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Grupy producenckie iako forma wiezi w agrobiznesie

1. Wstep
//Dziaialnosc rolnicza powstawaia poprzez Wspolne dziaianie, od upraw

i chowu Zwierzqt, poprzez nawadnianie, a ko czac na przetwérstwie. Wraz
Z Wyodrebnieniem sic Wiasnosci prywatnej i zmianq technik Wytwarzania
powstawaiy samodzielne gospodarstwa, roinie radzqce sobie z moi1iWo
scia dalszego funkcjonowania i przetrwania W istniejqcych Warunkach. Od
drugiej poiowy XIX Wieku obserwuje sic zainteresowanie Wspoldziaianiem
podmiotow W agrobiznesie, a Wiele krajéw Wspiera te procesy, jak np. kraje
Unii Europejskiej, co znalazio odzwierciedlenie W ustawodawstwie i mecha
nizniach Wspolnej polityki rolnej i Wiejskiej. Polska, Wchodzac W struktury
unijne, dostosowaia swojq politykq W tym zakresie, tworzac systemy Wsparcia
i narzedzia Wdraiania tworzenia grup producenckich jui W okresie sto
Warzyszeniowym. Wynikalo to Z potrzeb procesow d0st0s0WaWczych, gdyi
przemiany strukturalne, zwiazane Z urynkowieniern gospodarki i procesami
integracyjnymi Z Uniq Europejskq, uwidoczniiy siabosé polskiego agrobiz
nesu, male, jego konkurencyjnosé i efektywnosé. Z tego tei Wzgledu istnieje
potrzeba Wspolnego dziaiania (m.in. przez grupy producenckie) dla 0sia
gniecia celu, jakim bqdzie rozwéj polskiego agrobiznesu.

Biorac pod uwage; aktualnosé omawianej tematyki oraz oczekiwania
odnosnie przemian strukturalnych W agrobiznesie i roli W tych prZemia
nach grup producenckich, W niniejszym artykule podjeto probe systemowego
ujqcia tych zagadnie , Wskazujac na istote i uwarunkowania WiQZi organi
zacyjnych W agrobiznesie, istotq dziaialnosci grup producenckich i Warunki
prawne ich funkcjonowania, tendencje rozwojowc grup producenckich
W Polsce oraz korzysci i bariery funkcjonowania grup producenckich W P01
sce. Zagadnienia analizowane W niniejszym artykule oparto na literaturze
przedmiotu, ustawodawstwie unijnym i polskim W zakresie Wspierania grup
producenckich, danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
0 funkcjonowaniu grup producenckich i ich Wspieraniu oraz na Wlasnych
przemysleniach autora.

Celem artykuiu jest:
— Wskazanie, ie istnieje potrzeba rozwijania i Wspierania WiQZi tniQdzy0r

ganizacyjnych W agrobiznesie;
— przedstawienie aktualnego stanu W zakresie rozwoju grup producenckich

W Polsce oraz uwarunkowa zwiqzanych Z ich funkcjonowaniem.

2. lstota i uwarunkowania wiezi organizacyjnych
w agrobiznesie

Potrzeby Wspolnych i zorganizowanych dziala W agrobiznesie Wystepuja
0d daWna, 0d czasow utowarowienia rolnictwa i sprzedaiy produktéw iyW
nosciowych na rynku. Wynikaja one z roinych uwarunkowa , do ktorych
gléwnie naleia:
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— Wzrastajqca rola rynku i Wymagan stawianych producentom iywnosci
(zarowno W Wymiarze ilosciowym, jak i jakosciowym);

— Wdraianie innowacji W procesach Wytwarzania iywnosci, stosowanie
nowoczesnych technologii, Wprowadzanie innoWacji produktowych itp.;

— Wzrastajapa konkurencja W sektorze produkcji Zywnosci (zarowno W skali
regionalnej i krajowej, jak i W skali micdzynarodowej).
Procesy te, zroinicowane W poszczegolnych krajach, doprowadzily do

Wyodrcbnienia sic agrobiznesu — skiadajqcego sic Z poszczegolnych faz two
rzenia produktow iywnosciowych (Akridge, Barnard, Dooley i Foltz, 2012),
nakierowanych na zaspokojenie ciagle rosnaycych potrzeb W tym zakresie.
W celu zaspokojenia tych potrzeb i dostosowania sic do Wymagan 0tocze
nia konieczne jest inwestowanie W agrobiznesie W srodki produkcji i ludzi.
Wymaga to zmian W funkcjonowaniu podrniotow gospodarczych W agro
biznesie, rozwoju jego infrastruktury i doskonalenia procesow Wytwarzania
i dystrybucji iywnosci. Jednakie przeprowadzenie tych zrnian moie byé
utrudnione ze Wzglcdu na brak dostatecznych srodkow na ich WC1fOZ6I1i6,
lqcznie z kapitalem ludzkim. Sytuacja taka jest nastcpstwem roinych przy
czyn, najczcsciej Wiqiqcych sic Z czynnikami ekonomicznymi i organizacyj
nymi, m.in. takimi jak (Wiatrak, 2006):
— niska skala produkcji rolniczej, brak kompleksowej oferty produktow

