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Synopsis. Choæ rozwój gospodarstw mo¿e byæ realizowany przez wspó³pracê w grupie producentów rolnych to
wystêpuje wiele czynników, które mog¹ ograniczaæ ten proces. Przyk³adowo problemy na etapie pocz¹tkowym
tworzenia grupy, kryteria doboru cz³onków do grupy hamuj¹ proces rozwoju przez limitowanie efektów pozytyw-
nych wspó³pracy i zwiêkszanie negatywnych nastêpstw. Przeprowadzone analizy porównawcze w grupach wed³ug
form prawnych mia³y na celu okre�lenie zró¿nicowania i zale¿no�ci miêdzy przyjêtymi zmiennymi.

Wstêp
Wspó³praca gospodarstw rolnych jest jednym z przejawów procesów wspó³dzia³ania na ryn-

ku. Sens wspó³pracy wynika m.in. z narastaj¹cej konkurencji i wymagañ konsumentów, które sk³a-
niaj¹ podmioty rynkowe do ³¹czenia siê nawet z konkurencj¹. W rolnictwie ³¹czenie siê nabiera
jeszcze wiêkszego znaczenia w sytuacji wystêpowania ryzyka nie tylko rynkowego, ale te¿ przy-
rodniczego. Wspó³praca i wspó³dzia³anie mo¿e stanowiæ swoist¹ formê ubezpieczenia przed ryzy-
kiem produkcyjnym, rynkowym, podobnie te¿ wspó³praca mo¿e byæ �ród³em rozwoju, chocia¿by
przez efekt skali ekonomicznej i inne efekty wspó³pracy � nieekonomiczne (np. organizacyjne).

Zakres efektów wspó³pracy wynika przede wszystkim z celów dzia³ania, ale te¿ uwarunkowañ
wewnêtrznych na etapie tworzenia grupy, kryteriów naboru (sk³adu grupy), formy prawnej.

Zagadnienie wspó³dzia³ania zarówno dla teoretyków, jak i praktyków jest szczególnie wa¿ne,
gdy¿ gospodarstwo rolne, aby mog³o rozwijaæ i umacniaæ swoj¹ pozycje na rynku, zmuszone jest
wspó³dzia³aæ z innymi gospodarstwami, jak te¿ przedsiêbiorstwami i organizacjami  (m.in. instytu-
cjami publicznymi o charakterze doradczym i finansowym). Od problemów na etapie tworzenia
grupy rolników do uzyskanych efektów wspó³pracy zale¿y osi¹gniêcie powodzenia, tak w bie¿¹-
cym, jak i perspektywicznym funkcjonowaniu gospodarstwa rolnego na rynku. W tym przypadku
perspektywa wspó³dzia³ania okre�la rozmiar rozwoju gospodarstwa.  Pytania badawcze, które po-
stawiono w opracowaniu ze wzglêdu na przyjêt¹ formê prawn¹1, to:
� jakie przeszkody na etapie tworzenia grup posiada³y gospodarstwa?
� jakie kryteria musieli spe³niaæ rolnicy by wspó³pracowaæ?
� jakie efekty osi¹gali wspó³pracuj¹cy rolnicy?

Zakres i metodyka badañ
Uwzglêdniaj¹c potrzebê rozwoju dzia³añ grupowych rolników odniesiono siê do wybranych

kwestii stanowi¹cych o sukcesie (pora¿ce) grup takich, jak: problemy na etapie organizowania
grup, kryteria doboru kandydatów do grup rolnych, efekty wspó³pracy (wspó³dzia³ania), zarówno
pozytywne, jak negatywne. Proces badawczy uwzglêdnia³ g³ównie opinie w³a�cicieli gospodarstw,
odnosz¹ce siê do zmiennych o charakterze jako�ciowym ale te¿ ilo�ciowym (zmiana dochodu,
kosztów gospodarstwa po wst¹pieniu do grupy). Uwzglêdniaj¹c elementy analizy odnosz¹ce siê
do nauk ekonomicznych (efekty ilo�ciowe wspó³dzia³ania), socjologii i organizacji (etapy tworze-

