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Szanowni Państwo,

Pierwsze lata funkcjonowania ustawy o gru-

pach producentów rolnych i ich związkach po-

kazały, że aktywizacja rolników w kierunku two-

rzenia własnych struktur gospodarczych jest 

procesem trudnym i skomplikowanym, który 

napotyka na swojej drodze wiele barier. Jednak 

świadomość rolników co do potrzeby organizo-

wania się wzrasta z roku na rok. Ideą tworzenia 

grup producenckich jest wzmocnienie pozycji 

na rynku, a przede wszystkim uzyskanie wyż-

szych dochodów poprzez poprawę efektyw-

ności gospodarowania, koncentrację podaży, 

organizowanie wspólnej sprzedaży oraz możli-

wość negocjowania cen produktów rolnych, jak 

również cen środków do produkcji. Nowoczes-

ne rolnictwo i realizacja własnych zamierzeń 

wymaga od rolników poszukiwania nowych 

rozwiązań, które umocniłyby pozycję produ-

centów na rynkach rolnych. Ponadto trudności 

ze sprzedażą swojej produkcji lub sprzedażą 

poniżej rzeczywistej wartości produktu powo-

dują, że wielu rolników dostrzega potrzebę po-

wrotu do idei wspólnego działania. 

Województwo opolskie jest najmniejszym re-

gionem w kraju, ale pod względem ilości grup 

producentów rolnych znajduje się w krajowej 

czołówce. Z roku na rok obserwujemy wzrost 

zainteresowania organizowaniem się w grupy 

wśród naszych producentów rolnych. Obecnie 

na terenie województwa opolskiego funkcjo-

nuje ponad 50 grup producentów rolnych.

Samorząd Województwa Opolskiego, do-

strzegając potrzebę współdziałania rolników, 

aktywnie włącza się w działania związane z pro-

mocją grup producentów rolnych poprzez orga-

nizację szkoleń, konferencji, jak również wspie-

ra wszelkie inicjatywy mające na celu poprawę 

Józef Sebesta 
Marszałek 

Województwa 

Opolskiego

ich konkurencyjności. W najbliższym czasie 

zostanie podpisane pomiędzy Województwem 

Opolskim, Związkiem Pracodawców, Dzierżaw-

ców i Właścicieli Rolnych w Opolu, Opolskim 

Związkiem Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni 

Produkcyjnych w Opolu, Izbą Rolniczą w Opo-

lu oraz Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rol-

niczego w Opolu porozumienie o współpracy 

w zakresie realizacji programu pod nazwą 

„Konsolidacja gospodarcza towarowych pro-

ducentów województwa opolskiego”. Ideą 

tego programu jest m.in. popularyzacja two-

rzenia grup producentów rolnych, nawiązy-

wanie współpracy pomiędzy grupami, analiza 

rynku poszczególnych branż, a w przyszłości 

utworzenie podmiotu gospodarczego dla grup 

producentów. W ramach podpisanego porozu-

mienia wymienione instytucje będą wspólnie 

organizowały szkolenia, konferencje i wyjazdy 

studyjne.

Niniejszą publikacją chcielibyśmy zapre-

zentować Państwu funkcjonujące podmioty 

gospodarcze utworzone przez producentów 

rolnych z terenu naszego województwa, które 

skutecznie konkurują na coraz trudniejszym 

rynku rolnym, a których działalność stanowi 

przykład dla innych niezrzeszonych producen-

tów rolnych.
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LP Nazwa GPR Strona

1 Grupa Producentów Rolnych „ZIARNO”  Sp. z o.o. 9

2 Grupa Producentów Rolnych „Centrala Nasienna” Sp. z o.o. 9

3 Zrzeszenie Producentów „KŁOS-LEŚNICA” 9

4 Spółdzielnia Producentów Nasion Roślin Oleistych „EKO-OLEJ” 15

5 Grupa Producentów Rolnych „KA-ROL” Sp. z o.o. 10

6 Grupa Producentów Nasion Roślin Oleistych „OL-STAR” Sp. z o.o. 15

7 Opolska Grupa Producentów Rzepaku Sp. z o.o. 15

8 Rolniczy Zespół Spółdzielczy „NYSA” 21

9 Prudnicka Spółdzielnia Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych „POTOK” 10

10 GPR Silesian Oil Seeds Sp. z o.o. 16

11 Zbożowa Grupa Producencka CHARBIELIN Sp. z o.o. 21

12 AGRO-PROFI Sp. z o.o. 21

13 Zrzeszenie Producentów Rolnych Gminy Biała 31

14 Rzepakowa Grupa Producencka CHARBIELIN Sp. z o.o. 16

15 Grupa Producentów Drobiu DROBIARZ Sp. z o.o. 25

16 Spółdzielnia Producentów Rolnych DYTMARÓW 10

17 Namysłowska Spółdzielnia Producentów Rzepaku 16

18 Kluczborska Spółdzielnia Producentów Rzepaku 17

19 Namysłowska Spółdzielnia Producentów Zbóż 22

20 Kluczborska Spółdzielnia Producentów Zbóż 22

21 Grupa Producentów Rolnych „MLEK-POL” Sp. z o.o. 33

22 Fermy Brojlerów „WŁOSTOWA” Sp. z o.o. 25

23 Grupa Producencka „COMEX” Sp. z o.o. 25

24 Spółdzielnia Producentów Nasion Oleistych „NASZ-OLEJ” w Prudniku 17

25 Producencka Grupa Rolna PTAKOWICE Sp. z o.o. 11

26 Grupa Producencka BETA Sp. z o.o. 17

27 AGRO-KOST Sp. z o.o. 18

28 WAKO-BIS Sp. z o.o. 26

29 „Agro-Rolnik” Sp. z o.o. 11

30 AGRO-KOST ZIARNO Sp. z o.o. 22

31 Łosiowska Grupa Producentów Zbóż Sp. z o.o. 23

32 GP BROJLER Sp. z o.o. 26

33 Opolska Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej FARMER 31

34 Grupa Producentów „RINK” Sp. z o.o. 26

35 Grupa Producentów Rolnych „GROD-ROL” Sp. z o.o. 35

36 Grupa Producentów Ziarna Zbóż „CORN-POL” Sp. z o.o. 23

37 Grupa Producentów Nasion Roślin Oleistych „ROS-OL” Sp. z o.o. 18

38 „HADASZ - AGRO” Sp. z o.o. 11

39 Grupa Producencka „KOKOMIX” Sp. z o.o. 27

40 Grupa Producencka „POREMBA” Sp. z o.o. 27

41 „BIO DRÓB” Sp. z o.o. 27

42 Grupa Producencka „BARON” Sp. z o.o. 28

43 AGROSILESIA Sp. z o.o. 12

44 Łosiowska Grupa Producentów Roślin Oleistych Sp. z o.o. 18

45 GP „OPTIMA” Sp. z o.o. 28

46 Grupa Producentów Rolnych „BATORY” Sp. z o.o. 12

47 Grupa Producentów Rolnych Piarzowice Sp. z o.o. 12

48 Grupa Producentów Rolnych „RADZIKOWICE” Sp. z o.o. 13

49 GPR AGRO - PLON Sp. z o.o. 13

50 EURO - AGRAR Sp. z o.o. 13

51 Grupa Producentów Drobiu BROJLER Sp. z o.o. 28

17 19

50

29

27
30

20
18 2

21

4947

36 31
44

43

37

25

10

35
5

46 48
8

26

4

6

11 14

22

15

45
39

33

41

42

34

12

13

40

519
24

28
16

38

1

32

23

3
7

Namysłów
Wołczyn

Byczyna

Kluczbork

Olesno

Namysłów

Dobrzeń 
Wlk. Łubniany

Brzeg

Olszanka

Grodków

Lewin Brzeski

Skoroszyce

Łambinowice

Korfantów

Kamiennik

Otmuchów
Nysa

Guchołazy Prudnik Lubrza

Biała

Opole

Chrząstowice

Prószków

Krapkowice

Leśnica

Głogówek

Strzelce 
Opolskie

Kędzierzyn-
Koźle

Gubczyce

Kietrz

Bierawa

Lokalizacja grup producentów rolnych 

na terenie województwa opolskiego

Grupy producentów rolnych wg. kolejności rejestracji
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Opolszczyzna charakteryzuje się optymal-

nymi warunkami do produkcji roślinnej. 