rolniczych i ich standaryzacji;
— niedostateczne zagospodarowanie W zakresie infrastruktury rolniczej;
— koniecznosé rozwiniccia bazy informacyjnej i marketingowej 0 ofercie

produktow rolniczych;
— niski poziomu doohodow rnieszkancow Wsi;
— brak kapitaiu Wsrod ludnosci Wiejskiej i inwestycji z zewnqtrz na sfinan

sowanie samodzielnych dziaian.
Wymienione ograniczenia Wprowadzania zmian W agrobiznesie, jak

i szereg innych, skianiajq podmioty gospodarcze do Wspoidziaiania. Wspol
praca W agrobiznesie obejmuje picé obszarow i dotyczy réinych funkcji
aktywnosci gospodarczej W procesie przygotowania i sprzedaiy produktow
iywnosciowych, takich jak (por. Boguta, Gumkowski, Martynowski i Pie
chowski, 2014):
1) zaopatrzenie — W srodki do produkcji iywnosci i funkcjonowania pod

miotow gospodarczych W agrobiznesie;
2) produkcja — Wytwarzanie produktow rolniczych, Wytwarzanie pasz, przy

gotowanie przetworéw rolnych itp.;
3) przetworstwo — przetwarzanie produktow rolniczych i przygotowanie ich

do sprzedaiy;
4) usiugi — swiadczenie roinych usiug (mechanizacyjnych, bankowych, ubeZ

pieczeniowych itp.), ktore ulatwiaja dziaialnosé W agrobiznesie;
5) sprzedai — przygotowanie produktow iywnosciowych do zbytu, dostoso

wanie ich do potrzeb rynku i Wymagan jakosciowych oraz prowadzenie
Wspolnej ich sprzedaiy.
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Wymienione obszary Wspoipracy W agrobiznesie nakladaj 21 sic na poszcze
golne jego ogniwa (Kapusta, 2012) integrujace proces Wytwarzania i dystry
bucji zywnosci. Integracja ta ma rozne Wymiary, poczajwszy od Wspolpracy
sqsiedzkiej poszczegolnych podmiotow W agrobiznesie, poprzez Wspolne
dziaianie W okreslonych dziedzinach, a konczqc na procesach fuzji i prze
jcé. Wszystkie te procesy obserwuje sic W agrobiznesie, przy czym do pod
stawowych dzialan integracyjnych nalezy dziaialnosé producentow rolnych
(Boguta i in., 2014).

3. lstota dziatalnosci grup producenckich i warunki prawne
ich tunkcionowania

Wspolne dziafanie producentow rolnych datuje sic — o czym byia juz
mowa — od czasu utowarowienia rolnictwa, przy czym przybieralo ono rozne
formy, takie jak (Chorob, 2010; Maiysz, 1996):
— zespoiy producenckie — tworzone W celu sprzedazy surowca zyWnoscio

Wego do zakiadow przetworstwa (W obrcbie rynku pierwotnego);
grupy marketingowe — tworzone W celu sprzedazy surowca zywnosciowego
do roznych grup odbiorcow poprzez dziaiania marketingowe, obejmujace
ich dostosowanie, podaz, promocjc i dystrybucjc (rozne jej kanaly, jak
np. hurtownie, gieidy towarowe);

— grupy producenckie — tWorzone W celu dostosowania sprzedazy Wlasnych
produktow zywnosciowych do Wymagan popytu poprzez Wchodzenie do
przetworstwa i handlu detalicznego zywnosci, organizowania zaopatrzenia
W srodki produkcji, Wspolnego uzytkowania maszyn itp.
Wspoidziaianie podmiotow W rolnictwie od lat bylo Wspierane przez

ruch spoidzielczy, organizacje spoieczne, spolecznosé lokalna, ale takze
przez politykc rolnc, regionalna, i strukturalna, Dziaiania te sa Wspierane
takze przez ugrupowania gospodarcze panstw, czego przykiadem jest Unia
Europejska, ktora Wspiera grupy producenckie i ich funkcjonowanie (Roz
porzqdzenie Rady nr 1698/2005 z dnia 20 Wrzesnia 2005 r. i Roz
porzqdzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 11305/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r.). Polska, Wchodzac W struktury unijne, zintensyfikowala dziaianie
W zakresie Wspoldzialania producentow rolnych i Wykorzystala ten mecha
nizm do przemian strukturalnych agrobiznesu. Wspieranie to odbywa sic
dWutoroWo, ObCjII1Llj2)C2
— grupy producentow owocow i Warzyw — Wstcpnie uznane i uznane (Roz

porzadzenie Rady nr 1234/2007 z dnia 22 pazdziernika 2007 r.;
Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r.),