1 Spó³ka z o.o., spó³dzielnia, zrzeszenie.
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nia grupy), oparto siê  na podej�ciu interdyscyplinarnym, umo¿liwiaj¹cym szerszy opis zjawisk w
grupach rolników. W przyjêtym ujêciu wspó³pracê oceniano w wymiarze ekonomicznym i organiza-
cyjnym, pozwalaj¹cym szerzej spojrzeæ na perspektywê rozwoju gospodarstw.

Z uwagi na ma³e rozmiary próby badawczej (trzy grupy producenckie) analizê danych przeprowa-
dzono w grupach wed³ug formy prawnej, zak³adaj¹c ¿e przyniesie to wiêcej informacji nt. badanego
zjawiska, ni¿ w ujêciu ogó³em. Wybór zmiennej grupuj¹cej (forma prawna grupy) by³ celowy, gdy¿
forma prawna stanowi jedno z kryteriów ró¿nicuj¹cych sukces grupy2 [Banaszak 2009], a sam wybór
formy prawnej zale¿y od poziomu procesu wspó³dzia³ania [Kaczmarek 2000]. Ze wzglêdu na specyfi-
kê badanych podmiotów3 w analizach wyst¹pi³y trzy formy prawne: spó³ka, spó³dzielnia i zrzeszenie.

Badania empiryczne oparte na kwestionariuszach wywiadu z rolnikami trzech grup producenc-
kich regionu-800 (Ma³opolska i Pogórze) przeprowadzono w 2006 r.

Miejsce wspó³dzia³ania w koncepcji funkcjonowania gospodarstw rolnych
Istnieje kilka definicji wspó³dzia³ania. Termin �wspó³dzia³anie� wed³ug Szobera [1968] oznacza:

�przyczynianie siê do czego�, wspó³pracê z kim��. Wed³ug Pasiecznego i innych [1982] organiza-
cyjne i ekonomiczne wspó³dzia³anie rozumiane jest jako ró¿nego rodzaju zwi¹zki zachodz¹ce miê-
dzy jednostkami lub/i grupami spo³ecznymi, d¹¿¹cymi do realizacji wspólnego celu lub do wzajem-
nego uniemo¿liwienia sobie osi¹gniêcia celów rozbie¿nych. Wspó³dzia³anie wed³ug Pszczo³owskiego
[1978] to dzia³anie wielopodmiotowe, którego uczestnicy wzajemnie sobie pomagaj¹, mo¿e byæ
ono zespo³owe lub podzielone na podobne lub niepodobne dzia³ania. Lichtarski [1992] definiuje
wspó³dzia³anie jako: ró¿nego rodzaju powi¹zania gospodarcze miêdzy przedsiêbiorstwami, na ró¿-
nych p³aszczyznach, o ró¿nym stopniu trwa³o�ci, zwarto�ci i intensywno�ci. Dla potrzeb artyku³u
przyjêto, ¿e wspó³dzia³anie zawiera w sobie element wspó³pracy i spe³nia warunki ustawy z dnia 15
wrze�nia 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich zwi¹zkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.
U. Nr 88, poz. 983, z pó�n. zm.), mówi¹cej m.in. o wspólnym zaopatrzeniu w �rodki produkcji,
wspólnym zbycie produktów i wspólnym inwestowaniu.

Przez grupy producenckie rolnik mo¿e korzystaæ z dotacji, umo¿liwiaj¹cej realizowanie celów
grupy. Integracja producentów rolnych przynosi te¿ wiele korzy�ci pozaekonomicznych, przyczy-
nia siê np. do wzmocnienia pozycji rynkowej, nabycia wiedzy [Banaszak 2009, Krzy¿anowska 2001,
Lemanowicz 2004, Prus 2006].

