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List otwarty
W listopadzie ub.r. od jednego z naszych Czytelników otrzymaliśmy list otwarty, którego 
treść publikujemy poniżej, oczywiście za zgodą Autora.

P
roblemem polskiego sa-
downictwa jabłkowego są 
pieniądze, a paradoksal-
nie ich niedawny nadmiar 
i łatwość pozyskiwania. 
To spowodowało upadek 
zarówno naturalnych me-

chanizmów rynkowych, jak i czasami urucho-
miło pokłady chciwości i nieuczciwości. Razem 
to przez dziesięciolecia doprowadziło nas do 
obecnej sytuacji. Należy też przyznać, że sektor 
produkcji jabłek miał momentami dużo szczęś-
cia i pewna rola przypadku też się dołożyła do 
obecnej sytuacji.

 Nie chcę cofać się do lat przed rokiem 1989, ale 
po krótce proces, który doprowadził do obecnej 
sytuacji już wtedy miał swoje pierwsze początki. 
W skrócie: w latach 70. i 80. ub.w. sadownictwo 
było na tle gospodarki PRL wyjątkiem, urynko-
wionym kawałkiem rynku. Łatwość zarabiania 
na produkcji sadowniczej była duża. Jeśli sa-
downik posiadał samochód marki Żuk 
nie mówiąc o Starze, handel owocami na 
giełdach dawał ogromne zyski. Już wtedy 
racjonalność ekonomiczna i staranne planowanie 
nie było cechą produkcji. Więcej i szybciej było po-
trzebą dnia. Od lat 90. aż do roku wprowadzenia 
embarga przez Rosję sadownicy też mieli prosto 
i łatwo. Pojawiły się z roku na rok większe fun-
dusze na rozwój produkcji sadowniczej. Nie dało 
się nie zarabiać na SAPARTach (Special Pre-Ac-
cession Programme for Agriculture and Rural 
Development – Specjalny Przedakcesyjny Pro-
gram na rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich – red.) i innych programach. Popularne 
było trzymanie pieniędzy z dofinansowanych po-
życzek na wyższy procent niż oprocentowanie 
tych preferencyjnych pożyczek i to w tym samym 
banku. Zaczęły się czasy fikcyjnych zakupów, 
kreatywnych projektów i biznes planów. Z cza-
sem rozjazd między rzeczywistością a wersją 
składaną u wszelakich dawców dofinansowań 
był coraz większy. Działo się to w cudownej 
otoczce rynkowej. Tania siła robocza, tanie 
środki produkcji i ogromy rynek rosyj-
ski, który nie wymagał jakości i brał „jak 
leci” prawie wszystko. Polska była krajem 
produkującym najtaniej i więcej, i coraz więcej 
średniej i niskiej jakości owoców. W mediach i na 
światowych konferencjach byliśmy kolosem, po-
tęgą. I fakt – polska produkcja zmieniła nawet 
strukturę nasadzeń w Europie Zachodniej. Z cza-
sem coraz więcej funduszy było do pozyskania 
na maszyny i nasadzenia. Stopa refinansowań 
wynosiła np. 80%, bo to dofinansowanie klęskowe, 
mrozy, powodzie. Łatwość finansowania wraz 
z kreatywnością sprzedawców spowodowała, że 
de facto maszyny były czasem za darmo. Kto nie 
brał, ten był głupi. No i nagle ciągników w gospo-
darstwach było tyle, że już nikt nie musiał przepi-
nać maszyn. Należy zwrócić uwagę, że zakupy nie 
miały nic wspólnego z ekonomicznymi potrzebami 
gospodarstw. Zaczęło się na masową skalę bez-
sensowne wydawanie funduszy. Kupowano to, co 
było łatwo kupić, a nie to, co było potrzebne. Już 
wtedy widać było, że sadownicy tracą szansę na 
zrównoważony i ekonomicznie właściwy rozwój 
na rzecz budowania coraz bardziej odległych od 

realności projektów. I wtedy nadszedł czas grup 
producenckich, preludium upadku.