— grupy producentow pozostaiych produktow (Rozporzcdzenie Rady (WE)
nr 1698/2005 z dnia 20 Wrzesnia 2005 r.; Ustawa z dnia 15 Wrzesnia
2000 r.).
Ustawa o grupach producentow rolnych okresla, ze jej czlonkami mogq

byé ,,Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadajcce osobowosci

Problemy Zarzqdzania vol. 13, nr 1 (50), t. 1, 2015 185



Andrzej Piotr Wiatrak

prawnej oraz osoby prawne prowadzqce gospodarstwo rolne W rozumieniu
przepisow o podatku rolnym lub prowadzqce dziaialnosé rolnicza W zakre
sie dziaiow specjalnych produkcji rolnej rnogaj organizowaé sic W grupy
producentow rolnych W celu dostosowania produkcji rolnej do Warunkow
rynkowych, poprawy efektywnosci gospodarowania, planowania produkcji ze
szczegolnym uwzglcdnieniem jej ilosci i jakosci, koncentracji podazy oraz
organizowania sprzedazy produktow rolnych, a takze ochrony srodowiska
naturalnego” (Ustawa z dnia 15 Wrzesnia 2000 r.).

Grupy producentow rolnych jako przedsicbiorcy mogq prowadzié dziaIa1
nosé W formie prawnej spolki z ograniczonq odpowiedzialnosciq, spoidzielni,
zrzeszenia lub stowarzyszenia, jesli zostaiy utvvorzone przez producentow
jednego produktu rolnego lub grupy produktow oraz dzialajc na podstawie
statutu lub umowy okreslajqcej zasady ich dziaiania i przygotowania produk
tow do sprzedazy. Grupa producencka skiada sic z czionkow, udzialowcow
lub akcjonariuszy, ale zaden z nich nie moze posiadaé Wiccej niz 20% glosow
na Walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu Wspolnikow, a przychody ze
sprzedazy produktow lub grup produktow Wytworzonych W gospodarstwach
czlonkow tej grupy stanowia Wiccej niz poiowc jej przychodow ze sprzedazy
produktow lub grup produktow, dla ktorych ta grupa zostala utworzona
(Rozporzajdzenie Rady nr 1698/2005 z dnia 20 Wrzesnia 2005 r.;
Ustawa z dnia 15 Wrzesnia 2000 r.).

Regulacje prawne W Unii Europejskiej i odpowiadajqce im regulacje
krajowe Wspomagajq tWorzenie i funkcjonowanie tych grup, a jednoczesnie
pomoc finansowc W tym zakresie, a zwiaszcza dotyczaca (Rozporzcdzenie
Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 Wrzesnia 2005 r.):
— dostosowania procesu produkcyjnego i produkcji producentow — czIon

kow grup do Wymogow polityki rynkowych oraz speinienia Wymogow
norm opartych na praWodaWstWie unijnym;

— Wspierania producentow rolnych, ktorzy uczestniczc W systemach jakosci
zywnosci;

— przechowywania, konfekcjonowania i standaryzacji produktow lub grupy
produktow;

— Wspolnego przygotowania produktow do sprzedazy i Wprowadzania ich
do obrotu, W tym do odbiorcow hurtowych;

— prowadzenia promocji produktow lub grupy produktow Wprowadzonych
do obrotu, W tym zwfaszcza dziafan promocyjnych produktow WytWarza
nych W ramach systemow jakosci zywnosci,

— przygotowania Wspolnych zasad informacji 0 produkcji, W tym uWzglcd
nienia zbiorow i dostcpnosci produktow;

— finansowania dziaialnosci inwestycyjnej, o ile say one realizowane przez
dana, grupc producenckc.
,,Wsparcia udziela sic W postaci zryczaltowanej pomocy W formie rocznych

rat przez okres pierwszych 5 lat przypadajqcych po dacie, W ktorej grupa
producentow zostaia uznana. Oblicza sic je na podstawie rocznej produkcji
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grupy skierowanej na rynek do puiapu okreslonego W zaiaczniku” (Ustawa
z dnia 15 Wrzesnia 2000 r.). Pomoc ta jest Wolna od podatku dochodowego od
osob prawnych, a Wydatki grupy producentow rolnych sfinansowane z przy
chodow uzyskanych z tej pomocy, jako Wolnych od podatku, nie zalicza sic
do kosztow podatkowych. Takze dochod pochodzacy ze sprzedazy produk
tow, dla ktorych grupa zostaia utworzona, przeznaczony na nieodpiatne
przekazanie czionkom grupy srodkow produkcji i szkolenia czionkow, jest
zwolniony od podatku dochodowego. Ponadto grupy producentow rolnych
sa zwolnione od podatku od nieruchomosci, gdy budynki i budowle sa
Wyiccznie vvykorzystywane na prowadzenie dziaialnosci W zakresie sprzedazy
produktow lub grup produktow Wytworzonych W gospodarstwach czionkow
grupy, zgodnie z jej aktem zalozycielskim.

