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Olsztyn 

Szanse i bariery funkcjonowania rolniczych grup producenckich 
w opinii cz onków Lubawskiej Spó dzielni Producentów Trzody 
„LUB-TUCZ”  

Chances and barriers for functioning of agricultural producer 
groups in the opinion of members of the Lubawa cooperative 
pig breeders group ‘Lub-Tucz’ 

Synopsis. Celem pracy by o poznanie g ównych szans i barier funkcjonowania grup producenckich, 

na przyk adzie Lubawskiej Spó dzielni Producentów Trzody „LUB-TUCZ”, dzia aj cej na obszarze 

gminy Lubawa. Podmiotem bada  by a grupa producentów surowców ywno ciowych. Badania by y 

przeprowadzone na prze omie listopada i grudnia 2009 w ród 25 losowo dobranych w a cicieli 

gospodarstw rolnych, nale cych do grupy producenckiej. W przeprowadzonych badaniach 

wykorzystano metod  wywiadu z u yciem standaryzowanego kwestionariusza. Wspólna organizacja 

sprzeda y produktów oraz zakupów rodków do produkcji jest g ównym zadaniem grupy 

producenckiej. W analizie próbowano odpowiedzie  na pytanie, jakie wewn trzne i zewn trzne 

czynniki wp ywaj  na funkcjonowanie grup producentów surowców ywno ciowych. 

S owa kluczowe: rynek rolny, integracja pozioma, grupy producenckie, przedsi biorczo  zespo owa. 

Abstract. The aim of the paper was the recognize the main chances and the barriers of functioning of  

producer groups, based on the example of the Lubawa cooperative pig breeders producer group ‘Lub-

Tucz’, located in the Lubawa commune. A group of pig breeders was surveyed. The survey was 

conducted in November and December 2009 among 25 owners of farms, belonging to a producer 

group, chosen at random. In survey, the method of interview with standardised questionnaire was 

used. The organization of common sale of products as well as purchase of production assets was the 

main task of the producer groups. The answer to the following question: what internal and the external 

factors influence the functioning of a producer group of manufacturers of food raw material was 

searched for. 

Key words: agricultural market, horizontal integration, producer groups, team entrepreneurship. 

Wst p  

Przyst pienie Polski do Unii Europejskiej spowodowa o otwarcie granic i 

powi kszenie rynków zbytu o nowe kraje cz onkowskie. Da o to szans  dla polskiego 

rolnictwa, umo liwiaj c sprzeda  towarów na wspólnotowym rynku produktów 

ywno ciowych. Lecz z drugiej strony polscy rolnicy musz  sprosta  silnej konkurencji 
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rolników z innych pa stw cz onkowskich. Takie uwarunkowania wymagaj  dzia a , w 

których liczy si  jako  wyprodukowanych produktów, ich cena, ilo  oraz ich 

jednorodno . Du  wad  rolnictwa w naszym kraju jest jego du e rozdrobnienie, przez co 

rolnikom jest trudno konkurowa  z gospodarstwami z innych krajów UE. Dlatego polscy 

rolnicy w pojedynk  nie s  w stanie oferowa  swoim odbiorcom du ych i jednorodnych 

partii towarów, ani obni a  skutecznie kosztów produkcji [Prus 2008]. 

Procesy ekonomiczne wymuszaj  na rolnikach podejmowanie decyzji gospodarczych 

dostosowanych do aktualnych warunków rynku. Ewolucja gospodarki udowodni a, e 

g ówn  przyczyn  s abo ci w obecnej strukturze jest brak integracji pionowej rolników z 

innymi ogniwami agrobiznesu oraz instytucjami obs uguj cymi rolnictwo. Brakuje równie  

integracji poziomej pomi dzy samymi rolnikami produkuj cymi surowce ywno ciowe 

[Pawlewicz 2009]. 

