
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA
PRODUKCYJNA 
w Lubosinie,

To tutaj rodzinny model zarządzania stał się gwarancją 
sukcesu i spowodował, że Spółdzielnia wyprzedziła 
konkurencje.

O tym jak postrzegane są spółdzielnie rolnicze decydują ludzie w 
nich pracujący. Jeśli załoga czuje potencjał i szanuje majątek firmy, 
jeśli ma do tego wytyczony cel i dąży do niego konsekwentnie, to 
może wiele osiągnąć, a o spółdzielni będzie się mówić z uznaniem. 
Dokładnie tak jest w przypadku  Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 
w Lubosinie, sprawnie zarządzanej przez Zbigniewa Ajchlera i jego 
syna Piotra Ajchlera. 

Spółdzielnia bardzo dobrze wpisuje się w model nowoczesnej 
firmy, która w zasadniczy sposób wpływa na rozwój krajowego 
rolnictwa. Dzięki zdecydowanym działaniom, konsekwentnie 
prowadzonym przez lata, zajmuje ona w ostatnich branżowych 
rankingach firm branży mięsnej znakomite pierwsze miejsce 
(w produkcji roślinnej i zwierzęcej – badanie wykonane przez 
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
Państwowy Instytut Badawczy, pod patronatem KOWR i 

Ministra Rolnictwa) i drugie (w rankingu miesięcznika Trzoda 
Chlewna), wyprzedzając trzysta innych zakładów, m.in. 
znanych firm z kapitałem zagranicznym, firm prywatnych i 
państwowych. 

– Mamy najlepszy w Polsce materiał genetyczny, uznany za 
taki w skali światowej – mówi wprost Zbigniew Ajchler. – Nie 
zakładałem kompromisów, ani małej skali: poszukiwaliśmy 
najlepszego materiału, mieliśmy znakomite zwierzęta linii 
francuskiej, brytyjskiej, aż wreszcie badając rynek japoński, 
bezdyskusyjnie będący najbardziej wymagającym rynkiem 
na świecie, dotarliśmy do genetyki duńskiej. Mamy własne 
laboratorium, prowadzimy własne badania i jestem pewien – nikt 
w kraju nie ma lepszego materiału genetycznego niż my!

Co ciekawe, Spółdzielnia nie dostała nagłego zastrzyku 
finansowego, nie wprowadziła z dnia na dzień znakomitej 
kadry, paneli fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, kamer 
monitorujących pomieszczenia zwierząt i sprawdzonego 
reżimu hodowlanego. Do czystych i przestronnych budynków 
gospodarczych, czystych poideł, swobodnego dostępu do 
paszy, odpowiedniej wentylacji – dochodziła stopniowo, ale 
konsekwentnie. Nowatorskie rozwiązania własnego autorstwa, 
takie jak rampa załadowcza z podnoszonymi poziomami, 
pozwalająca na zgodny ze ścisłymi wymaganiami sanitarnymi 
załadunek zwierząt do pojazdu odbiorcy, ekologiczne systemy 
zasilające oparte na Odnawialnych Źródłach Energii – wiatrowej 
i słonecznej, czy waga z monitoringiem i zapisem wszystkich 
parametrów pracy, idą w parze z rozwiązaniami światowymi, 
dokładnie określonymi przepisami sanitarnymi. Spółdzielnia daje 
niemal stuprocentową pewność, że na jej terenie nie ma żadnego 
zagrożenia chorobami. Żadne chore zwierzę nie może podkopać 
się i dostać się na jej teren, co zapewniają m.in. betonowe 
ogrodzenia, wkopane w ziemię.

– Tworzymy zespół, silną firmę rodzinną, i to nie tylko dlatego, że 
pracuję tu np. ja czy mój syn; my jesteśmy bowiem jak rodzina, 
wspierająca siebie, ufająca sobie i gwarantująca, że każdy zrobi 
to, czego od niego się oczekuje – zapewnia Zbigniew Ajchler. – 
To moja wizja spółdzielni, która sprawdza się w Lubosinie: tu 
nie ma obijania się, nie ma bezpańskiego mienia, które można 
zabrać, nie ma prowizorki, ani przypadkowych pomysłów. 
Wszyscy pracownicy mają jasne umowy o pracę, wszyscy mają 
opłacane podatki, a na święta otrzymują drugą pensję. Nie 
ukrywam, że zarobki są u nas wysokie, a kilku emerytów, którzy 
u nas przepracowali swoje lata, mają emerytury nawet powyżej 
czterech tysięcy złotych netto. Taka załoga dba o swoją pracę, a ja 
mogę jej zaufać.

Wiceprezesem Zarządu Spółdzielni w Lubosinie jest Piotr Ajchler, 
syn Zbigniewa Ajchlera, absolwent Wydziału Ogólnorolnego na 
Akademii Rolniczej w Poznaniu i Wydziału Żywienia na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Spółdzielnia i jej działalność 
są jego pasją nie tylko zawodową, ale też prywatną. Wszystko wie 
o produkcji trzody chlewnej, o warunkach, jakie trzeba jej zapewnić, 
do tego równie sprawnie porusza się w obszarach ekonomii, 
wpływając na kierunki rozwoju Spółdzielni.