Uzyskiwane od wielu lat bardzo wysokie plony 

podstawowych ziemiopłodów (zbóż, buraków 

cukrowych, rzepaku) plasują produkcję rolną 

woj. opolskiego w ścisłej czołówce krajowej. 

W strukturze zasiewów dominują zboża inten-

sywne tj. pszenica i jęczmień,  które zajmują 

około 70% całkowitej ich powierzchni.

Również wśród grup zarejestrowanych 

w rejestrze grup producentów rolnych woj. 

opolskiego dominują producenci zbóż i rze-

paku. Z 51 grup aż 35 to grupy producentów 

utworzone dla produktów takich jak: ziarno 

zbóż oraz nasiona roślin oleistych, bądź gru-

py produktów ziarno zbóż i nasiona roślin 

oleistych. Produkcja zbóż w gospodarstwach 

członków tych grup stanowi około 8,30 % pro-

dukcji dla województwa, a produkcja rzepaku 

odpowiednio 22,74 %. 

Uwzględniając główne kierunki produkcji 

gospodarstw rolnych na terenie woj. opolskie-

go, należy się spodziewać, że w naszym regio-

nie będą powstawać głównie grupy produ-

centów dla produktów takich jak ziarno zbóż 

i nasiona roślin oleistych. 

Z pozostałych produktów produkcji roślinnej, 

dla których mogą być utworzone grupy producen-

tów rolnych, na terenie województwa opolskiego 

funkcjonuje jedna grupa utworzona dla kategorii: 

ziemniaki odmiany jadalne i przemysłowe. 

Mniejszą aktywność w podejmowaniu de-

cyzji o tworzeniu zespołowych form gospoda-

rowania wykazują gospodarstwa prowadzące 

produkcję zwierzęcą. Obecnie wpisanych jest 

do rejestru grup producentów rolnych woj. 

opolskiego 15 takich grup. W ostatnich dwóch 

latach obserwujemy wzrost zainteresowania 

wśród producentów drobiu organizowaniem 

się w grupy. Są to najczęściej małe „rodzinne” 

grupy drobiarskie, których celem jest dostoso-

wanie produkcji członków do warunków rynko-

wych, poprawa efektywności gospodarowania. 

Duży potencjał drzemie wśród producentów 

trzody chlewnej. Jednak na terenie naszego 

województwa funkcjonują dotychczas tylko 

dwie grupy trzodowe zrzeszające indywidual-

nych producentów rolnych.  

Ponadto w rejestrze grup producentów 

rolnych prowadzonym przez marszalka woje-

wództwa opolskiego zarejestrowana jest jedna 

grupa utworzona przez producentów bydła.

Grupy producentów rolnych 
województwa opolskiego

W okresie pierwszych pięciu lat działalno-

ści grupa, która uzyskała decyzję mar-

szałka o spełnieniu warunków określonych 

w ustawie o grupach producentów rolnych 

i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw 

/Dz.U. Nr 88 poz. 983 ze zm./ oraz o wpisaniu 

do rejestru grup producentów, otrzymuje 

pomoc w ramach PROW.

Otrzymana dotacja  ma na celu umocnienie 

powstałych grup producentów rolnych tak, aby 

mogły one stworzyć po pięciu latach działalno-

ści silne ekonomicznie podmioty, które będą 

w stanie konkurować z innymi podmiotami  na 

rynku krajowym, jak i na jednolitym rynku UE.

Pomoc fi nansowa dla grup producentów 

rolnych wynosi:

w pierwszym i drugim roku 5%

w trzecim roku 4%

w czwartym roku 3%

w piątym roku 2%

rocznej wartości sprzedanej produkcji wypro-

dukowanej w gospodarstwach członków gru-

py do sumy równowartości 1 000 000 EURO.

Jeżeli wartość produkcji przekroczy 1 000 000 

EURO to pomoc ta wynosi odpowiednio:

w pierwszym i drugim roku 2,5%

w trzecim roku  2%

w czwartym i piątym roku 1,5%

Wsparcie nie może przekroczyć jednak 

równowartości kwoty:

w pierwszym i drugim roku  100 000 EURO

w trzecim roku 80 000 EURO

w czwartym roku 60 000 EURO

w piątym roku 50 000 EURO

Ponadto od 1 stycznia 2007 r. znowelizo-

wana ustawa o grupach producentów rol-

nych i ich związkach przewiduje zwolnienie 

z podatku od nieruchomości budynków 

i budowli wykorzystywanych przez grupę 

producentów rolnych wpisaną do rejestru 

grup wyłącznie na prowadzenie działalności 

w zakresie sprzedaży produktów lub grup 

produktów wytworzonych w gospodarstwach 

członków grupy lub na przechowywanie, kon-

fekcjonowanie i standaryzację produktu lub 

grupy produktów, zaopatrzenie członków 

grupy w środki produkcji, zgodnie z jej aktem 

założycielskim. Zwolnienie to obowiązuje 

przez cały okres działalności grupy (wpisanej 

do rejestru grup).

Wprowadzono również zwolnienia od po-

datku dochodowego od osób prawnych 

od dochodów grupy producentów rolnych 

wpisanej do rejestru grup, pochodzących 

ze sprzedaży produktów lub grup produk-

tów, dla których grupa została utworzona, 

wyprodukowanych w gospodarstwach jej 

członków, w części wydatkowanej na rzecz 

członków tej grupy w roku podatkowym lub 

w roku po nim następującym. Za wydatki 

uznaje się wydatki na:

•  zakup środków do produkcji przekazanych 

członkom grupy producentów rolnych,

•  szkolenie członków grupy producentów 

rolnych.

Grupy producentów rolnych mogą także ko-

rzystać z kredytu preferencyjnego na realiza-

cję przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, 

przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla 

rolnictwa udzielanego przez Agencję Restruktu-

ryzacji i Modernizacji Rolnictwa (linia GP).

Pomoc dla grup 
producentów rolnych
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Ziarno zbóż 
i nasiona 

roślin oleistych

Nazwa GPR

Głównymi działaniami grupy jest organizowanie i koordynowa-
nie sprzedaży ziarna zbóż i rzepaku, organizowanie zaopatrzenia 
w środki produkcji, prowadzenie analiz rynkowych, wdrażanie 
technologii produkcji korzystnych dla środowiska. W skład grupy 
wchodzi trzydziestu dwóch członków. Członkowie Spółki gospo-
darują łącznie na ok. 948 ha. Potencjał produkcyjny grupy wynosi 
ok. 1660 ton ziarna zbóż i rzepaku.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Grupa Producentów Rolnych „ZIARNO”   

Spółka z o.o.