Tak wi c staje si  konieczno ci  wdra anie takich rozwi za , które pozwol  rolnikom 

wzmocni  swoj  pozycj  ekonomiczn  i konkurencyjn , daj c popraw  ycia na polskiej 

wsi. Z tego powodu rolnicy powinni integrowa  si  poziomo przez tworzenie grup 

producenckich. Dzia aj c wspólnie producenci surowców ywno ciowych maj  wi ksz  

si  przetargow  w negocjowaniu cen za swoje produkty z odbiorcami, dzi ki du ym i 

jednorodnym partiom towaru. Ponadto mog  negocjowa  ceny zakupu rodków 

potrzebnych do produkcji, dzi ki zakupowi wi kszych partii towarów, takich jak np. pasze i 

koncentraty, nawozy i rodki ochrony ro lin, paliwa i wiele innych materia ów potrzebnych 

w cyklu produkcyjnym [Bartkiewicz 2006].  

Poj cie „grupa producentów rolnych” nie okre la konkretnej formy prawnej, lecz 

odnosi si  do organizacji, która stawia sobie za cel wprowadzanie na rynek produktów 

wyprodukowanych w gospodarstwach cz onków, po korzystniejszych cenach sprzeda y 

[Grupa... 2000]. 

Jednak e w polskich warunkach nie ma du ego zainteresowania wspóln  

dzia alno ci . Taki stan wynika z do wiadcze  minionego okresu, niskiej si y 

ekonomicznej gospodarstw oraz braku dostatecznej wiadomo ci w tym zakresie. 

Dodatkow  przyczyn  s  powstaj ce trudno ci przy dzia aniu grup oraz konflikty zwi zane 

z ich funkcjonowaniem. Wynikaj  one przede wszystkim z braku odpowiedniego 

przygotowania si  do dzia ania w grupie producenckiej i zarz dzania ni  [Wiatrak 2006]. 

Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, jakimi s  grupy producenckie, jest 

uzale nione od wielu czynników. Celem pracy by o poznanie g ównych szans i barier 

funkcjonowania grup producenckich na przyk adzie Lubawskiej Spó dzielni Producentów 

Trzody „LUB-TUCZ”. Grupa powsta a z inicjatywy rolników na bazie Lubawskiego 

Towarzystwa Producentów Trzody, które zosta o za o one w 1996 roku. Cz onkowie 

wybrali jako form  prawn  grupy spó dzielni , uznaj c j  jako najkorzystniejszy sposób 

prowadzenia wspólnej dzia alno ci opartej na wspólnej sprzeda y i zakupie rodków do 

produkcji rolnej. Grupa zosta a wpisana do rejestru grup producentów rolnych wojewody 

warmi sko-mazurskiego w styczniu 2005 roku. Grupa zatrudnia obecnie 4 osoby w pe nym 

wymiarze: pracownik administracyjno-ksi gowy, specjalista do spraw skupu trzody oraz 2 

pracowników dzia u marketingu i zaopatrzenia. Maj tek grupy stanowi dzia ka, na której 

znajduje si  biuro, magazyn rodków do produkcji oraz silosy zbo owe. Zarz d grupy 

ustala zakres pracy poszczególnych pracowników, wytycza nowe kierunki dzia a  w celu 

rozwoju spó dzielni oraz organizuje szkolenia dla cz onków. Obecnie 93 cz onków 

spó dzielni sprzedaje oko o 60 000 sztuk tuczników rocznie, dzi ki czemu za 2009 r. obrót 

uzyskany przez grup  wyniós  oko o 31 mln z otych. rodki do produkcji rolnej, takie jak 
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m.in. pasze, koncentraty, dodatki paszowe, zbo a paszowe, kwalifikowany materia  siewny, 

dostarczane s  do gospodarstw. Spó dzielnia z cz onkami wspó pracuje na zasadzie 

wewn trznych umów. W okresie jesienno-zimowym odbywaj  si  cykliczne spotkania 

szkoleniowo-doradcze. Koszty bie cej dzia alno ci spó dzielni pokrywane s  z mar y w 

wysoko ci 1% od warto ci sprzeda y ywca wieprzowego i 3% od rodków do produkcji 

rolnej. Ze wzgl du na oferowan  wielko  i jako  surowca wieprzowego spó dzielnia ma 

mo liwo  negocjacji wy szych cen. Przez wspólne zaopatrywanie si  w rodki do 

produkcji rolnej grupa uzyskuje ni sze ceny ich zakupu3. 