– Przez cały czas jesteśmy spółdzielnią produkcyjną rolniczą, 
udowadniając, że taka forma organizacyjna może być nowoczesną 
firmą, liczącą się w Polsce i – patrząc na jej wyniki – także na 
europejskim rynku – dodaje Piotr Ajchler. – Pokazujemy, że 
dzięki uczciwości, rzetelności i dobremu zarządzaniu spółdzielnie 
powinny ewoluować w stronę prężnych przedsiębiorstw, gdzie 
pracownicy się wspierają, gdzie mają takie zaufanie do swojej firmy, 
że mogą przyjść i szukać rozwiązania także prywatnych problemów, 
i jednocześnie – gdzie traktują rozwój tejże firmy jako swój cel. 
Wtedy mogą odczuwać satysfakcję z pracy i stawiać sobie ambitne, 
lecz realne cele. Dlatego my, prowadząc produkcję zwierzęcą 
na dużą skalę, polegamy na zaangażowaniu 
takich właśnie profesjonalistów, którzy są 
największym atutem Spółdzielni.

Spółdzielnia w Lubosinie 
specjalizuje się w hodowli 
trzody chlewnej. Ma stado 
podstawowe liczące około 
siedmiuset loch, a rocznie 
sprzedaje nawet 33 
prosięta od maciory! Te 
zwierzęta charakteryzują 
się najlepszym mięsem do 
celów przetwórczych, o bardzo 
niskim stopniu przetłuszczenia, 
porównywalnym do mięsa 
indyczego, co zgodnie potwierdzają 
odbiorcy. Spółdzielnia osiąga takie wyniki przy 
zachowaniu optymalnych kosztów produkcji, korzystając 
z własnej paszy roślinnej, i utrzymując stale kontrolę weterynaryjną. 
Na jej polach uprawiane są pszenica, pszenżyto, kukurydza 
i jęczmień, zboża o wysokiej zawartości białka i dużej czystości. 
Ponadto uprawiany jest rzepak.

– Wiem, że mamy najlepszy produkt, zwierzęta młode, bez 
genu stresu, dobrze odżywione, ważące 28-30 kg, do dalszego 
chowu, ale do 100-110 kg, a nie utuczone i otłuszczone jak 
dawniej do 160 kg i więcej – wymienia Zbigniew Ajchler. – Do 
tego nie pozostawiamy naszych odbiorców samych sobie 
w momencie przekazania im zwierząt: doradzamy na każdym 
etapie, pomagamy w transporcie, odbiorze, rozładunku, czy 
przystosowaniu zwierząt do nowych warunków, jeśli odbiorca 
tego sobie życzy. Dajemy naszą technologię i w efekcie możemy 
gwarantować, że rolnik będzie miał lepsze wyniki hodowlane 
niż miał do tej pory. Nie chcę być partnerem jednej transakcji 
i cieszę się, gdy nasi odbiorcy do nas wracają i polecają nas swoim 
przyjaciołom. To zobowiązuje!

– Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Lubosinie znam od wielu 
lat, przede wszystkim z powodu tego, że fermę tę obsługuje 
jeden z najlepszych moich uczniów, dr Karol Wierzchosławski, 
a także dlatego, że z wielu szkoleń, konferencji i sympozjów, 
związanych z ochroną zdrowia i efektywną produkcją świń, znam 
prowadzącego ją Pana Posła Zbigniewa Ajchlera – zapewnia 
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, największy polski autorytet 

w zakresie chorób trzody chlewnej. – Właściciele RSP 
w Lubosinie zainwestowali duże pieniądze 

najlepiej jak to tylko możliwie, czyli 
w bioasekurację obiektów 

produkcyjnych oraz w genetykę. 
W moim przekonaniu RSP 

Lubosina jest jedną z najlepiej 
bioasekurowanych ferm 
trzody chlewnej w Polsce. 
Teraz najważniejsze jest 
to, by podobnie jak Pan 

Poseł, myśleli wszyscy 
inni producenci świń, 

zlokalizowani w całej Polsce, ale 
przede wszystkim w promieniu 

10 km od fermy w Lubosinie. 
Wiem, że wyprzedzam rzeczywistość, 

ale tacy producenci jak właściciele RSP 
Lubosina powinni myśleć o tym, by Unia pracowała nad 

zagadnieniem kompartmentalizacji. Mam wrażenie, że od tego 
tematu nie uciekniemy. Ponieważ my jesteśmy pierwsi w zakresie 
zwalczania ASF, chyba też pierwsi powinniśmy zacząć na ten 
temat w UE rozmawiać...

znajduje się w samym sercu 
Wielkopolski, gmina Pniewy. 