(077) 4851724

7481475759

ziarno2@onet.eu

Adres siedziby 48-130 Kietrz, ul. Kolejowa 24

Regon 532196310 KRS 0000034672

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Władysław Suchecki, 
Bolesław Głogiewicz, 
Ryszard Żłobicki

Nazwa GPR

Grupa prowadzi działalność w zakresie: skupu i sprzedaży pło-
dów rolnych, sprzedaży kwalifi kowanego materiału siewnego, 
sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin, sprzedaży pasz 
i dodatków paszowych, sprzedaży artykułów ogrodniczych.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Grupa Producentów Rolnych „Centrala Nasienna” 

Spółka z o.o.

(077) 4181691

7511672566

centralanasienna@wp.pl

Adres siedziby 46-200 Kluczbork, ul. Karola Miarki 11

Regon 532467677 KRS 0000220720

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Jan Mierzwiak, 
Grażyna Stępień

Nazwa GPR

Zrzeszenie jest organizacją producentów zbóż i roślin oleistych 
mającą na celu poprawę efektywności i opłacalności produkcji 
zbóż i roślin swoich członków. Opiera swoja działalność na pracy 
społecznej ogółu swoich członków oraz współpracuje z podmio-
tami gospodarczymi, organizacjami i związkami społecznymi. 
Zrzeszenie Producentów „KŁOS – LEŚNICA” liczy 17 członków, go-
spodarujących na powierzchni ok. 1600 ha.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Zrzeszenie Producentów „KŁOS-LEŚNICA”

Zrzeszenie

(077) 4639821

7561877253

Adres siedziby 47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9

Regon 160006760 KRS 0000226533

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Wilkowski Jan, 
Plachetka Rudolf, 
Gruszka Krystian, 
Mincer Hubert

1

2

3
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Nazwa GPR

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności 
produkcyjnej, handlowej i usługowej, a w szczególności: uprawa 
zbóż, skup zboża, sprzedaż hurtowa zbóż, nasion i pasz dla zwie-
rząt, organizacja i koordynacja zbywania produktów rolnych. 
W skład grupy wchodzi czterdziestu siedmiu członków. Członko-
wie Spółki gospodarują łącznie na ok. 700 ha. Potencjał produk-
cyjny grupy wynosi ok. 3000 ton ziarna zbóż i rzepaku.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Grupa Producentów Rolnych „KA-ROL”

Spółka z o.o.

(077) 4330621

7532261555

jozefmoz@wp.pl

Adres siedziby 48-388 Kamiennik, Cieszanowice 43

Regon 160025421 KRS 0000235544

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Możdzyński Józef

Nazwa GPR

W skład grupy wchodzi czternastu członków. Grupa dysponuje 
niezbędnymi do prawidłowego przebiegu procesu produkcji ma-
szynami, urządzeniami, a także posiada zaplecze magazynowe 
o wielkości ok. 900 ton. Członkowie grupy gospodarują łącznie 
na ok. 530 ha. Sprzedaż ziarna zbóż i rzepaku grupy kształtuje się 
poziomie ok. 2800 ton.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Prudnicka Spółdzielnia Producentów 
Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych „POTOK”

Spółdzielnia

(077) 4376604

7551867218

jerzygacek1962@wp.pl

Adres siedziby 48-200 Prudnik, Rudziczka 15

Regon 160083170 KRS 0000258888

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Gacek Jerzy, 
Trybuła Piotr, 
Zbaraszczuk Jan

Nazwa GPR

W skład Spółdzielni wchodzi trzydzieści osób fi zycznych. Człon-
kowie grupy gospodarują łącznie na ok. 620 ha. Sprzedaż ziarna 
zbóż i rzepaku grupy kształtuje się poziomie ok. 3400 ton. Spół-
dzielnia planuje ujednolicić ofertę sprzedaży poprzez zaopatry-
wanie swoich członków w nasiona określonych odmian, stosowa-
nie jednakowego dla wszystkich członków sposobu produkcji.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Spółdzielnia Producentów Rolnych DYTMARÓW

Spółdzielnia

(077) 4376295

7551882011

sprdytmarow@wp.pl

Adres siedziby 48-231 Lubrza, ul. Wolności 96

Regon 160130833 KRS 0000280117

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Giżycki Leszek, 
Karmelita Michał, 
Kulesza Stanisław

Nazwa GPR

W skład grupy wchodzi osiem osób fi zycznych oraz jedna oso-
ba prawna. Członkowie Spółki gospodarują łącznie na 1630 ha 
na terenie powiatu kluczborskiego. Uprawiają przede wszystkim 
zboża, rzepak i inne rośliny paszowe. Potencjał produkcyjny grupy 
zrzeszonej w ramach produktu: ziarno zbóż i nasiona roślin olei-
stych wynosi 5771 ton. Powierzchnia magazynowa członków gru-
py pozwala na zgromadzenie 2700 ton zbóż i rzepaku. Ponadto 
grupa dysponuje urządzeniami do przygotowania produktów do 
sprzedaży  poprzez czyszczenie i suszenie.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

„Agro-Rolnik”

Spółka z o.o.

602 665 901

7511730683

agroferm@op.pl

Adres siedziby 46-255 Wierzbica Górna, Wierzbica Górna 69/9

Regon 160195206 KRS 0000307231

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Cyrek Józef, 
Orawski Paweł

Nazwa GPR

Głównym działaniem grupy jest dostosowanie produkcji ziarna 
zbóż i nasion roślin oleistych do unijnych warunków rynkowych. 
Charakter działalności członków grupy opiera się na produkcji ro-
ślinnej: pszenica, jęczmień, żyto, owies, kukurydza, rzepak. Każdy 
z członków dysponuje maszynami, urządzeniami i środkami trans-
portowymi niezbędnymi do prawidłowego przebiegu procesu 
produkcji. Ogólny areał, na którym gospodaruje spółka wynosi 
1158,38 ha, z czego około 176,64 ha przeznaczone są pod uprawę 
roślin oleistych - rzepaku.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Producencka Grupa Rolna PTAKOWICE

Spółka z o.o.

(077) 4343005

7471837095

pgr.ptakowice@op.pl

Adres siedziby 49-340 Lewin Brzeski, Ptakowice 20

Regon 160190628 KRS 0000306084

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Walczak-Holek Anna, 
Scholz Eryk

Nazwa GPR

Grupa została utworzona przez sześć osób fi zycznych. Człon-
kowie Spółki gospodarują łącznie na 304 ha. Spółka planuje 
sprzedaż ziarna zbóż i rzepaku w pierwszym roku działalności 
na poziomie 1160 ton. Grupa dysponuje maszynami do uprawy 
i zbioru zbóż i rzepaku oraz zapleczem gospodarczym: magazyny, 
suszarnie, czyszczalnie.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

„HADASZ - AGRO”

Spółka z o.o.