Materia  i metoda 

Podmiotem bada  by a Lubawska Spó dzielnia Producentów Trzody „Lub-Tucz”, 

funkcjonuj ca w gminie Lubawa, w powiecie i awskim, w województwie warmi sko-

mazurskim. Przedmiotem bada  by a grupa producentów surowców ywno ciowych. 

Badania terenowe zosta y przeprowadzone metod  wywiadu, w oparciu o 

standaryzowany kwestionariusz, z losowo wybranymi cz onkami grupy (25 osób) na 

prze omie listopada i grudnia 2009 roku.  

Z zebranego materia u badawczego zosta a przeprowadzona analiza strategiczna 

funkcjonowania i rozwoju przedmiotu badania metod  SWOT w formie jako ciowej. 

Dokonana zosta a zatem ocena pozycji przedsi biorstwa, jego silnych i s abych stron na tle 

szans i zagro e  wynikaj cych z otoczenia.  

Wyniki bada   

Tabela 1. Przes anki decyzji respondentów o przyst pieniu do grupy producenckiej 

Table 1. Causes for the respondents' decision about accession to the producer group  

Przyczyna 
Liczba 

odpowiedzi* 

% 

odpowiedzi 

razem jest atwiej sprzeda  9 36,0 

wy sze ceny sprzeda y 9 36,0 

wspólny zakup rodków do produkcji 3 12,0 

zabezpieczenie finansowe w razie braku zap aty 2 8,0 

aby osi gn  korzy ci 2 8,0 

mo na porozmawia  o problemach w rolnictwie 1 4,0 

wy sza przewaga konkurencyjna 1 4,0 

mam z tego wymierne korzy ci 1 4,0 

brak odpowiedzi 3 12,0 

* respondenci mogli wskaza  wiele odpowiedzi 

ród o: badania w asne. 

                                                 
3 Dane z wywiadu z prezesem Lubawskiej Spó dzielni Producentów Trzody „Lub-Tucz”.  
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Tabela 2. Analiza SWOT grupy producenckiej w opinii respondentów 

Table 2. The SWOT analysis of producer group in the opinion of respondents 

Mocne strony S abe strony 

uzyskiwanie wy szych cen za sprzedawany 

surowiec 

niewielkie problemy w porozumiewaniu si , inne 

pogl dy na rozwój grupy 

wspólna sprzeda  du ych i jednorodnych partii 

ywca wieprzowego 

pobieranie prowizji od warto ci sprzeda y w wysoko ci 

1% 

pozyskiwanie wsparcia finansowego dla grup 

producentów rolnych 

du a ilo  sprzedawanego surowca w ci gu roku 

du a liczba cz onków grupy 

roz o enie ryzyka rynkowego na wielu cz onków 

grupy 

mo liwo  negocjacji cen z zak adami mi snymi 

du a si a przetargowa na rynku 

wspólne zaopatrywanie si  w rodki do produkcji 

wymiana do wiadcze  mi dzy cz onkami grupy 

oraz przeprowadzanie szkole  

umowy kontraktacyjne z zak adami mi snymi 

 

Szanse Zagro enia 

mo liwo  wspó pracy z zak adami mi snymi tani import 

rozwój grupy na rynku 
niewyp acenie nale no ci przez zak ady mi sne za 

sprzedany surowiec 

mo liwo  wej cia w spó k  z zak adami mi snymi 
niech  do wspó pracy zak adów mi snych z grupami 

producenckimi 

w asna ubojnia spadek op acalno ci 

stabilizacja cen malej ce dochody spo ecze stwa  

ród o: badania w asne. 

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 1 do najwa niejszych przes anek 

przyst pienia rolników do grupy producenckiej, wed ug dziewi ciu respondentów 

stanowi o przekonanie, e dzia aj c w grupie atwiej jest sprzeda  to, co si  wyprodukuje. 