Przes³anki procesów wspó³dzia³ania
Przes³anki powstawania i rozwoju procesów wspó³dzia³ania wed³ug Kaczmarka [2000] wynikaj¹ z

okre�lonych praw ekonomicznych zwi¹zanych z rozwojem si³ wytwórczych, g³ównie z podzia³u pracy,
specjalizacji i dywersyfikacji. Inaczej mówi¹c charakter, rozmiar, kierunki i sposoby rozwoju procesów
wspó³dzia³ania przedsiêbiorstw uzale¿nione s¹ od poziomu si³ wytwórczych. Rozwój procesów wspó³-
dzia³ania prowadzi, m.in. do doskonalenia metod zarz¹dzania (specjalizacji, dywersyfikacji), których
znamienn¹ cech¹ jest zmienno�æ w czasie, wynikaj¹ca ze zmienno�ci rynku, postêpu technicznego,
spo³ecznego i zmienno�ci organizacyjnej. Kaczmarek [2000] uwa¿a, ¿e stopieñ konieczno�ci wspó³-
dzia³ania przedsiêbiorstwa z innymi przedsiêbiorstwami wynika z: (1) sygna³ów p³yn¹cych z rynku,
(2) sygna³ów p³yn¹cych od innych przedsiêbiorstw, (3) sygna³ów p³yn¹cych od w³adz pañstwowych
i lokalnych (np. zamówieñ budowy autostrad), (4) przyjêtej przez przedsiêbiorstwo strategii rozwoju.
Celem wspó³dzia³ania jest rozwój przedsiêbiorstwa, umocnienie i utrzymanie jego pozycji na rynku
oraz lepsze wykorzystanie zasobów i umiejêtno�ci przedsiêbiorstwa.

W analogii do przedsiêbiorstw, gospodarstwa rolne sk³aniaj¹ siê do wspó³pracy ze wzglêdu na
zbli¿one (do przedsiêbiorstw) oraz specyficzne dla produkcji rolnej powody (np. ryzyko przyrodnicze).
Gospodarstwa rolne kooperuj¹ w procesie integracji poziomej lub mog¹ w³¹czaæ siê w ³añcuch agrobizne-
su, powsta³y wskutek integracji pionowej. Obie te formy integracji s¹ �ci�le zwi¹zane w agrobiznesie:
pionowa toruje drogê poziomej, pozioma za�, gdy osi¹gnie niezbêdn¹ skalê, toruje drogê integracji piono-
wej. Cech¹ wspóln¹ obydwu integracji jest to, ¿e powoduj¹ obni¿enie kosztów produkcji i dystrybucji
zintegrowanych podmiotów [Kaputa 2008]. Jak podaje Chlebicka [2008], w porównaniu z okresem przed

2 Banaszak, badaj¹c grupy producentów z Wielkopolski, wykaza³a statystycznie istotny wp³yw stowarzyszenia
na sukces grup producentów rolnych. Stowarzyszenie jako forma prawna by³o powszechniejsze w�ród grup,
które siê rozpad³y.

3 Podmiotem badañ by³y grupy producentów rolnych.
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wst¹pieniem do grupy producenckiej dochody producentów wzros³y �rednio o 6,7%, a koszty zwi¹zane z
u¿ytkowaniem specjalistycznych maszyn do sortowania i pakowaniem owoców i warzyw i zakupu �rod-
ków produkcji uleg³y redukcji (odpowiednio: 53 i 60% zrzeszonych gospodarstw). W zwi¹zku z integracj¹
poziom¹ i pionow¹ rolników4 przystêpuj¹cych do grup producentów dochodzi do zmniejszania tak¿e
kosztów transakcyjnych. Grupy producenckie spe³niaj¹ rolê tradycyjnie wykonywan¹ na rynku przez
po�redników i handlarzy, generuj¹cych zysk przez  wyszukiwanie innowacyjnych transakcji, redukuj¹-
cych koszty transakcyjne zwi¹zane z wyszukiwaniem towarów, negocjacjami, komunikacj¹, kalkulacj¹,
kontraktowaniem oraz monitorowaniem transakcji i ich partnerów [Shulber 1999, Banaszak 2009].