(077) 4361269

7551901381

piotr.hanusiak@neostrada.pl

Adres siedziby 48-231 Lubrza, Dytmarów 33

Regon 160216842 KRS 0000312432

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Hanusiak Piotr, 
Stachelek Marian,
Dziadkowiec Jacek
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Nazwa GPR

Podstawowym celem, dla którego powołano Spółkę jest organi-
zacja sprzedaży zbóż i nasion roślin oleistych, przede wszystkim 
pszenicy, jęczmienia, kukurydzy, żyta i rzepaku. W oparciu o ak-
tualny potencjał produkcyjny grupa planuje sprzedać 1730 ton 
kukurydzy, 4330 ton zbóż (pszenicy, jęczmienia i żyta) oraz 700 
ton rzepaku. Łączny areał wykorzystywany przez Spółkę wynosi 
1228 ha. Grupa dysponuje maszynami, urządzeniami służące do 
produkcji roślinnej oraz posiada zaplecze gospodarcze: trzy ma-
gazyny płaskie, suszarnię oraz czyszczarkę.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

AGROSILESIA

Spółka z o.o.

728 369 503

7471851646

ask111@wp.pl

Adres siedziby ul. Moniuszki 29/7, 49-340 Lewin Brzeski

Regon 160240800 KRS 0000327484

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Teodozja Matejka, 
Rudolf Matejka,
Waldemar Matejka, 
Hubert Mróz, 
Jerzy Skrzypacz.

Nazwa GPR

Głównym celem działania Grupy jest poprawa pozycji rynkowej 
gospodarstw rolnych członków grupy poprzez skup zbóż produ-
kowanych w gospodarstwach członków grupy, magazynowanie 
zbóż, organizację i koordynację zbytu produktów rolnych grupy, 
zaopatrzenie członków grupy w środki produkcji rolnej, promo-
cję efektywnych metod produkcji oraz promocję technologii 
produkcji korzystnych dla środowiska. W skład grupy wchodzi 
pięćdziesięciu jeden członków. Członkowie Spółki gospodarują 
łącznie na ok. 3000 ha. Potencjał produkcyjny grupy wynosi ok. 
9800 ton ziarna zbóż i rzepaku.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Grupa Producentów Rolnych „BATORY”

Spółka z o.o.

509 792 400

7532380449

grupabatory@przmieszko.pl

Adres siedziby 48-385 Otmuchów, Maciejowice 58B/5

Regon 160257752 KRS 0000311881

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Leszek Adamczyk

Nazwa GPR

Grupa została założona przez pięć osób fi zycznych prowadzą-
cych gospodarstwa rolne w okolicach miejscowości Pisarzowice. 
Członkowie Spółki gospodarują łącznie na ok. 600 ha. Potencjał 
produkcyjny grupy wynosi ok. 3350 ton ziarna zbóż i rzepaku.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Grupa Producentów Rolnych Pisarzowice

Spółka z o.o.

(077) 4126593

7471854627

kazimierz@kulas.pl

Adres siedziby 49-314 Pisarzowice, ul. Platanowa 7

Regon 160254498 KRS 0000329970

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Kazimierz Kulas, 
Klaudiusz Kulas

Nazwa GPR

Grupa została założona przez pięć osób fi zycznych prowadzą-
cych gospodarstwa rolne w okolicach miejscowości Kościerzyce. 
Członkowie Spółki gospodarują łącznie na ok. 670 ha. Potencjał 
produkcyjny grupy wynosi ok. 4200 ton ziarna zbóż i rzepaku.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

GPR AGRO-PLON

Spółka z o.o.

(077) 4125391

7471855242

Adres siedziby 49-314 Pisarzowice, Kościerzyce 150

Regon 160256540 KRS 0000327813

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Albert Kulas, Stanisław 
Kulczycki, Artur Czyż-
niewski

Nazwa GPR

Grupa została założona przez cztery osoby fi zyczne oraz jedną 
osobę prawną prowadzące gospodarstwa rolne w okolicach miej-
scowości Radzikowice. Utworzenie grupy ma na celu usprawnie-
nie przez członków działalności rolniczej, a także zwiększenie ich 
zysków ze sprzedaży zbóż i rzepaku. Członkowie Spółki gospoda-
rują łącznie na ok.1000 ha. Potencjał produkcyjny grupy wynosi 
ok. 7600 ton ziarna zbóż i rzepaku.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Grupa Producentów Rolnych „RADZIKOWICE”

Spółka z o.o.

(074) 8190828

7532380366

Adres siedziby 48-381 Goświnowice, Radzikowice 1 A

Regon 160256110 KRS 0000331209

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Zbigniew Pasoń, 
Tadeusz Grodziski

Nazwa GPR

Spółka działa w segmencie rynku rolniczego, na rynku polskim, jak 
i na rynkach zagranicznych, głównie na terenie Unii Europejskiej. 
Grupa składa się z pięciu członków, którzy funkcjonują na rynku od 
wielu lat, zajmują się działalnością rolniczą, a dokładniej produkcją 
roślinną. Obecnie, swoją działalność rolniczą prowadzi na grun-
tach własnych i dzierżawionych od ANR oraz od osób fi zycznych 
i prawnych. Członkowie Spółki gospodarują łącznie na ok. 4700 ha. 
Potencjał produkcyjny grupy zrzeszonej w ramach produktu: ziar-
no zbóż i nasiona roślin oleistych wynosi ok. 34000 ton.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

EURO - AGRAR

Spółka z o.o.

(071) 3017474

7521432013

euroagrar@onet.eu

Adres siedziby 46-100 Namysłów, Woskowice Małe 15

Regon 160250796 KRS 0000327818

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Monika Hartl
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Nasiona 
roślin oleistych

Nazwa GPR

Spółdzielnia zrzesza dziesięć spółdzielni produkcyjnych z powiatu 
nyskiego. Członkowie grupy dysponują powierzchnią 5715 ha grun-
tów ornych, z czego 1830 ha przeznaczają pod uprawę rzepaku oraz 
magazynami o łącznej ładowności 22 840 ton. Roczny skup rzepaku 
wynosi około 6,5 tysiąca ton i jest on systematycznie zwiększany. 
Znaczna część tych magazynów wyposażona jest w suszarnie (sie-
dem obiektów) oraz urządzenia czyszczalnicze, które pozwalają  na 
sprzedaż całości skupionych przez grupę nasion rzepaku technolo-
gicznie przygotowanego do przetwórstwa.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Spółdzielnia Producentów 
Nasion Roślin Oleistych „EKO-OLEJ”

Spółdzielnia

(077) 4356541

7532241245

rspwyszkow@wp.pl

Adres siedziby 48-321 Niwnica, Wyszków Śląski 46

Regon 160005111 KRS 0000225488

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Tchórzewski Henryk, 
Malinowski Marian, 
Kot Zdzisław

Nazwa GPR

W skład grupy wchodzi dwudziestu czterech członków. Grupa 
zajmuje się skupem i odsprzedażą głównie rzepaku, a także po-
zostałych produktów wytwarzanych w gospodarstwach człon-
ków i nie tylko. Ponadto prowadzi sprzedaż pasz.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Grupa Producentów Nasion Roślin 
Oleistych „OL-STAR”

Spółka z o.o.