 Do Polski przyjechał przysłowiowy 
„kontener euro”. Ogromne fundusze na 
tworzenie i wyposażanie grup producen-
ckich. Do czego to doprowadziło? Widzimy 
dookoła nas. Mechanizm był od początku wadli-
wy. Z chwili na chwilę operatorzy starej cięża-
rówki, ciągnika i handlujący setkami ton rocznie 
zostawali właścicielami, prezesami organizacji 
mającej wpisane cele: handel tysiącami, dzie-
siątkami tysięcy ton jabłek i zostali wyposażeni 
w miliony, dziesiątki milionów złotówek na ten 
cel. Zaczynali zarządzać biznesami, jakich nikt 
nigdy by im nie powierzył do prowadzenia. Nie 
mieli pojęcia o księgowości, podatkach, umowach, 
aspektach prawnych czy elementarnej ekonomii. 
Los polskich producentów jabłek znalazł się w rę-
kach kilkuset zupełnie nieprzygotowanych do 
tego ludzi. Natychmiast celem większości grup 
było wydać jak najwięcej. Dlaczego? Widać to po 
latach w odpryskach z procesów, zawiadomień 
do prokuratury. Proces budowy i tworzenia grup 
był dochodowy sam w sobie. Zarabiało się na bu-
dowaniu, więc im większa grupa, tym większy 

ewentualny dochód i to właściwie prywatny. 
Gigantomania niepotrzebnych wydat-
ków dała nam grupy, które bankrutują. 
Bankrutują, bo musiały zbankrutować, nie mo-
gły nigdy działać w realiach ekonomicznych. 
Były źle wymyślone, źle zaprojektowane i źle za-
rządzane. Zarządy grup wciągały w proceder 
członków, udziałowców możliwością zakupu 
z dofinansowaniem maszyn, wózków widło-
wych i innych dóbr materialnych użyczanych dla 
członków grup. W którymś momencie „wszyscy” 
już to widzieli, tylko nikt nie reagował, bo byli 
w to „umoczeni”. Urzędy i instytucje odpowie-
dzialne za nadzór wydatkowania funduszy nie 
zauważały, nie interweniowały. Ich interwen-
cja po czasie i tak by już nic nie zmieniła, kasa 
przepłynęła do zarządów grup, do dostawców 
wyposażenia dla grup, producentów najdroż-
szych maszyn i chłodni na świecie, 
a także do grona instytucji doradczych, 
co więcej zakwestionowanie sposobu 
wydatkowania funduszy skończyłoby 
się koniecznością ich zwrotu, ale już 
z budżetu rządowego. Tak więc nikt 
nie był zainteresowany zauważaniem 
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lub rozliczaniem czegokolwiek. Co 
zyskał na tym sadownik, producent? 

Na koniec niewiele, natomiast stracił ogromnie. 
Stracił szansę na budowę systemu, jaki mógłby 
mu pomóc znaleźć się na rynkach świata, niepo-
wtarzalną chyba szansę na dogonienie krajów, 
które od lat budowały systemy handlowe i obsługi 
sadownictwa. Nie było właściwie szansy na kon-
kurowanie z nierynkowymi grupami. A co zrobiły 
grupy? Z grubsza nic. Trwały dla trwania, przy-
szły czasy embarga na sprzedaż jabłek do Rosji 
i przyszedł czas weryfikacji. Bankructwa, sprze-
daż grup przez syndyka za 1/4 zainwestowanej 
kwoty, czasami aresztowania, czasami wnioski 
do prokuratury. Polska mimo setek milionów wy-
danych na grupy nie zdobyła rynków bogatych 
krajów, nadal produkujemy najtańszy towar, jaki 
do niedawana przechowywaliśmy w najnowo-
cześniejszych obiektach Europy. Tylko okazało 
się, że są do zapłacenia rachunki za podatek od 
nieruchomości, pracowników, koszty utrzymania 
budynku, czy ostatnio rachunki za prąd. Czy gru-
py wytworzyły jakieś mechanizmy handlowe – ge-
neralnie nie. Handlują jak dawniej, tylko teraz na 
utwardzonym placu i mają biura z metalu i szkła 
oraz drogie samochody do wożenia zarządu. Czy 
grupy stworzyły zrzeszenia, które mogą coś osiąg-
nąć – no tak oczywiście, ale nie efekty handlowe, 
tylko po to, aby pozyskać i przejeść na nowe fun-
dusze, tym razem na tzw. promocję i integrację 
rynku. Kolejne miliony wydatkowane na 
nieosiągalne cele. Po latach okazuje się, 
że potencjalnie cudowny plan finanso-
wania grup producenckich jest przyczyną 
problemów sadownictwa. Oczywiście wśród 
grup sadowniczych da się znaleźć takie, które nie 
były tak sprawne w oszukiwaniu systemu, tworzo-
ne przez takich,  którzy nie odważyli się na zbyt 
kreatywne biznes plany. Takie grupy, mniejsze, 
często związane z uprzednim handlem i jakimś 