Pomoc ta jest finansowana z Programu RozWoju Obszarow Wiejskich
(PROW) pochodzacych — jak W przypadku Polski — W 70% z Europej
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich (Boguta
i in., 2014). Podobne mechanizmy Wsparcia Wystcpuja W przypadku grup
producentow oWocoW i Warzyw (Wstcpnie uznanych i uznanych), obejmujac
koszty administracyjne i koszty inwestycji przeznaczonych na budynki oraz
zakup maszyn, narzcdzi i urzadzen przeznaczonych do zbioru, przechoWy
Wania, magazynowania lub przygotowania oWocoW i WarzyW (Pieczynski,
Zaluska, Zuk, Gorzkiewicz, Tabor i Drewin, 2010; Rozporzqdzenie Rady
(WE) nr 1234/2007; Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r.).

Grupa producencka jest dobrowolnym zwiazkiem ludzi, nie kapitaiu, zrze
szajacych producentow produktu lub kilka produktow, ktorych giownym celem
jest ich sprzedaz W stanie nieprzetvvorzonym lub Wstcpnie przetworzonym.
Sa to organizacje branzowe tWorzone W celu koncentracji oferty rynkowej
i ujednolicenia podazy, zwickszenia konkurencyjnosci produktow i dosko
nalenia ich jakosci (Wiatrak, 2006). Istota dzialania tych organizacji jest to,
,,ze sq one swoistym przediuzeniem gospodarstw czlonkow, pozwalajqcych im
uczestniczyé W dalszych ogniwach obrotu produktami rolnymi i poprzez to
poprawiaé dochodowosé gospodarstw poprzez przechwytywanie Wartosci doda
nej powstajacej W Wyniku obrotu produktami rolnymi” (Boguta i in., 2014).

4. Tendencje rozwojowe grup producenckich w Polsce
Obecny proces tworzenia i organizacji grup producentow rolnych W Pol

sce to okres 15 lat, tzn. od czasu ustawy o grupach producenckich z 2000 r.,
W ktorej okreslono podobne Warunki ich powoiywania i funkcjonowania jak
W krajach Unii Europejskiej. Informacje na temat liczby grup producenckich
W latach 2001—2013 ukazuje tabela 1. Z danych zawartych W tabeli Wynika, ze
W poczatkowych latach zainteresowanie tworzeniem grup producenckich byio
mate, od 8 W 2001 r. do 50 W 2006 r. NaWet Wejscie do Unii Europejskiej
i srodki unijne kierowane na ro1nictWo W latach 2004 2006 nie przyczyniiy
sic do zwickszenia liczby grup producenckich. Sytuacja taka, z jednej strony,
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byia nastcpstwem nieprzychylnosci rolnikow polskich do Unii Europejskiej
i jej programow, a z drugiej — takze braku skoordynowanych programow
Wsparcia i doradztwa rolniczego.

Dopiero Wraz z uruchomieniem Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich
2007—2013 (Ministerstwo Ro1nictWa i Rozwoju Wsi, 2014a) obserwuje sic
systematyczny coroczny Wzrost ich liczby, od 104 W 2007 r. do 389 W 2013 r.
W 2014 r. (Wed1ug stanu na 4 kwietnia) bylo juz 1379 grup producentow
rolnych, z czego 65% grup prowadziio dziaialnosé jako spoiki z ograniczona
odpowiedzialnoscia, 31% W formic spoidzielni, 3% jako zrzeszenia, a 1%
W formie stowarzyszenia (Krajowa Sieé Obszarow Wiejskich, 2014). Ponadto
z danych W tabeli 1 Wynika, ze nieWie1ki procent grup producenckich byl
Wykreslany z rejestru (srednio okolo 5%), gdyz nie spelnial Warunkow ich
funkcjonowania lub tez byiy trudnosci W organizacji grupy czy tez kon ikty
micdzy czionkami dotyczace sposobu i zakresu prowadzenia dziaialnosci.