603 840 665

7532255997

Adres siedziby 48-385 Otmuchów, Ratnowice 9

Regon 160018335 KRS 0000232732

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Julian Kot

Nazwa GPR

Grupa prowadzi działalność w zakresie sprzedaży rzepaku. 
 W skład grupy wchodzi pięć osób fi zycznych oraz dwie osoby 
prawne. Członkowie Spółki gospodarują łącznie na ok. 950 ha. 
Potencjał produkcyjny grupy wynosi ok. 3200 ton rzepaku.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Opolska Grupa Producentów Rzepaku

Spółka z o.o.

(077) 4615231

7561900704

Adres siedziby 47-152 Leśnica, Zalesie Śląskie, ul. Św. Jadwigi 20

Regon 160079055 KRS 0000258841

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Kownacki Ludwik, 
Materla Aleksander, 
Marks Bernard
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Nazwa GPR

Spółka planuje wdrożenie nowych rozwiązań produkcyjno – or-
ganizacyjnych w celu dostosowania produkcji do wymagań ryn-
kowych, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. W skład grupy 
wchodzi pięć osób prawnych. Ogólny areał grupy wynosi 1500 
ha. Potencjał produkcyjny grupy wynosi ok. 5000 ton rzepaku.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Rzepakowa Grupa Producencka CHARBIELIN

Spółka z o.o.

(077) 4392153

7532324095

d.kotowski@arendacharbielin.pl

Adres siedziby 48-340 Głuchołazy, Charbielin 91

Regon 160125766 KRS 0000277975

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Stanisław Grocholski, 
Ireneusz Kaproń, 
Andrzej Turski, 
Stanisław Spyrka, 
Wiktor Wróblewski, 
Dariusz Kotowski

Nazwa GPR

Grupa powstała z myślą poprawy efektywności działania jej człon-
ków oraz właściwemu zorganizowaniu się i dostosowaniu produkcji 
do wymagań odbiorcy pod względem jakości oraz ilości. W skład 
grupy wchodzi pięć osób prawnych. Członkowie Spółdzielni gospo-
darują łącznie na ok. 1000 ha. Potencjał produkcyjny grupy wynosi 
ok. 3400 ton rzepaku.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Namysłowska Spółdzielnia Producentów Rzepaku

Spółdzielnia

(077) 4101329

7521415730

nspr@klos.agro.pl

Adres siedziby 46-100 Namysłów, Rychnów

Regon 160139834 KRS 0000282326

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Staszałek Krzysztof, 
Dębicki Lesław

Nazwa GPR

W skład Spółki wchodzi sześć osób prawnych oraz dwie osoby fi -
zyczne. Członkowie Spółki gospodarują łącznie na ok. 730 ha. Po-
tencjał produkcyjny grupy wynosi ok. 2400 ton rzepaku.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

GPR Silesian Oil Seeds

Spółka z o.o.

(077) 4151390

7471792719

Adres siedziby 49-200 Grodków, Więcmierzyce 57A

Regon 160078245 KRS 0000259327

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Pieter Johan Eberhard 
Schilhorn van Veen, 
Pieter Cornelis Sijpens, 
Eildert Derk Oldenziel

Nazwa GPR

W skład grupy wchodzi pięć dużych gospodarstw rolnych z po-
wiatu nyskiego. Grupa powstała z myślą zintensyfi kowania wspól-
nych działań członków grupy w zakresie planowania, produkcji 
i sprzedaży nasion roślin oleistych. Z drugiej strony, powołanie 
Grupy Producenckiej pozwoliło na rozszerzenie działalności pro-
wadzonej przez członków grupy w swoich gospodarstwach rol-
nych i ułatwiło członkom wprowadzanie produktów rolnych na 
rynek poprzez wspólną konsolidację działań.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Grupa Producencka BETA

Spółka z o.o.

(077) 4356071

7532298771

grfraczkow.@rubikom.pl

Adres siedziby 48-314 Pakosławice, Frączków 23

Regon 160069602 KRS 0000253323

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Wojtowicz Zygmunt, 
Kwik Henryk, 
Ryszard Kik

Nazwa GPR

Zarząd opiera działalność i rozwój Spółdzielni na koordynacji 
produkcji, zaopatrzeniu członków w środki produkcji, koordy-
nacji skupu i inwestycjach w zakresie magazynowania. W skład 
grupy wchodzi osiem osób fi zycznych oraz cztery osoby prawne. 
Członkowie Spółdzielni gospodarują łącznie na ok. 830 ha. Po-
tencjał produkcyjny grupy wynosi ok. 2700 ton rzepaku.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Kluczborska Spółdzielnia Producentów Rzepaku

Spółdzielnia

(077) 4177501

7511717412

ksp.rzepak@op.pl

Adres siedziby 46-262 Skałągi, Rożnów 1 B

Regon 160141802 KRS 0000285000

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Olejnik Mariusz, 
Marciniszyn Jerzy

Nazwa GPR

Spółdzielnia Producentów Nasion Oleistych „NASZ OLEJ” w Prudni-
ku z siedzibą w Rudziczce została założona przez 6 Rolniczych Spół-
dzielni Produkcyjnych. Ogółem członkowie Spółdzielni dysponują 
3241 ha gruntów, z czego 2982 ha stanowią grunty orne. Rzepak 
w strukturze zasiewów stanowi 32,07%. Członkowie posiadają maga-
zyny o łącznej pojemności 13750 ton. Trzy magazyny wyposażone są 
w nowoczesne suszarnie, pozostałe posiadają urządzenia do czysz-
czenia nasion, co pozwala na przygotowanie nasion o odpowiednich 
parametrach i uzyskanie odpowiednio wyższej ceny sprzedaży.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Spółdzielnia Producentów 
Nasion Oleistych „NASZ-OLEJ” w Prudniku

Spółdzielnia

(077) 4376622

7551891211

naszolej@gmail.com

Adres siedziby 48-200 Prudnik, Rudziczka 243

Regon 160149896 KRS 0000281235

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Gacek Zygmunt, 
Kóska Adam
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Nazwa GPR

Ogólny areał, na którym gospodaruje spółka wynosi 1515 ha 
z czego około 420 ha przeznaczone są pod uprawę roślin olei-
stych - rzepaku i słonecznika. Głównym przedmiotem aktywno-
ści grupy jest organizacja i koordynacja zbywanych produktów 
będących przedmiotem działalności grupy oraz zaopatrzenie 
członków i obrót środkami do produkcji.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Grupa Producentów Nasion Roślin Oleistych „ROS-OL”

Spółka z o.o.

601 847 391

7471840387

Adres siedziby 49-330 Łosiów, Janów 16

Regon 160201728 KRS 0000309719

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Majchrowski Maciej, 
Kubas Leszek, 
Chmal Zbigniew, 
Stefanik Kazimierz, 
Maszewski Janusz

Nazwa GPR

Podstawowym celem Spółki jest organizacja sprzedaży nasion 
roślin oleistych – głównie rzepaku. Ponadto aby sprostać wymo-
gom otwartego rynku rolnego Unii Europejskiej i związanej z tym 
konkurencji, członkowie grupy będą wdrażać nowe rozwiązania 
organizacyjno – produkcyjne, techniczne i technologiczne. Dzięki 
zrzeszeniu się grupę członkowie będą mieli dostęp do skuteczniej-
szego doradztwa, wymiany doświadczeń, podnoszenia kwalifi kacji, 
specjalizacji, łatwiejszego dostępu do środków unijnych oraz efek-
tywniejszego podziału zadań i obowiązków.  