doświadczaniem może przetrwają. Tylko to i tak 
nie są już grupy producenckie tylko organizacje 
handlowe. Dobrze, że są.

 Mamy 2022 rok i dyskusje o sadownictwie 
w Polsce. Głównym odbiorcą polskich jabłek jest 
zagraniczny zakład przetwórczy, który, jak wie-
my już z doświadczenia, może zapłacić dowolnie 
mało, a i tak dostanie towar. Dostanie go na każ-
dych warunkach, bo sadownik nie ma co z nim 
zrobić. Zakłady przetwórcze w odróżnieniu od 
sadowników, grup czy innych organizacji są od 
lat dobrze zorganizowane i zarządzane, wygrają 
grę rynkową z producentami. W dyskusji o tym, co 
doprowadziło do obecnej sytuacji, odpowiedź jest 
jedna – pieniądze, nadmiar pieniędzy, chciwość, 
brak poszanowania publicznych pieniędzy, brak 
wiedzy ekonomicznej i krótkowzroczność. Kto to 
firmował? Wszyscy po kolei, sadownicy, zarządy 
grup producenckich, agencje odpowiedzialne za 
nadzór i kontrolę wydatków, organizacje zajmu-
jące się tworzeniem i doradzaniem grupom. Oni 
wszyscy stworzyli system marnowania pieniędzy, 
jakie miały zbudować potęgę polskiego sadow-
nictwa. Rzeczywistość rozminęła się z obrazem 
pisanym w biznes planach i megalomanią. Czy 
wszyscy robili to nieuczciwie, nie, byli też tacy, 
którzy wierzyli takim czy innym autorytetom, lub 
koncepcjom. Niektórzy, może tak około 50-letni 
sadownicy, nie znali do niedawna innego systemu, 
dla nich on był zawsze taki sam, łatwy, dochodowy 
i dofinansowany. Nie było dyskusji o ekonomii, 
biznesie, prawie, przepisach. Czy można było się 
temu przeciwstawić – jednostkowo nie. Zabrakło 
odpowiedzialności Państwa i tych, którzy kreowa-
li system finansowania grup producenckich – oni 
mogli zatrzymać to szaleństwo.

 Co nas czeka? Czeka nas budowa rynku 
produkcji sadowniczej od nowa. Niestety, 
tym razem raczej za własne pieniądze. Tak 
będzie zdrowiej i skuteczniej, a także uczciwiej. 

