si odbiorcy, głównie z tego re-
jonu. Miewaliśmy jednak też 
propozycje kupna naszych 
produktów z drugiego krań-
ca Polski. Ale tutaj, żeby wy-
słać taki transport, nieodzow-
ne jest wcześniejsze schłodze-
nie produktu. Na całe szczę-
ście już od nowego roku bę-
dziemy mieli własną chłodnię, 
która na pewno w takich sytu-
acjach się przyda. W związku 
z tym nie ukrywam też, że bę-
dzie możliwe również zorgani-
zowanie dużych partii towaru, 
który będziemy mogli sprze-
dać zagranicą.

• Jak w tej chwili przedsta-
wia się opłacalność sprzeda-
ży owoców?
– Tutaj możemy mówić o ol-
brzymich wahaniach cen, któ-
re potrafią zmienić się z dnia 
na dzień. Dlatego np. mimo, że 
w tym roku w tonach sprzeda-
liśmy więcej czarnej porzecz-
ki, to zysk osiągnęliśmy mniej-
szy niż rok wcześniej. W tym 
roku sprzedaliśmy 200 ton, na-
tomiast rok wcześniej 150-160 
ton, ale wtedy cena była wyż-
sza – 5 zł za kilogram, a teraz 
otrzymywaliśmy tylko 2 zł za 
kg, więc sumarycznie mimo 
zwiększenia produkcji osią-
gnęliśmy mniejszy zysk. W ta-
kiej sytuacji duże znaczenie 
ma dofinansowanie wspar-
cia dla grup wynoszące w pię-
ciu latach dochodzenia grupy 
do uznania: 10 proc., 10 proc., 8 

proc., 6 proc. i 4 proc. wartości 
produkcji sprzedanej, stano-
wiącej równowartość w złotych 
do sumy 1 mln euro. Powyżej 
tej kwoty są to liczby o połowę 
mniejsze. To wsparcie ma być 
utrzymane także dla nowo po-
wstających grup producentów 
owoców i warzyw.

• I dzięki temu sprzedaż owo-
ców jest opłacalna.
– Tak, ale nie tylko. Dzięki 
temu, że grupa oferuje większą 
ilość danego produktu, uzy-
skuje korzystniejsze ceny. Na-
sza spółdzielnia, zanim przy-
stąpiliśmy do pięcioletniej pro-
cedury uznania za pełnopraw-
ną grupę producentów, działa-
ła od 2003 r. Już wtedy, biorąc 
aktualną w danym roku sytu-
ację na rynku, uzyskiwaliśmy 
lepsze ceny niż producenci in-
dywidualni. Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Boguchwale 
corocznie przygotowuje podsu-
mowanie sezonu, gdzie podaje 
średnie ceny, jakie na Podkar-
paciu uzyskiwano za poszcze-
gólne produkty rolne. O ile się 
orientuję w tych wyliczeniach 
to jeszcze się tak nie zdarzy-
ło, żebyśmy uzyskali ceny niż-
sze niż średnia, jaką podaje 
ODR w Boguchwale. Z regu-
ły sprzedajemy towar o kilka-
dziesiąt groszy drożej za ki-
logram niż płaci się średnio 
w województwie.

• Czyli warto sprzedawać to-
war poprzez grupę.
– Tak i dla sadowników oraz 
plantatorów z naszego re-
jonu ma to duże znaczenie. 
W tej chwili nasza grupa liczy 
15 członków i prowadzi sprze-
daż z około 200 ha plantacji 
i sadów. Zdecydowaną więk-
szość w naszej grupie stanowią 
małe gospodarstwa do 10 ha. 
Tylko jeden duży producent 
może poszczycić się większą 
ilością ziemi niż 20 ha. Jest 
to Sadowniczo-Szkółkarski 
Zakład Doświadczalny S.C. 
w Albigowej. Członkowie na-
szej grupy nie tylko uzyskują 
dochody ze sprzedaży owoców 
i warzyw, ale poza grupą pro-
wadzą także inną działalność 
rolniczą. Ale biorąc pod uwa-

gę obszar upraw, każdy uzna, 
że w obecnej sytuacji nie przy-
nosi im to wielkich dochodów. 
Po prostu trzeba jasno powie-
dzieć, że z trudem wiążą ko-
niec z końcem. Dlatego ko-
rzystna sprzedaż produktów 
poprzez grupę jest tak ważna.

• Trzeba też powiedzieć, że 
Spółdzielnia Producentów 
Owoców i Warzyw od począt-
ku swojej działalności znaczą-
co się zmieniła.
– Przypomnę, że startowali-
śmy niemal od zera. Począt-
kowo członkowie spółdzielni 
wpłacali po kilkaset złotych 
wpisowego i praktycznie to był 
ten kapitał, od którego rozpo-

czynaliśmy naszą działalność. 
Wynosił on wtedy raptem kil-
kadziesiąt tysięcy złotych. Jed-
nak, gdy zrealizujemy cały pię-
cioletni plan dochodzenia gru-
py do pełnego uznania i zakoń-
czymy wszystkie inwestycje, 
wartość majątku spółdzielni 
wzrośnie do kilku milionów. 
Już dziś jednak w związku 
z tym, że wartość spółdzielni 
jest niewątpliwie o wiele wyż-
sza niż na początku, wpisowe 
podnieśliśmy do 10 tys. zł. Cie-
szę się, że do tej pory udało się 
nam wykorzystać w pełni moż-
liwości i wsparcie, jakie było 
przeznaczone dla grup pro-
ducentów owoców i warzyw.

Seweryn Pieniążek
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Prace przy budowie chłodni trwają

Rozmowa z Adamem Albigowskim,  
prezesem Spółdzielni Producentów Owoców i Warzyw w Łańcucie z siedzibą w Albigowej

Nie przestajemy się rozwijać

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

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

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

na lata 2007-2013.

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

Europejski Fundusz Rolny  
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich za-
prasza na organizowane w ramach Planu działania SC KSOW 
na lata 2012-2013 szkolenia realizowane z projektu: „Wspiera-
nie rozwoju przedsiębiorczości i form działalności pozarol-
niczej na obszarach wiejskich związanej z przetwórstwem 
na poziomie gospodarstwa rolnego”. Organizatorem projek-
tu jest Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu.
Więcej informacji na stronie internetowej  www.ksow.pl

Adam Albigowski, prezes Spółdzielni Producentów Owo-
ców i Warzyw w Łańcucie