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Łosiowska Grupa Producentów Roślin Oleistych

Spółka z o.o.

(077) 4125389

7471838717

agroplon.losiow@interia.pl

Adres siedziby 49-330 Łosiów, ul. Główna 1

Regon 160197814 KRS 0000307239

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Marian Olejnik, 
Edward Folęga

Nazwa GPR

Grupa prowadzi działalność w zakresie: organizowania i koordy-
nowania skupu, zbywania ziarna zbóż i produktów roślinnych do 
wykorzystania technicznego poprzez dostosowanie produkcji do 
wymogów rynku, zaopatrzenia w środki produkcji, doradztwa, 
szkolenia i ochrony środowiska naturalnego.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

AGRO-KOST

Spółka z o.o.

(077) 414 81 21

7511728195

Adres siedziby 46-220 Byczyna, Kostów 9

Regon 160179414 KRS 0000299769

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Zawadzki Władysław, 
Kulik Agnieszka
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Ziarno zbóż 

Nazwa GPR

Spółdzielnia zrzesza jedenaście spółdzielni produkcyjnych z po-
wiatu nyskiego. Członkowie grupy dysponują powierzchnią 5715 
ha gruntów ornych, z czego 3880 ha przeznaczają pod uprawę 
zbóż oraz magazynami o łącznej ładowności 22 840 ton. Roczny 
skup pszenicy wynosi około 12 tysięcy ton i jest on systematycz-
nie zwiększany. Znaczna część tych magazynów wyposażona jest 
w suszarnie (siedem obiektów) oraz urządzenia czyszczalnicze, 
które pozwalają na sprzedaż całości skupionych przez grupę od 
jej członków nasion zbóż technologicznie przygotowanych do 
przetwórstwa.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Rolniczy Zespół Spółdzielczy „NYSA”

Spółdzielnia

(077) 4356541

7532070625

rspwyszkow@wp.pl

Adres siedziby 48-321 Niwnica, Wyszków Śląski 46

Regon 531621188 KRS 0000052125

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Tchórzewski Henryk, 
Malinowski Marian, 
Pawęska Józef

Nazwa GPR

Spółka planuje wdrożenie nowych rozwiązań produkcyjno – or-
ganizacyjnych w celu dostosowania produkcji do wymagań ryn-
kowych, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. W skład grupy 
wchodzi jedna osoba fi zyczna oraz cztery osoby prawne. Ogólny 
areał grupy wynosi 1700 ha. Potencjał produkcyjny grupy wynosi 
ok. 13800 ton ziarna zbóż. 

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Zbożowa Grupa Producencka CHARBIELIN

Spółka z o.o.

(077) 4392153

7532304804

d.kotowski@arendacharbielin.pl

Adres siedziby 48-340 Głuchołazy, Charbielin 91

Regon 160086010 KRS 0000260127

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Stanisław Grocholski, 
Ireneusz Kaproń, 
Dariusz Kotowski

Nazwa GPR

Grupa została utworzona przez sześć osób fi zycznych i jedną 
osobę prawną. Grupa prowadzi działalność w zakresie sprzeda-
ży ziaren zbóż: pszenicy, jęczmienia oraz kukurydzy na ziarno. 
Członkowie Spółki gospodarują łącznie na ok. 800 ha. Potencjał 
produkcyjny grupy wynosi ok. 4000 ton ziarna zbóż.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

AGRO-PROFI

Spółka z o.o.

(077) 4661772

7551809043

Adres siedziby 47-300 Krapkowice, Ligota 17

Regon 532317104 KRS 0000118198

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Bernard Marks

8
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Nazwa GPR

Grupa powstała z myślą poprawy efektywności działania jej 
członków oraz właściwego zorganizowania się i dostosowania 
produkcji do wymagań odbiorcy pod względem jakości oraz 
ilości. W skład grupy wchodzi pięć osób prawnych. Członkowie 
Spółdzielni gospodarują łącznie na ok. 2000 ha. Potencjał pro-
dukcyjny grupy wynosi ok. 10900 ton ziarna zbóż.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Namysłowska Spółdzielnia Producentów Zbóż

Spółdzielnia

(077) 4101329

7521415747

nspz@klos.agro.pl

Adres siedziby 46-100 Namysłów, Rychnów

Regon 160139828 KRS 0000280822

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Staszałek Krzysztof, 
Dębicki Lesław

Nazwa GPR

Zarząd opiera działalność i rozwój Spółdzielni na koordynacji 
produkcji, zaopatrzeniu członków w środki produkcji, koordy-
nacji skupu i inwestycjach w zakresie magazynowania. W skład 
grupy wchodzi dziewięć osób fi zycznych oraz cztery osoby praw-
ne. Członkowie Spółdzielni gospodarują łącznie na ok. 1930 ha. 
Potencjał produkcyjny grupy wynosi ok. 9100 ton zbóż. 

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Kluczborska Spółdzielnia Producentów Zbóż

Spółdzielnia

(077) 4177501

7511717642

ksp.zboza@op.pl

Adres siedziby 46-262 Skałągi, Rożnów 1 B

Regon 160142606 KRS 0000284894

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Olejnik Mariusz, 
Marciniszyn Jerzy, 
Lech Józef

Nazwa GPR

Grupa prowadzi działalność w zakresie: organizowania i koordy-
nowania skupu, zbywania ziarna zbóż i produktów roślinnych do 
wykorzystania technicznego poprzez dostosowanie produkcji 
do wymogów rynku, zaopatrzenia w środki produkcji, doradz-
twa, szkolenia i ochrony środowiska naturalnego.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

AGRO-KOST ZIARNO

Spółka z o.o.

(077) 414 81 21

7511730973

Adres siedziby 46-220 Byczyna, Kostów 9

Regon 160197783 KRS 0000308449

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Zawadzki Władysław, 
Kulik Agnieszka

Nazwa GPR

Ogólny areał grupy wynosi 1515 ha, z czego około 970 ha prze-
znaczone są na uprawę zbóż pszenicy ozimej, żyta, pszenżyta 
i kukurydzy. Głównym przedmiotem aktywności grupy jest or-
ganizacja i koordynacja zbywania produktów będących przed-
miotem działalności grupy oraz zaopatrzenie członków i obrót 
środkami do produkcji.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Grupa Producentów Ziarna Zbóż „CORN-POL”

Spółka z o.o.

601 847 391

74718840370

janow0694@gazeta.pl

Adres siedziby 49-330 Łosiów, Janów 16

Regon 160201740 KRS 0000309709

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Majchrowski Maciej, 
Kubas Leszek, 
Chmal Zbigniew, 
Stefanik Kazimierz, 
Maszewski Janusz

Nazwa GPR

Podstawowym celem Spółki jest organizacja sprzedaży zbóż 
– głównie pszenicy oraz jęczmienia. Ponadto aby sprostać wy-
mogom otwartego rynku rolnego Unii Europejskiej i związanej 
z tym konkurencji, członkowie grupy będą wdrażać nowe rozwią-
zania organizacyjno – produkcyjne, techniczne i technologiczne. 
Dzięki zrzeszeniu się w grupę członkowie będą mieli dostęp do 
skuteczniejszego doradztwa, wymiany doświadczeń, podnosze-
nia kwalifi kacji, specjalizacji, łatwiejszego dostępu do środków 
unijnych oraz efektywniejszego podziału zadań i obowiązków.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Łosiowska Grupa Producentów Zbóż

Spółka z o.o.