Liczba grup producenckich
Rok

ogolem zarejestrowanych wykreslonych

2001 8 8 0

2002 28 20 0

2003 67 40 1

2004 94 31 4

2005 117 34 11

2006 159 50 8

2007 251 104 12

2008 395 158 14

2009 511 137 21

2010 635 157 33

2011 828 224 31

2012 1 011 239 56

2013 1 306 389 94

Tab. 1. Liczba grup produce lnckich w latach 2001 2013, w tym zarejestrowanych
i wykres'lonych w danym roku. Zrodfo: opracowanie na podstawie Krajowa Siec' Obszarow
Wiejskich. (2014). Grupy producentow rolnych. Pozyskano z: http.'//ksow.p/ (21.10.2014).

Prezentowane dane Wskazuja staia tendencje Wzrostowa W zakresie liczby
grup producenckich W Polsce, ale W tej sferze jest jeszcze Wiele do zrobienia.
Uwzglcdnié nalezy, ze grupy producenckie W 2014 r. obejmowaiy jedynie
0,08% Wszystkich gospodarstw rolniczych W Polsce i 0,19% gospodarstw
powyzej 5 ha. Lacznie We Wszystkich grupach producentow rolnych W Pol
sce zrzeszonych byio W 2013 r. 28 089 czlonkow, co daje srednio na grupc
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20 osob. Uwzglcdnié jednak nalezy, ze liczebnosé poszczegolnych grup byia
zroznicowana W zaleznosci od branzy (zob. tabela 2). Charakterystyczne jest
to, ze najwiccej czionkow skupiaja grupy producentow tytoniu (11 122 cz1on
koW), mimo iz ich jest tylko 11. Wynika to z pracochlonnosci upraw i specyfiki
produkcji tytoniu. Nastcpne branze Wediug liczby cz1onkoW to producenci
trzody ch1eWnej (5038), mleka (4187), ziarna zboz i nasion roslin oleistych
(2729) oraz drobiu (1535) (Krajowa Sieé Obszarow Wiejskich, 2014).

Kierunek produkcji Liczba grup producenckich

Ziarna zboz i nasion roslin oleistych 303

Trzoda chleWna 295

Drob 268

Mleko 102

Ziarna zboz 96

Nasiona roslin oleistych 64

Bydlo 50

Ziemniaki 32

Rosliny energetyczne 21

Jaja ptasie 18

Buraki cukrowe 16

Liscie suszone tytoniu 11

Produkty z rolnictwa ekologicznego 6

Materiai siewny i sadzeniaki 4

OWoce i Warzywa 4

Ozdobne rosliny ogrodnicze 4

Owce i kozy 2

Kroliki 2

Kwiaty 2

Szyszki chmielu 2

Lisy, norki, tchorze, jenoty 1

Miod naturalny i inne produkty pszczelnicze 1

Konie 1

Rosliny przeznaczone do produkcji zielarskiej lub. 1farmaceutycznej

Tab. 2. Liczba grup producenckich wedlug gfownego kierunku produkcji w 2013 r. ZrodIo.
opracowanie na podstawie Krajowa Sieé Obszarow Wiejskich. (2014). Grupy producentow
rolnych. Pozyskano z: http://ksovv.pI (21.10.2014).
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Z danych zawartych W tabeli 3 Wynika, ze najwiccej grup producentow rol
nych istnieje W Wojewodztwach: Wielkopolskim (385 grup), kujaWsko pomor
skim (127 grup) i dolnoslaskim (120 grup), a najmniej — W WojeWodztWach:
swictokrzyskim i malopolskim (odpowiednio 18 i 19).

Zroznicowanie przestrzenne liczby grup producenckich Wskazuje, ze ich
liczba zalezy — poza powierzchnia uzytkow rolnych W WojeWodZtWie — od
Wielkosci sredniego gospodarstwa, skali produkcji i poziomu kultury rol
nej. Obserwuje sic boWiem, ze W miarc Wzrostu znaczenia Wymienionych
czynnikow przybywa grup producenckich.

Wojewodztwo Liczba grup producenckich

Dolnoslaskie 120

Kujawsko pomorskie 127

Lubelskie 28

Lubuskie 70

Lodzkie 38

Maiopolskie 19

Mazowieckie 74

Opolskie 78

Podkarpackie 39

Podlaskie 44

Pomorskie 80

§laskie 29
8Wictokrzyskie 18

Warminsko mazurskie 81

Wielkopoiskie 385

Zachodniopomorskie 76

Polska 1 306

Tab. 3. Liczba grup producenckich w poszczego/nych wojewédztwach w 2013 r. ZrodIo.'
opracowanie na podstawie Krajowa Sieé Obszarow Wiejskich. (2014). Grupy producentow
rolnych. Pozyskano z: http://ks0w.pI (21.10.2014).