Kolejnym wa nym aspektem, wed ug ponad jednej trzeciej rolników uczestnicz cych w 

wywiadzie, by a ch  uzyskania korzy ci finansowych zwi zanych z uzyskiwaniem 

wy szych cen za sprzedawany ywiec. Z wa niejszych czynników, jakie równie  

wskazywali rolnicy, nale y wymieni  tak e mo liwo  wspólnego zakupy rodków do 

produkcji po ni szych cenach (12%) oraz zabezpieczenie finansowe w razie niewyp acenia 

nale no ci przez zak ady mi sne za sprzedawany surowiec (8%). 

Opinie te potwierdza i rozszerza analiza SWOT, przeprowadzona na podstawie opinii 

cz onków grupy producenckiej. Wed ug respondentów mocne strony grupy producenckiej, 

której s  cz onkami, to przede wszystkim uzyskiwanie wy szych cen za sprzedawany 

surowiec, wynikaj cych z podpisanych umów na dostarczanie do zak adów mi snych 

du ych i jednorodnych partii surowca w okre lonym czasie. Grupowa dzia alno  zwi ksza 

równie  mo liwo ci pozyskania wsparcia finansowego dla wspólnej inicjatywy. Dzi ki 

du ej liczbie cz onków grupa nie mia a problemów w organizowaniu sprzeda y i 
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wspólnych zakupów rodków do produkcji po ni szych ni  obowi zuj ce na rynku cenach. 

Poza tym du a liczba cz onków wp ywa a na roz o enie ryzyka rynkowego na wielu 

uczestników grupowej dzia alno ci, jak równie  na szerok  wymian  pogl dów i 

do wiadcze  zwi zanych z prowadzeniem produkcji (tab. 2). Jednak z dzia alno ci  grupy 

producenckiej zwi zane s  równie  s abe strony i zagro enia. Wed ug cz onków grupy 

producenckiej uczestnicz cych w wywiadzie do s abych stron jej funkcjonowania nale y 

zaliczy  pobieranie prowizji w wysoko ci 1% od warto ci sprzeda y oraz wyst puj ce 

czasami problemy w porozumieniu si  mi dzy cz onkami, wynikaj ce z ró nych pogl dów 

na rozwój grupy (tab. 2).  

W ród g ównych zagro e , jakie wymieniali rolnicy uczestnicz cy w wywiadzie, 

mo emy wyró ni  niewyp acenie przez zak ady mi sne nale no ci za sprzedawany 

surowiec, niech  do wspó pracy zak adów mi snych, wynikaj c  ze zwi kszenia si  si y 

przetargowej grupy w negocjacjach, niskie ceny sprzeda y oraz brak gwarantowanej, 

stabilnej op acalno ci produkcji (tab. 2). 

Wnioski 

G ównym efektem wspó pracy producentów trzody chlewnej zrzeszonych w grupie 

producenckiej by o prowadzenie wspólnej sprzeda y ywca wieprzowego oraz wspólny 

zakup rodków do produkcji. Ponadto, poza atwiejsz  sprzeda  wyprodukowanych 

surowców, integracja pozioma daje mo liwo  uzyskania korzy ci finansowych 

wynikaj cych z otrzymywania wy szych cen za sprzedawane surowce, mo liwo  

kupowania rodków do produkcji za po rednictwem grupy po ni szych cenach oraz 

mo liwo  zabezpieczenia finansowego na wypadek niewyp acenia nale no ci przez 

zak ady mi sne za sprzedawany ywiec. Przyst pienie rolników do grupy producenckiej 

mo e pomóc im równie  modernizowa  gospodarstwa.  

Pomimo istniej cych s abych stron i zagro e  grupowej dzia alno ci, do których 

cz onkowie grup producenckich zaliczyli g ównie tani import konkurencyjny, nisk  

op acalno , malej ce dochody ludno ci, cz onkowie grupy producenckiej zdaj  sobie z 

tego spraw , e tylko dzia aj c w grupie mog  przygotowa  du e, jednorodne partie 

towarów i sprzeda  je na rynku za wy sz  cen . Respondenci uwa ali, e dzia aj c razem 

mog  wi cej osi gn  ni  w pojedynk . Zatem istniej  szanse, e dzia anie rolników w 

grupach producenckich przyczyni si  do zwi kszenia si y ekonomicznej gospodarstw i 

poprawienia warunków ycia ich w a cicieli. 
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