(077) 4125389

7471838700

agroplon.losiow@interia.pl

Adres siedziby 49-330 Łosiów, ul. Główna 1

Regon 160197808 KRS 0000308252

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Marian Olejnik, 
Edward Folęga
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Drób żywy, 
mięso i jadalne 

podroby drobiowe
świeże, chłodzone, mrożone – kurczaki

Nazwa GPR

W skład grupy wchodzi pięć osób fi zycznych. Grupa dysponuje 
24 kurnikami o łącznej powierzchni  24980 m2. Roczna produkcja 
wynosi ok. 2.500.000 szt.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Grupa Producentów Drobiu DROBIARZ

Spółka z o.o.

(077) 4573899

9910381328

Adres siedziby 46-020 Czarnowąsy, ul. Broniewskiego 27

Regon 160117531 KRS 0000274614

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Wocka Rajmund, 
Wocka Weronika, 
Wocka Paulina

Nazwa GPR

W skład grupy wchodzi cztery osoby fi zyczne oraz jedna osoba 
prawna. Grupa dysponuje 12 kurnikami o łącznej powierzchni  
10320 m2. Roczna produkcja wynosi ok. 560.000 szt.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Fermy Brojlerów „WŁOSTOWA”

Spółka z o.o.

(077) 4343736

7532350282

chlodnicki_ferma@o2.pl

Adres siedziby 48-317 Korfantów, Włostowa 109 D

Regon 160178969 KRS 0000299779

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Chłodnicki Jerzy, 
Chłodnicki Bartłomiej, 
Kujawa Krzysztof

Nazwa GPR

W skład grupy wchodzi sześć osób fi zycznych. Grupa dysponuje 
12 kurnikami o łącznej powierzchni  12000 m2. Roczna produkcja 
wynosi ok. 1.000.000 szt.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Grupa Producencka „COMEX”

Spółka z o.o.

516 045 913

Adres siedziby 47-246 Kotlarnia, Ortowice, ul. Wiejska 13

Regon 160183114 KRS 0000302411

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Spalek Irena, 
Kałuża Beata
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Nazwa GPR

W skład grupy wchodzi pięć osób fi zycznych. Grupa dysponuje 
6 kurnikami o łącznej powierzchni  5400 m2. Roczna produkcja 
wynosi ok. 720.000 szt.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

WAKO-BIS

Spółka z o.o.

602 344 689

7551896243

Adres siedziby 48-200 Łąka Prudnicka, ul. Zamkowa 5

Regon 160197286 KRS 0000307988

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Kowalski Jerzy, 
Waszczykowski Roman, 
Waszczykowski 
Jarosław

Nazwa GPR

W skład grupy wchodzi pięć osób fi zycznych. Grupa dysponuje 
17 kurnikami o łącznej powierzchni 19790 m2. Roczna produkcja 
wynosi ok. 1.178.000 szt.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

GP BROJLER

Spółka z o.o.

694 478 161

7492041562

fermadrobiu_jasiulek@go2.pl

Adres siedziby 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. M. Konopnickiej 12

Regon 160195821 KRS 0000308781

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Jasiulek Anna, 
Jasiulek Janusz, 
Jasiulek Justyna

Nazwa GPR

W skład grupy wchodzi pięć osób fi zycznych. Grupa dysponuje 6 
kurnikami. Roczna produkcja wynosi ok. 550.000 szt.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Grupa Producentów „RINK”

Spółka z o.o.

693 104 455

7542953332

Adres siedziby 45-772 Opole, ul. W. Hlouszka 33

Regon 160218350 KRS 0000311608

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Rink Rozwita, 
Michalczyk Sabina

Nazwa GPR

W skład grupy wchodzi pięć osób fi zycznych. Grupa dysponuje 
10 kurnikami o łącznej powierzchni 8680 m2 . Roczna produkcja 
wynosi ok. 900.000 szt.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

„BIO DRÓB”

Spółka z o.o.

602 573 472

7542968575

Adres siedziby 45-836 Opole, ul. Partyzancka 111

Regon 160240125 KRS 0000324546

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Walenty Puszczewicz, 
Agnieszka Puszczewicz

Nazwa GPR

W skład grupy wchodzi pięć osób fi zycznych. Grupa dysponuje 
11 kurnikami o łącznej powierzchni 11100 m2. Roczna produkcja 
wynosi ok. 995.000 szt.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Grupa Producencka „KOKOMIX”

Spółka z o.o.

(077) 4418933

9910434071

Adres siedziby 46-022 Kępa, ul. Akacjowa 3

Regon 160227828 KRS 0000319853

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Janusz Rogoziński, 
Dominika Rogozińska

Nazwa GPR

W skład grupy wchodzi pięć osób fi zycznych. Grupa dysponuje 
6 kurnikami o łącznej powierzchni 19400 m2 . Roczna produkcja 
wynosi ok. 540.000 szt.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Grupa Producencka „POREMBA”

Spółka z o.o.

609 994 518

7551902883

monika166@op.pl

Adres siedziby 48-250 Głogówek, ul. Żbożowa 5

Regon 160231184 KRS 0000320400

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Benedykta Poremba, 
Monika Poremba,
Bożena Poremba
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Nazwa GPR

W skład grupy wchodzi pięć osób fi zycznych. Grupa dysponuje 
16 kurnikami o łącznej powierzchni 17000 m2 . Roczna produkcja 
wynosi ok. 1.550.000 szt.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Grupa Producencka „BARON”

Spółka z o.o.

502 463 010

9910436259

Adres siedziby 46-061 Prószków, ul. Opolska 2, Boguszyce

Regon 160232730 KRS 0000319459

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Henryk Baron,
Bożena Baron

Nazwa GPR

W skład grupy wchodzi pięć osób fi zycznych. Grupa dysponuje 
6 kurnikami o łącznej powierzchni 5960 m2. Roczna produkcja 
wynosi ok. 510.000 szt.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

GP „OPTIMA”

Spółka z o.o.

(077) 4691642

9910443101

Adres siedziby 46-020 Czarnowąsy, ul. Armii Krajowej 21 B Krzanowice

Regon 160251152 KRS 0000329440

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Bożena Sadowska, 
Gabriela Gordzielik

Nazwa GPR

W skład grupy wchodzi trzy osoby prawne oraz dwie osoby fi -
zyczne. Grupa dysponuje 22 kurnikami o łącznej powierzchni 
20980 m2. Roczna produkcja wynosi ok. 1.908.000 szt.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Grupa Producentów Drobiu BROJLER

Spółka z o.o.

512 287 737

7551907449

Adres siedziby 48-200 Prudnik, Piorunkowice 1 lok. 1

Regon 160260406 KRS 0000332374

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Grzegorz Kędzior, 
Andrzej Sieradzki, 
Ryszard Adamów, 
Piotr Jan Ilnicki, 
Marian Matejczuk
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Krajowa sieć 
obszarów wiejskich

Powstająca w Polsce Krajowa Sieć Obszarów 

Wiejskich to nowa struktura funkcjonująca 

na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, 

która docelowo zostanie włączona w strukturę 

Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich (ESOW). 