Korzy�ci¹ wynikaj¹c¹ z integracji pionowej i poziomej w rolnictwie jest modernizacja.  Procesy integra-
cyjne (wspó³praca) wspomagaj¹ rekonstrukcjê ziemi rolniczej, kapita³u i si³y roboczej. Przyk³adowo, grupa
marketingowa oprócz kapita³u rolniczego tworzy tak¿e sk³adniki kapita³u pozarolniczego (transport, prze-
twórstwo, handel), dziêki przestrzeganiu re¿imów technologicznych w produkcji surowców[Kapusta 2008].

Wyniki badañ
Jak dowodz¹ badania m.in. Knoblauch [2003], Banaszak [2009], Kanii i Bogusz [2009], tworzenie grup

producenckich w Polsce  jest du¿ym wyzwaniem dla rolników, w wyniku czego organizacja rynków
rolnych jest ci¹gle s³aba, w porównaniu z krajami zachodnimi Unii Europejskiej. Wspó³praca miêdzy
rolnikami w strukturach formalnych grup stanowi problem, mimo spodziewanych korzy�ci ekonomicz-
nych i pozaekonomicznych. Istotna wiêc z punktu widzenia tworzenia grup jest ocena  poszczególnych
etapów, pocz¹wszy od wyra¿enia woli wspó³dzia³ania, ustalenia celów, wyboru formy prawnej, legislacji,
wyboru lidera. Etap zak³adania grupy mo¿e byæ bowiem pierwszym i ostatnim w cyklu ¿ycia grupy � w
wersji pora¿ki grupy, lub pierwszym z kolejnych faz rozwoju grupy � w wersji sukcesu. W�ród wszystkich
badanych gospodarstw zrzeszonych najwiêkszym problemem na etapie tworzenia by³ wybór formy praw-
nej (28% respondentów) oraz legislacja i wyra¿enie woli wspó³dzia³ania (po 24% respondentów), a najrza-
dziej wystêpuj¹cym problemem by³o wyznaczenie celów wspó³dzia³ania i lidera grup (tab. 1). Cz³onkowie
spó³dzielni wyrazili swoj¹ opiniê, uznaj¹c wybór formy prawnej za najwiêkszy problem przy organizowaniu
grupy. Za³o¿enie spó³dzielni wymaga minimalnie 10 cz³onków, którzy wykupuj¹ udzia³y w spó³dzielni, a
w³asno�æ spó³dzielni stanowi ich prywatne dobro, ale jak podkre�la Banaszak [2009] spó³dzielnie musz¹
prowadziæ pe³n¹ ksiêgowo�æ (podobnie jak spó³ki). Grupy producenckie w formie spó³dzielni w Polsce
stanowi¹ 29% [www.minrol.gov.pl  2008], chocia¿ jak podkre�laj¹ do�wiadczenia krajowe i zagraniczne
spó³dzielnie obok spó³ek s¹ najw³a�ciwsz¹ form¹ prawn¹ [Kania, Bogusz 2009].