Średnie polskie gospodarstwo sadownicze jest 
nieekonomiczne i źle zarządzane. Dysponuje ni-
ską wiedzą i nie potrafi produkować towaru, jaki 
mógłby konkurować na bogatych rynkach. Ponad 
połowa producentów będzie zdana na łaskę prze-
twórców, kupią – nie kupią, zapłacą – czy też nie. 
Może rząd utopi kolejne miliony, żeby przedłużyć 
fikcję potęgi sadownictwa w Polsce. Będą to zmar-
nowane pieniądze. Im szybciej nastąpi ekonomicz-
ne bankructwo nierentownych gospodarstw, tym 
lepiej. Moment, kiedy będzie wysyp tanich używa-
nych maszyn sadowniczych, głównie ciągników, 
i zacznie tanieć ziemia w rejonach sadowniczych, 
będzie oznaczał początek nowej szansy. Mniej niż 
połowa, może nawet tylko 10%, obecnych sadow-
ników, jeśli przetrwa okres upadku, ma szansę 
na budowanie polskiego sadownictwa od nowa 
na zgliszczach sprzeniewierzonych funduszy. 
Czy to się im uda, może, ale jeśli pojawią się nowe 
fundusze na karczowanie sadów czy inne formy 
zachwiania równowagi rynkowej, to ci zdrowsi 
biznesowo nie dotrzymają do nowego rozdania. 
Co mają zrobić Ci, którzy nie będą mieli szansy 
się utrzymać? Albo zlikwidować bankrutujący bi-
znes, sprzedać maszyn, grunty i szukać zajęcia 
poza własną produkcją rolniczą, albo natychmiast 
przebranżowić się na coś, co jest mniej zniszczone 
nierynkowością. To może być produkcja rolnicza, 
zbożowa, może produkcja warzywnicza. Mrzonki, 

żeby teraz wszyscy posadzili chętnie z kolejnym 
dofinansowaniem czereśnie, grusze, minikiwi, 
borówkę nie zmieni nic. Na co powinny być kie-
rowane środki unijne i inne pomocowe? O wiele 
ważniejsze nawet niż „na co” jest to, „w jaki spo-
sób”? Nie mogą być wydawane dla samego ich wy-
dawania i nie mogą burzyć równowagi rynkowej. 
Może wydatkowanie ich na tworzenie zupełnie 
nowych aktywności, np. na lokalne przetwórstwo, 
może być rozwiązaniem. Tu nie ma konkurencji, 
którą można zaburzyć. Dofinasowania muszą być 
kontrolowane pod względem sensowności i nigdy 
zbyt duże, nie mogą znosić z funduszobiorcy ry-
zyka porażki.

Co jeszcze mogą zrobić sadownicy? Może mogą 
podziękować tym, którzy zbudowali obecny stan 
fikcji, politykom, doradcom, beneficjentom wy-
datkowania pieniędzy na grupy producenckie. 
Na dziś są oni nadal na świeczniku i znów radzą 
nad niedolą polskiego sadownictwa. Oni będą 
tylko legitymizować i gloryfikować działania 
ostatnich dziesięcioleci.  To nie jest tak, że oni 
zabrali jakieś fundusze z zewnątrz, 
oni doprowadzili do tego, że zwykli 
sadownicy niezamieszani w wybryki 
teraz mają problem, bo ukradziono  im 
szansę na inną rzeczywistość.

SADOWNIK 
(IMIĘ I NAZWISKO ZNANE REDAKCJI)
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Bardzo łatwo liczy się czyjeś pieniądze czy zyski. 
Widząc jedynie różnicę między ceną zakupu 
a ceną sprzedaży, przeciętny obserwator może 
wyobrażać sobie niebotyczne zyski, jakie osiąga 
druga osoba. Pan Lucjan Zębek (fot. 1) od kilku 
lat pomaga rodzicom w prowadzeniu biznesu  
i opowiada, jak wyglądają codzienne realia 
handlu jabłkami przemysłowymi. 

KOSZTY PALIWA TO PODSTAWA
Pierwszym i najważniejszym czyn-
nikiem, który decyduje o kosztach, 
a co za tym idzie o rentowności han-
dlu, są ceny paliw. Te, jak doskonale 
wiemy, w tym roku poszybowały do 

rekordowych poziomów. Podczas 
gdy rok temu (jesienią) w hurcie litr 
oleju napędowego można było kupić 
nawet poniżej 5,00 zł, to w tym ro-
ku mówimy o ponad 7,00 zł za litr. 

