
Integracja i współpraca 
drogą do rozwoju 

gospodarstw rolnych
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Jesteśmy firmą rolniczą ze skandynawskimi standardami. 
Specjalizujemy się w produkcji wieprzowiny, która pochodzi 
z chowu bez antybiotyków. Nasze działania są podyktowane 

troską o środowisko naturalne i poczuciem społecznej 
odpowiedzialności.



Grupa Goodvalley – od 1994 
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Dania
Kopenhaga
Siedziba Grupy

Polska
#2 hodowca trzody 

Ukraina
#3 hodowca trzody 

Rosja

25%

10%

11%

54%

●Produkcja roślinna – 15 000 ha

●Produkcja pasz – 150 000 t/rok

●Chów trzody chlewnej – 24 000 macior

● 8 biogazowni – własna energia i neutralność 
klimatyczna (54 000 MWhe rocznie) 

● Zakłady mięsne – do 12 000 ubojów/tydzień

1350 miejsc pracy

Goodvalley Polska: 
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Zakłady Mięsne Goodvalley w Przechlewie – ubój do 2000 świń dziennie
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Ferma tuczu Pawłówko na 9000 tuczników, ośrodek produkcji roślinnej 5000 ha, 
biogazownia 964 kWe



Rolnictwo precyzyjne = oszczędności i mniejsze emisje

• GPS
• badanie zasobności 

gleby
• monitoring plonowania 
• VRA – variable rate of

application (wapno, śor)
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Biogazownie rolnicze w Goodvalley – Koczała 2,1 MWe



Nawożenie masą pofermentacyjną – aplikacja doglebowa i nawierzchniowa
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Współpraca z rolnikami – od 1994r.
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• skup i kontraktacja zbóż (ok. 100 000 t rocznie)

• Skup i kontraktacja słomy

• poddzierżawa gruntów dla rolników (razem areał ok. 500 ha)

• nawożenie pól gnojowicą (ok. 30 umów - łącznie ok. 4000 ha)

• nawożenie frakcją stałą masy pofermentacyjnej z biogazowni

• kooperacja w zakresie tuczu trzody chlewnej

• spotkania informacyjno-szkoleniowe na tematy związane z 

produkcją rolną

• praktyki uczniowskie i studenckie



Współpraca z organizacjami i instytucjami
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• Współpraca z samorządem lokalnym (4 województwa, 7 powiatów, 20 gmin)

• Współpraca z KOWR – wyłączenia z dzierżaw na potrzeby rolników (od lat 90-tych)

• Współpraca z ODR – program upowszechniania wiedzy o biogazowniach rolniczych

• Współpraca z Izbami Rolniczymi – szczebel powiatowy i wojewódzki

• Współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (program budowy 

biogazowni, zwalczanie ASF)

• Umowy o współpracy z uczelniami i szkołami rolniczymi

• Współpraca z kołami łowieckimi

• Członkostwo w Lokalnej Grupie Działania Ziemi Człuchowskiej (LEADER+)

• Członek wspierający Ligi Ochrony Przyrody

• Aktywna współpraca z organizacjami branżowymi, m.in: 

• Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej Polpig

• Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

• Polskie Stowarzyszenie producentów Biogazu Rolniczego

• Polskie Mięso



Doradztwo i współpraca handlowa. Dostęp do ziemi.
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Produkcja pasz:

- ok. 3000 ton / tydzień

- 150 000 ton pasz rocznie

- 9 różnych mieszanek

- 20 transportów paszy dziennie

Wytwórnia Pasz w Koczale – skup zbóż od rolników 



Wytwórnia Pasz

w Koczale

• 4 magazyny zbożowe płaskie o 
pojemności 4500 ton każdy

• 3 silosy zbożowe o pojemności
3000 ton każdy

• 20 silosów po 140 ton każdy

• rękawy do zbóż i kukurydzy 

Sumaryczna pojemność
magazynowa : ok. 36 000 ton



Wytwórnia Pasz
w Koczale

Jęczmień: 36 888 t
Pszenżyto: 12 829 t
Pszenica : 10 179 t
Żyto: 3 378 t

Razem: 63 274 t 

Zakup zbóż od zewnętrznych 
dostawców 

od 15.07.2020 do 28.02.2021 



Słoma

Słoma wykorzystywana do 
ogrzewania fermy odchowu w 
miejscowości Zalesie 

• roczne zapotrzebowanie w 
ilości od 500-800 ton

• słoma w balotach okrągłych o 
średnicy nie mniejszej niż 165 
cm

• parametry wilgotnościowe nie 
więcej niż 18%

Wytwórnia brykietu jako substratu 
do biogazowni 

• Słoma w prostokątnych balotach o 
wymiarach 120 x 120 x 240 cm lub 
90 x 12 x 240 cm

• Wilgotność nie wyższa niż 18 %

• Ilość słomy zebranej w 2020 roku to 

około 11 tys.ton



Przechlewskie Forum Rolników – spotkania
od stycznia 2020r.
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Przechlewskie Forum Rolników
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Cele i działania:

• Integracja środowiska rolników: rolnicy indywidulani, spółki pracownicze, 

Goodvalley

• Organizowanie współpracy gospodarczej

• Podnoszenie kwalifikacji rolników – doradztwo i szkolenia

• Edukacja ekologiczna – świadomość śladu ekologicznego

• Współpraca w ramach Przechlewskiego Klastra Energetycznego

• Stypendia dla uczniów i studentów

• Wsparcie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej

• Pomoc poszkodowanym w klęskach żywiołowych

• Optymalna restrukturyzacja dzierżaw gruntów z Zasobu KOWR
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Przechlewski Klaster Energii