W�ród gospodarstw wspó³pracuj¹cych w formie spó³ek z o.o. wybór formy prawnej (28,6%
respondentów) by³ mniejszym problemem w stosunku do legislacji (42,9% respondentów), co
potwierdza zainteresowanie t¹ form¹ prawn¹ w Polsce (57% grup jest zarejestrowanych w formie
spó³ki z o.o.). Spó³ka z o.o. mo¿e byæ
za³o¿ona w ka¿dym celu, jej cz³onko-
wie zakupuj¹ udzia³y, których liczba
decyduje o sile decyzyjnej i odpowie-
dzialno�ci, minimalny kapita³ zak³ado-
wy spó³ki do rejestracji wynosi 50 tys.
z³. Cz³onkowie spó³ek jako jedyni
w�ród badanych grup nie zetknêli siê z
problemem �wyra¿enia woli wspó³dzia-
³ania�, co np. stanowi³o istotne ogra-
niczenie dla zrzeszeñ (66,7% respon-
dentów). Za³o¿enie zrzeszenia5 jest
stosunkowo ³atwe i szybkie, nie wy-
maga kapita³u pocz¹tkowego, jednak
zyski z dzia³alno�ci gospodarczej dzie-
lone s¹ bez wzglêdu na wk³ad, równo
miêdzy cz³onków.
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4 Przyk³adem integracji pionowej z udzia³em grup producenckich jest organizacja wspólnego transportu lub
przetwarzania produktów, w powi¹zaniu z organizacjami funkcjonuj¹cymi na ró¿nych etapach produkcji i
dystrybucji [Caputo, Mininno 1996].

5 W Polsce w�ród gpr 11% reprezentowanych jest przez zrzeszenia [www.minrol.gov.pl 2008].
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Chêæ wspó³dzia³ania rolników mo¿e byæ ograniczana ustaleniami grup istniej¹cych na rynku
odno�nie przyjmowania nowych cz³onków. Grupy zwracaj¹ uwagê na dobór partnerów do wspó³-
pracy, chocia¿by ze wzglêdu na kontakty cz³onków ze �wiatem biznesu, gdy¿ jak dowodz¹ badania
Kleindorfera i in. [1993], grupy homogeniczne podobne pod wzglêdem potencjalnej si³y partnerów
i interesów maj¹ wiêksz¹ szansê osi¹gniêcia wspó³pracy. W badanych gospodarstwach zrzeszo-
nych najczêstszym kryterium doboru cz³onków by³a wielko�æ produkcji i jej jako�æ oraz posiadanie
gospodarstwa rolnego (tab. 2). Ze wzglêdu na formê prawn¹ grupy ró¿ni³y siê zasadami doboru
nowych kandydatów do wspó³pracy. Najbardziej od ogólnych tendencji odbiega³y spó³dzielnie,
które wiêcej zwraca³y uwag¹ na fakt posiadania gospodarstwa rolnego u kandydatów (44,4%
respondentów), ni¿ wielko�æ produkcji (38,9%) oraz zrzeszenia, które równoznacznie uwzglêdnia³y

dwa warunki: wielko�æ i jako�æ pro-
dukcji oraz kierunek produkcji (po 50%
respondentów). Spó³dzielnie przy na-
borze nowych cz³onków do wspó³pra-
cy jako jedyne  uwzglêdnia³y uiszcze-
nie op³aty wpisowej (11,1%
respondentów), one te¿ stawia³y naj-
wiêcej warunków. W ¿adnej analizo-
wanej formie prawnej wielko�æ gospo-
darstwa nie decydowa³a o przyjêciu
do grupy, co wydaje siê szczególnie
cenne dla kandydatów z ma³ych go-
spodarstw.

Do najczê�ciej wymienianych po-
zytywnych efektów wspó³pracy ba-
dani ogó³em zaliczyli wzmocnienie po-
zycji kontraktacyjnej (46,7%),
najrzadziej lepsze wykorzystanie ma-
szyn i urz¹dzeñ oraz uzyskanie wy-
¿szych cen za produkty (po 6,7%).
Najwiêcej pozytywnych efektów
wspó³dzia³ania wymienili cz³onkowie
spó³dzielni: podobnie jak dla ogó³u,
najwa¿niejsze by³o wzmocnienie po-
zycji kontraktacyjnej (38,5%). Rolni-
cy dzia³aj¹cy w ramach spó³ek wspo-
minali o jedynym efekcie pozytywnym
wspó³pracy � wzmocnieniu pozycji
kontraktacyjnej. Cz³onkowie zrzeszeñ
nie wskazywali ¿adnych pozytyw-
nych efektów wspó³pracy (tab. 3).