Zroznicowanie Wojewodzkie Wskazuje, ze mniejsze obszarowo gospodar
stWa nie sq W stanie spelnié Wymogow W zakresie skali produkcji, stad tez
ich male zainteresowanie Wspolnym dziaianiem.

Uwzglcdnié takze nalezy, ze czcsé gospodarstw jest tylko z nazWy rol
niczych, gdyz W maiym stopniu zajmuje sic produkcja rolnicza, a zwiaszcza
produkcja na sprzedaz, ktora jest podstawa tworzenia grup producentow
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rolnych. W zwiazku z tym obserwuje sic, ze W Wojewodztwach o rozdrob
nionym rolnictwie jest niewiele grup producentow rolnych. Wyjatkiem jest
Wojewodztwo mazowieckie, ale W tym W przypadku nalezy uwzglcdnié jego
powierzchnic oraz charakter dziaialnosci grup producenckich, tj. zajmowanie
sic produkcjq pracochlonna.

Dane z tabel 1, 2 i 3 Wskazuje,, ze W rolnictwie polskim W stosunku do
liczby gospodarstw nie ma zbyt duzo grup producenckich, mimo iz maja zapeW
niona pomoc finansoWa,. Pomoc ta o czym byia juz moWa jest Wypiacana
przez okres 5 lat po zarejestrowaniu, przy czym procentowa stawka moze
Wynosié maksjnnalnie 10% sprzedazy netto produktow lub grupy produktow
Wytworzonych W gospodarstvvach cz1onkoW grupy producentow i jest degre
sywna W kolejnych latach. Jednoczesnie maksymalna roczna kWota Wsparcia
ryczaitowego nie moze przekroczyé 100 tys. z1 (Rozporzadzenie Rady (WE)
nr 1698/2005 z dnia 20 Wrzesnia 2005 r.). Dane W tabelach 1 i 4 Wskazuje,,
ze szybciej Wzrastaia pomoc finansowa dla grup producenckich niz ich liczba.
Charakterystyczne jest, ze W latach 2005 2008 dynamika Wzrostu tej pomocy
byia niska i stosunkowo duza, rolc odgryWa1a pomoc dla dzialan administracyj
nych. W kolejnych latach sytuacja W zakresie finansowania grup producenckich
zmienita sic, gdyz uruchomienie srodkow kierowanych W ramach PROW
2007 2013 zintensyfikoWa1o dzialalnosé tych grup. 8rodki te (poczynajac od
2009 r.) sa kierowane przede Wszystkim na inwestycje (ponad 95%), ktore
pozwalaja doskonalié dotychczasowe procesy Wytwarzania i przechoWyWania
produktow rolnych, a jednoczesnie Wprowadzaé innowacje procesowe i inno
Wacje produktowe. Obecnie niewielkie znaczenie maja dzialania administra
cyjne zWia,zane z organizacja i zarzadzaniem oraz obsluga grup producenckich,
W tym dziaiania zwiazane z systemem informacji i promocji o produktach
oraz doskonaleniem umiejctnosci zarzadczych i marketingowych.

Rok
Pomoc dla grup producenckich W poszczegolnych latach (w mln zl)

ogoiem na koszty administracyjne na inwestycje

2005 1,7 1,7 0,0
2006 7,4 4,1 3,3
2007 28,2 6,4 21,8
2008 76,5 11,0 65,5
2009 317,1 22,7 294,4
2010 668,9 37,2 631,7

2011 '1 095,4 49,5 1 045,9

2012 1 731,2 57,8 1 673,4
2013 1 791,2 57,9 1 733,3

Tab. 4. Pomoc dla grup producenckich w poszczegolnych latach 2005 2013 w mln zf.
Zrddfo: opracowanie na podstawie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizac/i Rolnictwa.
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W przypadku grup producentow oWocoW i Warzyw takze zanotowano
tendencjc Wzrostowa, ich liczby: od 24 grup Wstcpnie uznanych W 2004 r.,
64 grup Wstcpnie uznanych W 2006 r., do 238 grup Wstcpnie uznanych
W 2012 r. Od 2013 r. maleje ich liczba: od 216 W 2013 r. do 170 W 2014 r.
(wediug stanu na 30 Wrzesnia 2014 r.). Malejcca liczba Wstcpnie uzna
nych grup jest zwiazana ze Wzrostem uznanych grup producentow oWocoW
i WarzyW do 142 W dniu 30 Wrzesnia 2014 r. (Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, 2014). Charakterystyczne jest przy tym, ze grupy
te powstaja przede Wszystkim W Wojewodztwach, ktore tradycyjnie maja duzy
udziai W produkcji oWocoW i WarzyW, tj. W mazowieckim, Wielkopolskim
i kujawsko pomorskim. W Wymienionych Wojewodztwach funkcjonuje 57,5%
grup Wstcpnie uznanych WarzyW i oWocoW, przy czym W Woj. mazowieckim
najwiccej 31,4%.