Ceny paliw są szczególnie odczuwal-
ne w tym biznesie, jeśli dostarczamy 
jabłka do zakładów przetwórczych 
oddalonych np. o 200 km od siedziby 
firmy – mówi p. Lucjan. Załadowana 

jabłkami przemysłowymi ciężarów-
ka spala 40 litrów oleju napędowego 
na 100 km. Kiedyś dostarczenie su-
rowca do odległego zakładu wiązało 
się z uzyskaniem ceny wyższej o 2–3 
grosze na kilogramie. W tym sezonie 
takie praktyki ze strony kupujących 
są niestety coraz rzadsze. W związ-
ku z tym najlepiej współpracować 
z podmiotami zlokalizowanymi jak 
najbliżej miejsca skupu. Niemniej 

nadal są zakłady w województwie 
lubelskim, które płacą 2 grosze 
więcej dostawcom z zagłębia gróje-
ckiego. Ta niewielka różnica w cenie 
rekompensuje wyższe koszty pali-
wa. Nie zapominajmy też o wózkach 
widłowych, które używane są do roz-
ładunku/załadunku surowca, który 
dostarczają sadownicy w skrzynio-
paletach. W większych firmach nie-
rzadko pracuje kilka takich maszyn. 

LICZNE KONTROLE 
Im więcej jabłek jest na samochodzie, 
tym koszty kursu stają się niższe. Ta 
prosta zależność sprawiała, że kuszą-
ce stawało się przeładowanie pojaz-
dów. Dlatego w tym sezonie znacznie 
częstsze były kontrole aut przewożą-
cych owoce. Przedsiębiorcami bar-
dziej zainteresowała się Inspekcja 
Transportu Drogowego, która w od-
czuciu p. Lucjana znacznie częściej 
ważyła auta ciężarowe. W mediach 
nierzadko dało się przeczytać, że 
w związku z tym nakładane były 
i są liczne dotkliwe kary. Nie należy 

zapomnieć, że mandat płaci również 
kierowca takiego przeładowanego 
auta, niezależnie od tego, czy jest je-
go właścicielem, czy pracownikiem. 
W związku z powyższym kierowcy, 
którzy dorabiają w takich firmach, 
jak opisywana, nie chcą wsiadać „za 
kółko” przeładowanej ciężarówki. Do 
tego dochodzą jeszcze inne kontro-
le. Pracownicy Administracji Skar-
bowej czy Inspekcji Handlowej to 
urzędnicy, którzy najczęściej odwie-
dzają siedziby firm pośredniczących 
w handlu jabłkami przemysłowymi. 

DUŻA (MAŁA) MARŻA
W tym sezonie staramy się jeździć 
co najmniej na 10-groszowej marży, 
ale zaznaczam, że nie jest to war-
tość, która zostaje przedsiębiorcom 
„na czysto”. Sadownicy nierzadko 
uważają, że jest to zbyt dużo oraz 
że firmy zarabiają przysłowio-
we „kokosy”. Nie jest to prawdą, 
ponieważ ze wspomnianej kwoty  
5 groszy od każdego kilograma 

błyskawicznie rozchodzi się na kosz-
ty. Z drugiej strony, owszem zgodzę 
się ze stwierdzeniem, że 10 gr to du-
żo, ale z zastrzeżeniem, że kupuję pa-
liwo po 4,00 zł za litr w hurcie i pła-
cę kierowcy 150 zł za kurs – mówi  
p. Lucjan. I jak dodaje w minionym 
sezonie, ale i w poprzednich latach 
pracował na różnicy cenowej na 
poziomie 6–7 groszy z kilograma. 

„Kokosy na przemyśle”,
czyli jak wygląda  
handel surowcem od kuchni

Załadowana jabłkami 
przemysłowymi 

ciężarówka spala 
40 litrów oleju 

napędowego na 100 km. 
Kiedyś dostarczenie 

surowca do odległego 
zakładu wiązało się 

z uzyskaniem ceny 
wyższej o 2–3 grosze 
na kilogramie. W tym 

sezonie takie praktyki 
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Stary, lecz nie zawsze 
przestarzały
Ciągnik Ursus C-330 w drugiej połowie ub. wieku zrewolucjonizował wiele 
polskich gospodarstw pod względem mechanizacji. Pomimo tego, że 
konstrukcja ta ma już kilkadziesiąt lat, nie oznacza, że nie może sprawdzić 
się również obecnie. Prostota, niezawodność i dostępność części pozwala 
na wiele jego modyfikacji, tani serwis i dopasowanie do obecnych 
realiów. O to czy Ursus C-330 jest już przeżytkiem zapytaliśmy dwóch 
sadowników z rejonu grójeckiego – Karola Małachowskiego z Wodzicznej 
i Krzysztofa Krajewskiego z Łęczeszyc.