Podstawowym zadaniem KSOW jest wspieranie 

działań mających na celu rozwój wsi i rolnictwa. 

Sieć skupia różne podmioty m.in. samorzą-

dy województw, gmin i powiatów, organizacje 

branżowe, izby rolnicze, instytuty resortowe, 

organizacje pozarządowe, jednostki badawczo-

rozwojowe, ośrodki doradztwa rolniczego, służ-

by ochrony przyrody, lokalne grupy działania, 

grupy producentów rolnych oraz sieci i porozu-

mienia wymienionych jednostek. Naczelnym or-

ganem KSOW jest działający przy Ministerstwie 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sekretariat Centralny. 

Terenowymi oddziałami Sekretariatu Centralne-

go jest 16 Sekretariatów Regionalnych działają-

cych w strukturach samorządów województw. 

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich Województwa Opolskiego mieści się w 

Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 

(e-mail: ksow@opolskie.pl). 

Wśród zadań stojących przed KSOW warto wy-

mienić identyfi kację i analizę możliwych do prze-

niesienia na inne tereny dobrych praktyk funkcjo-

nujących w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 

oraz przekazanie informacji na ich temat, organi-

zację i wymianę doświadczeń i co niezwykle istot-

ne – przekazywanie „know-how”, czyli pomysłu 

i wiedzy o zastosowanych rozwiązaniach. Ważne 

jest także opracowanie i przygotowanie progra-

mów szkoleniowych dla Lokalnych Grup Działa-

nia oraz pomoc techniczna w zakresie współpra-

cy międzyterytorialnej i ponadnarodowej. 

Sposobem na osiągnięcie powyższych celów 

mają być m. in. szkolenia, konferencje, semina-

ria, programy współpracy eksperckiej, podróże 

studyjne, targi, etc.

Budżet Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

planowany jest na poziomie 55 mln euro i jest 

zapewniony w ramach Pomocy Technicznej 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013. 

Wśród zaplanowanych do realizacji na 2009 r. 

działań na terenie województwa opolskiego 

wymienić można między innymi organizację po-

dróży studyjnych, udział w targach, szkolenia dla 

rolników, konferencje z zakresu rolnictwa i roz-

woju obszarów wiejskich. Plany pracy w ramach 

KSOW obejmują także współpracę regionu ze 

szkołami wyższymi, instytucjami branżowymi 

i doradztwem rolniczym, a w jej ramach organi-

zację szkoleń, seminariów eksperckich i dorad-

czych oraz sporządzanie analiz i ekspertyz. Se-

kretariat Regionalny zobowiązany jest również 

do przygotowania i realizacji programu szkole-

niowego dla Lokalnych Grup Działania (LGD). 

Nie są to jedyne zadania realizowane w ramach 

KSOW na terenie Opolszczyzny. Ważne są także 

prace nad rozwojem i promocją odnawialnych 

źródeł energii, idei odnowy wsi, rozwoju rolni-

ctwa, grup producentów rolnych, gospodarstw 

agroturystycznych i ekologicznych. Istotną rolę 

odgrywa także promocja produktów tradycyj-

nych i regionalnych. 

Chętnych do włączenia się do Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich prosimy o wypełnienie for-

mularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

www.opolskie.pl w dziale Rolnictwo / Krajowa Sieć 

Obszarów Wiejskich i odesłanie na adres e-mail: 

ksow@opolskie.pl lub na nr faksu: 077 44 82 121.
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Świnie żywe, 
prosięta, warchlaki, 

mięso wieprzowe
świeże chłodzone, mrożone

Nazwa GPR

W skład grupy wchodzi stu osiemdziesięciu ośmiu członków.  
Zrzeszenie specjalizuje się w produkcji tuczników charakteryzu-
jących się wysoką mięsnością, 90 % z nich sprzedawanych jest 
w najwyższych klasach S, E i U. Potencjał produkcyjny grupy 
kształtuje się na poziomie ok. 29000 szt. rocznie.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Zrzeszenie Producentów Rolnych Gminy Biała

Zrzeszenie

606 903 010

7551763111

piotr.hanusiak@neostrada.pl

Adres siedziby 48-210 Biała, ul. Składowa 7

Regon 531681871 KRS 0000039065

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Piotr Hanusiak, 
Fryderyk Kopecki, 
Robert Andrzej Kauczor, 
Eryk Hoppe, 
Rudolf Suchy, 
Stanisław Kulesza, 
Bernard Rudolf

Nazwa GPR

Grupa jest organizacją producentów trzody chlewnej specjalizu-
jącą się w produkcji i sprzedaży żywca wieprzowego spełniają-
cego kryteria oceny mięsności w klasie E – U.  Spółdzielnię two-
rzy 17 specjalistycznych gospodarstw produkujących wysokiej 
jakości żywiec wieprzowy. Wielkość produkcji kształtuje się na 
poziomie ok. 9-10 tys. sztuk tuczników rocznie. Większość go-
spodarstw dostarczających żywiec objęta jest profesjonalnym 
serwisem konsultacyjnym w zakresie żywienia, zootechniki i we-
terynarii. Dzięki temu pozyskiwany produkt charakteryzuje się 
jednolitą jakością.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Opolska Spółdzielnia Producentów 
Trzody Chlewnej FARMER

Spółdzielnia

665 979 451

1990062761

spoldzielniafarmer@onet.eu

Adres siedziby 46-053 Chrząstowice, Lędziny, ul. Ozimska 68

Regon 160142121 KRS 0000284917

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Karasowski Piotr, 
Leja Sebastian, 
Sochor Waldemar, 
Krasowska Barbara
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Mleko krowie
Nazwa GPR

W skład grupy wchodzi pięciu producentów z powiatu klucz-
borskiego. Głównym przedmiotem aktywności grupy jest or-
ganizacja i koordynacja zbywania mleka oraz współdziałanie 
z organizacjami branżowymi, instytucjami doradczymi w zakre-
sie postępu i technologii. Potencjał produkcyjny grupy kształtuje 
się na poziomie ok. 2500 ton rocznie.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Grupa Producentów Rolnych „MLEK-POL”

Spółka z o.o.

(077) 4134852

7511717004

mlekpol@poczta.onet.pl

Adres siedziby 46-200 Kluczbork, ul. Karola Miarki 11

Regon 160140547 KRS 0000284012

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Zalejska Agata, 
Marciniszyn Bożena

21
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Ziemniaki świeże 
lub chłodzone

odmiany jadalne i przemysłowe

Nazwa GPR

W skład grupy wchodzą trzy osoby fi zyczne oraz cztery osoby 
prawne. Spółka uprawia ziemniaki: przemysłowe na areale 100 ha 
oraz jadalne na areale 450 ha. Ziemniaki dostarczane są do od-
biorców bezpośrednio z pola oraz magazynów w okresie jesienno 
– zimowym.

Forma prawna

Tel.

NIP

E-mail

Grupa Producentów Rolnych „GROD-ROL”

Spółka z o.o.

(077) 4151321

7531897021

Adres siedziby 48-320 Skoroszyce, ul. Parkowa 4

Regon 531308072 KRS

Osoby uprawnione do 

reprezentowania grupy

Marzęcki Andrzej, 
Murański Zdzisław, 
Arlak Zbigniew, 
Wróbel Jerzy, 
Łuszczyna Sylwester
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