Do dnia 30 Wrzesnia 2014 r. Wydano 2067 decyzji W sprawie przyzna
nia pomocy finansowej dla 312 grup producentow oWocoW i WarzyW na
kWotc 6733,4 mln zi (W tym 289,1 mln z1 na pokrycie kosztow zwiazanych
z utworzeniem grupy producentow i prowadzeniem dzialalnosci admini
stracyjnej oraz 6444,3 mln z1 na pokrycie czcsci kwalifikowanych kosztow
inwestycji ujctych W zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania). Jed
noczesnie uznanym organizacjom producentow oWocoW i Warzyw przyznano
16,3 mln zi (wediug stanu na 30 Wrzesnia 2014 r.) na dofinansowanie fundu
szu operacyjnego lub programow operacyjnych na poprawc jakosci produktu,
marketing, szkolenia i uslugi doradcze, ochronc srodowiska itp. (Agencja
Restruktuiyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 2014).

5. Korzysci i bariery lunkcjonowania grup producenckich
w Polsce

Grupy producenckie jako forma Wiczi organizacyjnych poprzez inte
gracjc poziomq rolnikow Wystcpuja, W roznych krajach. Obecnie sa, one
rowniez Wspierane przez politykc rolna, Wiejska i strukturalna jako narzc
dzie koncentracji produkcji rolniczej oraz poprawy jakosci vvytwarzanej
produkcji, a jednoczesnie jako Wzmocnienie ich si1y przetargowej i kon
kurencyjnosci, a Wraz z tym zwickszania dochodow rolniczych i moz1iWo
sci przemian strukturalnych W rolnictwie. Wyniki badan potwierdzaja, ze
dzialalnosé grupowa Wzmacnia silc ekonomiczna Wspoipracujacych gospo
darstw rolnych, przynoszac im roznego rodzaju korzysci. Do najWazniej
szych mozna zaliczyé nastcpujace (Chorob, 2010; PaWleWicz i Empel, 2010;
Gorka, 2014):

poprawc pozycji konkurencyjnej, W tym uzyskiwanie Wyzszych cen za
sprzedany produkt;
Wspolne zakupy srodkow produkcji, W tym mozliwosé negocjacji cen
i zmniejszenie kosztoW zakupu tych srodkow;
eliminowanie posrednikow;
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koncentracjc produkcji, W tym mozliwosé Wspolnej sprzedazy Wickszej
partii towaru;
doskonalenie procesow Wytworczych i stosowanych technologii, W tym
Wprowadzanie nowoczesnych technologii i innowacji;
mozliwosé szkolen i Wymianc doswiadczen;
promowanie grupowej dziaialnosci producentow rolnych oraz uzyskanie
Wsparcia finansowego (jak np. W krajach Unii Europejskiej);
dlugoterminowe korzystne kontrakty, a Wraz z tym zapewnienie Wickszej
mozliwosci sprzedazy, stabilizacji cen oraz zmniejszanie ryzyka dzia1a1
nosci;
zaciesnianie kontaktow micdzy rolnikami i tWorzenie kapitaiu spo1ecz
nego.
Wymienione czynniki, Wskazane przez rolnikow, skutkuja obnizeniem

kosztoW prowadzonej dzialalnosci rolniczej (W nastcpstwie nizszych cen
zakupu, Wyzszych cen sprzedazy, nizszej marzy, uzyskania efektu skali itp.),
a tym samym sprzyjaja poprawie opiacalnosci produkcji rolniczej i uzyski
Wania Wyzszych dochodow rolnikow. Podkreslié nalezy rowniez, ze Wspo1
dzialanie ro1nikoW tWorzy kapital spoleczny, ktory sprzyj a realizacji noWych
przedsicwzicé i projektow.

Wspolnej dzialalnosci, tak jak kazdej innej, towarzyszy zagrozenie jej
dalszego prowadzenia, Wynikajace z czynnikow zarowno ekonomicznych,
jak i spoleczno psychologicznych. Do podstawowych barier Wspolpracy
W ramach grup producenckich rolnicy zaliczaja (Chorob, 2010; PaW1eWicz
i Empel, 2010; Gorka, 2014):