WŁASNYM SUMPTEM
Karol Małachowski (fot. 1) wraz ze 
swoim ojcem Romanem większość 
maszyn, które posiadają w swoim 
gospodarstwie samodzielnie zmo-
dyfikowali lub skonstruowali ze 
starych i nowych części oraz pod-
zespołów. Jednym z pomysłów, jaki 

zrealizowali w ostatnich latach, by-
ło przerobienie ciągnika, który miał 
współpracować z platformą sadow-
niczą. Wybór padł na kultowy ciąg-
nik – Ursus C-330. Zakupiony przez 
nas ciągnik C-330 był w opłakanym 
stanie. Nie miało to dla nas jednak 

wielkiego znaczenia, ponieważ i tak 
nastawialiśmy się na jego kapital-
ny remont. Naprawę i modyfikację 
zaczęliśmy od silnika, wymiany 
prądnicy na alternator, wymiany 
rozrusznika (fot. 2), a także dołoże-
nia wspomagania elektrycznego (jest 
ono elementem sterowania dla plat-
formy, która współpracuje z ciągni-
kiem). Następnie sprawdzona i od-
świeżona została skrzynia biegów 
oraz tylny most. Przy okazji rozbiór-
ki tylnego mostu został on również 
zwężony do 137 cm (fot. 3). Dodatko-
wo tylne koła z 28-calowych zostały 
zmienione na 24-calowe. Wykonując 
tę zmianę natknęliśmy się na prob-
lem, ponieważ felga w tym rozmia-
rze kolidowała ze zwolnicą ciągnika, 
przez co musieliśmy zastosować dy-
stanse, które zwiększyły szerokość. 
Z końcowego rezultatu jesteśmy 

jednak zadowoleni, ponieważ dzięki 

kołom 12,4 x 24 ciągnik jest wolniej-
szy (co jest istotne, gdy podłączona 
jest do niego platforma), może poru-
szać się nawet z prędkością około 
500 m na godzinę – informuje sa-
downik. Zarówno przy realizacji po-
mysłu związanego ze sterowaniem 
układu kierowniczego, jak i pedałami 
sprzęgła oraz hamulca pomógł nam 
znajomy elektryk. Zależało nam na 
tym, aby układy te nie były skompli-
kowane, lecz proste i bezawaryjne. 
To rozwiązanie sprawdza się do-
skonale w praktyce, jesteśmy z niego 
bardzo zadowoleni – dodaje.

Panowie Karol i Roman Mała-
chowscy w swoim gospodarstwie 

przy obecnych kosztach starają się 
racjonalnie wykorzystywać ma-
szyny. Ponieważ ciągnik C-330 po 
modyfikacji sprawdził się podczas 
pracy z platformą MCMS Warka, 
w kolejnym sezonie podjęliśmy de-
cyzję o dalszym jego usprawnieniu. 
Został doposażony w przedni TUZ 
(fot. 4), który zarówno dociążył 
przednią oś, jak i umożliwił agrego-
wanie go z glebogryzarką służącą 
do podkoronowego zwalczania 
chwastów w sadzie. Przy tej mo-
dyfikacji wymieniony został rów-
nież rozdzielacz hydrauliczny na 
trzysekcyjny „nowego typu” (fot. 5). 
Jedna sekcja odpowiada za przedni 

Fot. 2. Silnik oraz osprzęt 
elektryczny po modyfikacjach

Fot. 3. Ciągnik po zwężeniu na 
kołach 12.4 x 24

Fot. 4. Przedni TUZ dedykowany  
do Ursusa C-330

Fot. 5. Rozdzielacz hydrauliczny 
nowego typu z sekcjami 
pływającymi

Fot. 1. Karol Małachowski
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Panowie Karol i Roman Małachowscy w swoim 
gospodarstwie przy obecnych kosztach starają się 

racjonalnie wykorzystywać maszyny. 
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