Rolnicy wspó³pracuj¹ dla korzy�ci,
co nie oznacza braku negatywnych efektów, do których badani zaliczyli najczê�ciej wzrost kosztów
prowadzenia dzia³alno�ci po wst¹pieniu do grupy (41,2%) oraz brak pomocy ze strony pañstwa i
instytucji (17,7%). Najrzadszym negatywnym nastêpstwem wspó³pracy by³ brak jednomy�lno�ci w
podejmowaniu decyzji (14,7%), podobny udzia³ mia³y gospodarstwa nie znaj¹ce efektów negatyw-
nych wspó³pracy (odp. nie wiem stanowi³a 14,7%). Gospodarstwa spó³dzielcze wskaza³y najwiêcej
negatywnych nastêpstw wspó³pracy i najmniej w�ród nich znalaz³o siê osób dostrzegaj¹cych brak
jednomy�lno�ci w podejmowaniu decyzji (4,6%). Z kolei w spó³kach brak jednomy�lno�ci stanowi³
wiêkszy problem, ni¿ w spó³dzielniach i zrzeszeniach. Najmniej negatywnych efektów wspó³pracy
dostrzegali cz³onkowie zrzeszeñ (50% odp. nie wiem). Nieznajomo�æ negatywnych efektów wspó³-
pracy w zrzeszeniach,  by³a mniejsza, ni¿ nieznajomo�æ efektów pozytywnych wspó³pracy (tab. 3 i 4)
gdy¿ w przypadku efektów pozytywnych nie by³o ¿adnych wskazañ (tab. 3).

Ogólnie wszystkie badane gospodarstwa zrzeszone zwiêkszy³y dochody po wst¹pieniu do gru-
py przeciêtnie o 16,7%, w tym najwiêcej poprawi³y siê dochody gospodarstw  zrzeszeñ � o 20%, a
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najmniej spó³ek � o 10,5% (tab. 5). Po-
prawê dochodów najczê�ciej wykaza-
³y jednak gospodarstwa wspó³pracu-
j¹ce w spó³dzielniach (61,1%
respondentów), a najmniej w zrzesze-
niach (11,1%). Przeciêtny zdeklarowa-
ny przez badane gospodarstwa spa-
dek kosztów wynosi³ 10,7% i tyle samo
przeciêtny wzrost kosztów.

Pytanie o okre�lenie zmian w za-
kresie dochodów i kosztów przynio-
s³o do�æ zaskakuj¹ce odpowiedzi w
kontek�cie wcze�niejszych opinii do-
tycz¹cych efektów wspó³pracy (tab. 3
i 4). Przyk³adowo, gospodarstwa z zrze-
szeñ, najpierw nie deklarowa³y ¿ad-
nych pozytywnych efektów wspó³pra-
cy, a potem wskaza³y na wzrost
dochodów (o 20%). Opinie nt. zmiany
kosztów w gospodarstwach wspó³pra-
cuj¹cych te¿ by³y niejednoznaczne.
Przyk³adowo, na pytanie o efekty ne-
gatywne wspó³pracy, producenci czê-
�ciej wskazywali na zwiêkszenie kosz-
tów (41,2%), ni¿ w odpowiedzi na
pytanie bezpo�rednie, dotycz¹ce zmia-
ny kosztów pod wp³ywem integracji
(9,7% respondentów � tabela 4 i 5).

W opiniach nt zmian dochodu
zdania nie by³y podzielone, wszyscy
potwierdzili wzrost dochodów po
wst¹pieniu do grupy.

Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych analiz dostrze¿ono, ¿e forma prawna, w której zrzeszeni  rolnicy

wspó³pracuj¹, stanowi kryterium ró¿nicuj¹ce efekty  ich gospodarstw.
1. W�ród gospodarstw wspó³pracuj¹cych w formie spó³ek z o.o. wybór formy prawnej by³ mniej-

szym problemem w stosunku do legislacji. Jedynie cz³onkowie spó³ek nie zetknêli siê z proble-
mem wyra¿enia woli wspó³dzia³ania, co np. stanowi³o istotne ograniczenie dla zrzeszeñ.

2. Ze wzglêdu na formê prawn¹ grupy ró¿ni³y siê zasadami doboru nowych kandydatów do
wspó³pracy. Spó³dzielnie bardziej zwraca³y uwag¹ na fakt posiadania gospodarstwa rolnego,
ni¿ wielko�æ produkcji oraz jako jedyne uwzglêdnia³y uiszczenie op³aty wpisowej. Zrzeszenia
uwzglêdnia³y tylko dwa warunki podczas naboru: wielko�æ i jako�æ produkcji oraz kierunek
produkcji. W ¿adnym przypadku wielko�æ gospodarstwa nie decydowa³a o przyjêciu do grupy,
co wydaje siê szczególnie cenne dla kandydatów do grup z ma³ych gospodarstw.

3. Najwiêcej pozytywnych efektów wspó³dzia³ania wymienili cz³onkowie spó³dzielni, przy tym
najwa¿niejsze by³o wzmocnienie pozycji kontraktacyjnej. Rolnicy dzia³aj¹cy w ramach spó³ek
wspominali tylko o jednym efekcie pozytywnym wspó³pracy � wzmocnieniu pozycji kontrakta-
cyjnej. Zrzeszenia nie wskaza³y na ¿aden pozytywny efekt wspó³pracy.

4. Gospodarstwa spó³dzielcze ujawni³y najwiêcej negatywnych nastêpstw wspó³pracy ale naj-
mniej w�ród nich wystêpowa³o niejednomy�lno�ci w podejmowaniu decyzji. Z kolei w spó³-
kach � brak jednomy�lno�ci stanowi³ wiêkszy problem, ni¿ w spó³dzielniach i zrzeszeniach.
Najmniej negatywnych efektów wspó³pracy dostrzegali cz³onkowie zrzeszeñ.

5. Poprawê dochodów najczê�ciej osi¹gniêto w spó³dzielniach, a najrzadziej w zrzeszeniach. Rol-
nicy wyra¿ali ró¿ne opinie odno�nie efektów wspó³pracy. Jako efekty negatywne wspó³pracy
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czê�ciej wskazywali na zwiêkszenie kosztów, ni¿ w odpowiedzi na pytanie bezpo�rednie doty-
cz¹ce zmiany kosztów pod wp³ywem integracji. W opiniach nt. zmian dochodu zdania nie by³y
tak podzielone, wszyscy potwierdzili wzrost dochodów po wst¹pieniu do grupy.

6. Najwiêcej przeszkód na etapie tworzenia grupy wyst¹pi³o w spó³dzielniach. Jednocze�nie  naj-
mniej wymagano od gospodarstw kandyduj¹cych do wspó³pracy w zrzeszeniu.
Mimo ograniczeñ na etapie organizacji wspó³pracy spó³dzielnie wykaza³y najwiêksz¹ liczbê pozytyw-

nych efektów wspó³pracy. Najmniej negatywnych efektów wspó³pracy wyst¹pi³o w dzia³alno�ci gospo-
darstw ze zrzeszeñ, które wykaza³y najwiêkszy wzrost dochodów i kosztów po wst¹pieniu do grupy.
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Summary
Development of farms can be realized by cooperation in the agricultural producers groups. The process of

collaboration is limited by a lot of factors like: problems of start group, rules (criteria) for the new members. In
the article was analyzed differences of success factors between legal forms of activities. One of the results is that
farms which from cooperation form have the most number of positive collaboration effects although they have
the most limits on the beginning.
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