 Siedzibą Klastra jest Przechlewo
 Został utworzony w czerwcu 2017 r. 
 Klaster został założony przez 11 członków, w tym 3 Gminy (Przechlewo, Koczała, 

Rzeczenica)
 Łączna liczba mieszkańców trzech gmin – 14.900
 Liczba przedsiębiorstw – 274
 Na terenie 3 gmin klastra funkcjonują 3 biogazownie rolnicze (Pawłówko, Płaszczyca, 

Koczała) o mocy 3,697 MW (ok. 27 GWh produkcji rocznie)
 Roczne zużycie energii na terenie trzech Gmin – ponad 67 GWh

Na terenie całego powiatu człuchowskiego funkcjonuje łącznie 
5 biogazowni rolniczych o łącznej mocy 6,326 MW 
(łączna produkcja – 42,8 GWh), funkcjonują elektrownie wiatrowe 
(6 MW – stan na 31.12.2019) i instalacje fotowoltaiczne. 
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Przechlewski Klaster Energii - certyfikat

9 maja 2018 r. Przechlewski Klaster Energii otrzymał certyfikat Pilotażowego Klastra 
Energii jako jeden z trzech klastrów w województwie pomorskim oraz 33 w kraju.



Status dzierżaw w świetle przepisów prawa
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Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa z września 2011r.:
- wyłączenie 30% dzierżawionych gruntów ornych pod rygorem utraty prawa 
pierwszeństwa nabycia i przedłużenia dzierżawy

W 2012r.  409 dzierżawców nie wyłączyło gruntów
=> na dzisiaj jest to jeszcze ponad 200 umów (ok. 140 000 ha)

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z maja 2019r. wprowadziła nowe 
rozwiązanie:

- Ośrodki Produkcji Rolnej: min. 50 ha, siedlisko z produkcją zwierzęcą i 
niezbędnym areałem gruntów rolnych

Problem dla dużych ferm trzody chlewnej – wymóg posiadania 70% gruntów 
niezbędnych do zagospodarowania nawozu naturalnego (ustawa o nawozach i 
nawożeniu)



Gospodarstwo Płaszczyca
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Grunty Płaszczyca: 685 ha
(dzierżawa do 15.04.2024r.)

Grunty Imielno: 193 ha 
dzierżawa do 18.05.2030 r.

Imielno

Ferma mateczna
3200 loch + prosięta

Biogazownia 625 kWe



Największe wyzwania dla rolnictwa i produkcji zwierzęcej

23

• Negatywne postrzeganie rolnictwa

• Brak rąk do pracy, małe zainteresowanie pracą w rolnictwie

• Zmiany strukturalne (produkcja rozdrobniona)

• Zagospodarowanie przestrzenne (problemy z pozwoleniami, protesty)

• ASF (wpływ na produkcję i sprzedaż trzody chlewnej)

• Dobrostan zwierząt (kastracja, obcinanie ogonów, powierzchnia kojców)

• Stosowanie antybiotyków (problem antybiotykooporności)

• Ochrona środowiska (odory, azot, fosfor, emisje amoniaku,

emisje gazów cieplarnianych, stosowanie ZnO)

• Konkurencja na rynkach globalnych (USA, Kanada, Brazylia

Rosja, Ukraina)

• Weganizm, wegetarianizm, witarianizm, flexitarianizm klimatarianizm…



Przechlewskie Forum Rolnicze – plany
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1. Sformalizowanie działań Przechlewskiego Forum Rolniczego – powołanie 

stowarzyszenia?

2. Praca na rzecz całego środowiska rolniczego i rozwiązywania jego problemów

• wypracowywanie stanowisk i propozycji działań we współpracy z KOWR, ARiMR, 

PLW, Wojewodą, Marszałkiem Województwa, samorządami powiatowymi i gminnymi,

• udział w Konwencie Burmistrzów i Wójtów Powiatu Człuchowskiego (styczeń) –

uzyskanie stanowiska popierającego propozycję Goodvalley i rolników z gminy 

Przechlewo w temacie restrukturyzacji umów dzierżawy,

3. Rozwój współpracy gospodarczej – wspólne zakupy środków do produkcji, wspólna 

sprzedaż płodów.

4. Rozwój współpracy z samorządem lokalnym:

• potrzeby lokalnego rynku pracy

• Fundusz Partnerstwa Mieszkaniowego



Przechlewskie Forum Rolnicze – plany
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Tematy do podjęcia przez Forum:

- wymogi Europejskiego Zielonego Ładu

- Wsparcie prawne – inwestycje, decyzje środowiskowe, pozwolenia na budowę

- finansowanie inwestycji, dofinansowania

- zagrożenia związane z ASF

- szacowanie skutków klęsk

- szkody łowieckie

- restrukturyzacja użytkowania gruntów rolnych Skarbu Państwa

- biologizacja, jakość gleb

- dopłaty obszarowe

- regulacje rynkowe

- integracja środowiska

- Powołanie Funduszu Stypendialnego dla młodzieży szkolnej



„Żeby rolnicy byli jedną wielką rodziną…”
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Podsumowanie, wnioski
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1. Mamy jedno środowisko rolnicze – i wspólne wyzwania. Wielkość 

gospodarstwa ma drugorzędne znaczenie.

2. Możliwy jest konstruktywny dialog w środowiskach rolniczych, przy 

poszanowaniu różnych potrzeb – wynikających ze specyfiki, wielkości i 

organizacji produkcji rolnej.

3. Duże gospodarstwa rolne mogą pełnić rolę lidera – integratora w lokalnym 

środowisku rolniczym (zasoby organizacyjne, administracyjne, wiedza, sieć 

kontaktów w Polsce i za granicą itd…)



Dziękuję za uwagę

Grzegorz Brodziak

Dyrektor Zarządzający Goodvalley Polska

www.goodvalley.com