nieuzyskanie przez czionkow grupy producenckiej zakladanych efektow
ekonomicznych, ktore legly u podstaw jej tworzenia, zW1aszcza W okresie
rozwarcia nozyc na niekorzysé rolnictwa;
rozdrobnienie gospodarstw rolniczych i trudnosci uzyskania Wymaganej
skali Wspolnej produkcji;
brak srodkow finansowych na inWestoWanie i Wprowadzanie zmian
W organizacji produkcji i pracy;
brak informacji i Wiedzy dotyczacej prowadzenia dziaialnosci W ramach
grupy i zarzadzania nia, W tym nieznajomosé przepisow prawnych i ksic
gowosci;
brak porozumienia i kon ikty micdzy uczestnikami grupy;
brak zaufania Wsrod rolnikow, W tym do Wspolpracy z innymi;
utratc niezaleznosci i pelnej kontroli nad prowadzona dziaialnosciaj;
bariery administracyjne oraz biurokratyzm W prowadzeniu dzialalnosci
W ramach grupy producenckiej (W rozliczaniu kosztow, inwestycji itp.).
O ile Wsrod korzysci funkcjonowania grup producentow rolnych podsta

Wowa, rolc odgrywaja, czynniki ekonomiczne, to Wsrod barier ich funkcjono
Wania duza rolc maja czynniki spoleczno psychologiczne. Sytuacja taka jest
nastcpstwem z jednej strony braku zaufania do Wspoipracy i to nie tylko
Wsrod rolnikow, ale takze pozostalych grup ludnosci W Polsce a z drugiej
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Wynika z niedostatecznej Wiedzy (produkcyjnej, ekonomicznej, menedzer
skiej itd.) rolnikow i braku peinej znajomosci otoczenia rolnictwa i zasad
prowadzenia dzialalnosci W grupie producenckiej.

Podkreslié nalezy, ze nieuzyskanie przez czlonkow grupy producenckiej
zakiadanych efektow ekonomicznych, ktore legly u podstaw jej tworzenia,
powoduje Wzrost niezadowolenia rolnikow ze Wspolpracy (ujemny efekt
synergiczny) i moze byé powodem rozwiazania grupy producenckiej. RozWia
zanie grup producenckich, jak rowniez brak zainteresowania ich zalozeniem,
moze Wynikaé takze z niedostatecznych zasobow Wytworczych gospodarstw
rolniczych, a zW1aszcza z ich rozdrobnionej struktury obszaroWej i braku
srodkow finansowych.

6. Podsumowanie
Z przeprowadzonych rozwazan Wynika m.in., ze:
W Polsce Wystcpuje systematyczny Wzrost liczby grup producenckich i ist
nieje zainteresowanie ich tworzeniem, ale nie jest to proces powszechny
ze Wzglcdu na ograniczenia natuiy ekonomicznej i spo1ecznej;
barierami tworzenia grup producenckich W Polsce sa: niska siia ekono
miczna gospodarstw rolniczych i brak dostatecznych zasobow Wytwor
czych, aby uzyskaé Wymagana, skalc produkcji, ktora jest podstawq funk
cjonowania grup producenckich;
barierami sa, takze czynniki natury spolecznej, zwiazane z brakiem dosta
tecznego przygotowania sic do dzialan grupy producenckiej i zarzadzania
nia,, ale takze z brakiem chcci do Wspolpracy i Wspoldziaiania, Wynika
jacym z negatywnych doswiadczen rolnikow W zakresie uspoieczniania
rolnictwa po II Wojnie swiatowej;
podstawa tworzenia grup producenckich sa, roznorakie korzysci eko
nomiczne zwiazane z produkcja, na Wyzsza skalc i uzyskiwanie efek
toW synergicznych poprzez Wspolne dzialania, np. przez przygotowanie
i sprzedaz produktow o Wyzszej jakosci i roznorodnosci asortymentowej
W obszarze Wspoipracy;

— korzysci maja rowniez charakter spoleczny, zwiazany z uczeniem sic rol
nikoW Wspolnego dziaiania, Wzrostem zaufania do Wspolpracy i realizacji
projektow, zagospodarowaniem ryzyka przy podejmowanych przedsic
Wzicciach itp.;
korzysci funkcjonowania grup producenckich przewazaja nad barierami
ich tWorzenia, gdyz sa zaczatkiem przemian strukturalnych W agrobizne
sie, Wprowadzania innowacji i szukania nowych rozwiazan, ktore powinny
prowadzié do obnizania kosztow Wytwarzania zywnosci i dostosowania
oferty do Wymagan rynkowych.
Zaprezentowane rozvvazania potwierdzaja, potrzebc rozwijania i Wspiera

nia Wiczi micdzyorganizacyjnych W agrobiznesie. Taka tez jest polityka Unii
Europejskiej i Polski, ktora W noWej perspektywie finansowej 2014 2020
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zamierza nadal Wspieraé grupy producenckie, ale takze szereg roznych
Wspolnych dzialan prowadzonych W agrobiznesie i na Wsi (Rozporzadzenie
Parlamentu i Rady (UE) nr 11305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.; Mini
sterstwo Ro1nictWa i Rozwoju Wsi, 2014b).
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