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Goodvalley (wcześniej Poldanor) to 
firma znana w całym kraju nie tylko 
z wielkotowarowej produkcji trzody 
chlewnej, ale również szeregu nowa-
torskich rozwiązań. To właśnie w Prze-
chlewie (woj. pomorskie) w 2005 r.  
powstała pierwsza w naszym kraju bio-
gazownia rolnicza (dziś w Goodvalley  
funkcjonuje ich już 8). Firma rozwija 
się bardzo dynamicznie i jako jedyna 
z branży mięsnej w Europie może 
pochwalić się certyfikatem neutral-
ności emisyjnej. – Jesteśmy z tego 
dumni. Zrobiliśmy wszystko, aby 
produkcja zwierzęca nie była obcią-
żeniem dla środowiska – przyznaje 
Grzegorz Brodziak, prezes zarządu 
Goodvalley Agro. Wielkim kłopotem 
Goodvalley jest dziś jednak wid-
mo utraty dzierżawionych gruntów  
(w sumie blisko 11 tys. ha). Spółka 
w 2012 r. – ze względów ekonomicz-
nych i prawnych (wymogi ustawy  
o nawozach i nawożeniu) – nie zgodzi-
ła się na 30-procentowe wyłączenia 
gruntów z większości umów i zgodnie 
z obowiązującymi przepisami nie może 
dalej dzierżawić ziemi. 

Stawiają na rozsądek
W związku ze zbliżającymi się termi-

nami (2024-2030) zakończenia umów 
dzierżawy nieruchomości położonych 
na terenie powiatu człuchowskiego, 
Pr zechlewskie Forum Rolników 
(zrzesza 80 gospodarstw indywidu-
alnych z terenu gminy Przechlewo 

i Konarzyny), w dialogu z samorzą-
dem rolniczym i w porozumieniu  
z władzami gminnymi i powiato-
wymi, w specjalnym stanowisku 
wezwało urzędników z Warszawy do 
roztropnych działań. Wiadomo, że 
rolnicy z gminy Przechlewo są zain-
teresowani powiększeniem swoich 
gospodarstw, między innymi poprzez 
dzierżawę gruntów z KOWR, jednak 
nie za cenę likwidacji tysięcy miejsc 
pracy. Przedsiębiorstwo Goodvalley, 
które zatrudnia ponad 1300 osób, 

współpracuje z kilkuset podmiotami 
gospodarczymi, w tym z lokalnymi 
rolnikami. Właśnie dlatego w intere-
sie całej społeczności jest utrzyma-
nie poziomu produkcji i zatrudnienia 
oraz zapewnienie możliwości dalsze-
go rozwoju spółki.

„Postulujemy, aby KOWR oraz 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
w konstruktywny sposób podeszli 
do Kierunkowej Propozycji Restruk-
turyzacji umów dzierżawy, w których 
stroną jest Goodvalley, wypracowanej 
w efekcie szeregu spotkań w ramach 
Przechlewskiego Forum Rolników 
oraz z samorządem rolniczym i tery-
torialnym i stanowiącej kompromis 
uwzględniający potrzeby rolników, 
Spółki Goodvalley i lokalnej społecz-
ności” – napisano w dokumencie, 
który podpisano 23 czerwca.

Co przewiduje propozycja restruk-
turyzacji? Wyłączenie z aktualnych 

Przemyślana restrukturyzacja kluczem do sukcesu dla całego powiatu

Rolnicy murem
za Goodvalley

Gospodarze zrzeszeni w Przechlewskim Forum Rolników oczekują od resortu 
rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa mądrej restrukturyzacji 
umów dzierżawy nieruchomości rolnych zawartych ze spółką Goodvalley Agro. 

Goodvalley to spółka, która zatrudnia ponad 1300 osób, 
współpracuje z kilkuset podmiotami gospodarczymi, prowadzi 
zintegrowaną działalność w modelu „od pola do stołu” 
obejmującą produkcję roślinną, produkcję pasz, chów i hodowlę 
trzody chlewnej, a także ubój i przetwórstwo mięsa oraz 
produkcję energii w biogazowniach rolniczych.

Stanowisko Przechlewskiego Forum Rolników zostało wypracowane w efekcie 
szeregu spotkań, przy współudziale samorządu rolniczego i terytorialnego. 
Dokument uroczyście podpisano 23 czerwca w Przechlewie
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umów dzierżawy Goodvalley części 
gruntów rolnych w celu przeznacze-
nia ich przez KOWR na potrzeby rol-
ników indywidualnych. W zależności 
od uwarunkowań produkcyjno-gospo-
darczych, areał wyłączonych gruntów 
w przypadku różnych umów może się 
różnić, ale w danym rejonie/gminie 
powinien wynosić ok. 20-40 proc. ak-
tualnie dzierżawionych przez spółkę 
gruntów. W przypadku gminy Prze-
chlewo wypracowane rozwiązanie 
przewiduje wyłączenie ok. 43 proc. 
gruntów z nieruchomości aktualnie 
dzierżawionych przez Goodvalley 
w ramach 4 umów. Bardzo ważny 
jest racjonalny podział geodezyjny 
wyłączonej ziemi – z uwzględnie-
niem potrzeb i oczekiwań rolników 
indywidualnych oraz stosunkowo 
szybkie zorganizowanie przetargów 
ograniczonych na nowo utworzone 
działki rolne. 

Zapobiec degradacji
Pozostałe grunty oraz budynki 

gospodarcze powinny posłużyć do 
utworzenia ośrodka produkcji rol-
niczej (OPR), na którego powstanie 
KOWR zorganizuje przetarg nieogra-
niczony. „Kluczowe dla Goodvalley 
dzierżawione fermy trzody chlewnej 
(działki zabudowane) powinny zo-
stać przygotowane do sprzedaży, tak 
aby spółka miała możliwość je nabyć 
i przeprowadzić niezbędne inwesty-

cje w celu dalszego podniesienia 
ich standardów technologicznych, 
zgodnie ze zmieniającymi się wy-
mogami” – czytamy w dokumencie. 
Poza tym rolnicy postulują, aby 
KOWR, we współpracy z Goodvalley, 
Przechlewskim Forum Rolników, 
samorządem rolniczym oraz samo-
rządem ter ytorialnym przygotował 
odpowiednio zaplanowany plan 
restruktur yzacji umów dzierżawy. 
Chodzi o zapewnienie ciągłości pro-

dukcji w dzierżawionych gospodar-
stwach i tym samym zabezpieczenie 
gruntów Zasobu, aby nie doszło do 
degradacji słabszej klasowo ziemi 
oraz budynków i towarzyszącej im 
infrastruktury.

„Przechlewskie Forum Rolników 
zamierza rozwijać współpracę z Go-
odvalley między innymi w zakresie 
uprawy zbóż na potrzeby paszowe 
spółki, nawożenia gruntów nawo-
zem organicznym wytwar zanym 
przez spółkę, optymalizacji zaku-
pów środków do produkcji, sprze-
daży płodów rolnych, podnoszenia 
kompetencji popr zez szkolenia  
i wyjazdy szkoleniowe, podejmowa-
nia działań na rzecz lokalnej społecz-
ności, wyrażania stanowisk i opinii  
w tematach ważnych dla środowiska 
rolniczego” – dowiadujemy się ze 
stanowiska PFR. Wiadomo, że orga-
nizacja zamierza brać aktywny udział 
w opracowaniu Strategii Rozwoju 
Rolnictwa na terenie gminy Prze-
chlewo z uwzględnieniem wszystkich 
działających podmiotów.

Rolnicy obecni w takcie uroczy-
stości podpisania stanowiska de-
klarowali, że są zdeterminowani, 
aby bronić miejsc pracy, ponieważ 
Goodvalley jest największym praco-
dawcą w okolicy. – Jeden za wszyst-
kich, wszyscy za jednego – mówili 
gospodarze. 

Krzysztof Zacharuk
Fot. Eliza Sikorska 

Grzegorz Brodziak (z prawej) przekonywał rolników, że mądra restrukturyzacja  
to najlepsze wyjście z patowej sytuacji, w której znalazła się spółka

Mirosław Zblewski, koordynator PFR odczytał stanowisko rolników


