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Synopsis. Przedstawiono podstawowe cele, zasady oraz korzy�ci organizowania siê producentów trzody chlewnej
w grupy producenckie. Przedstawiono niektóre korzy�ci p³yn¹ce z integracji poziomej producentów rolnych
zajmuj¹cych siê tuczem trzody chlewnej. Podjêto próbê oceny dzia³alno�ci oraz funkcjonowania tych¿e grup,
ponadto zosta³y przedstawione wyniki produkcyjne i ekonomiczne uzyskiwane w zrzeszonych gospodarstwach.

Wstêp
W ostatnich latach w Polsce trwa proces formowania siê grup producentów rolnych w ró¿nych

kierunkach specjalizacji i w zakresie ró¿nych produktów rolnych. Ustawa z 15.09.2000 r. o grupach
producentów rolnych (z pó�niejszymi zmianami) przyczyni³a siê do wzrostu zainteresowania ró¿-
nymi formami integracji. Ustawa reguluje funkcjonowanie oraz organizowanie siê producentów
rolnych w grupy producenckie, a tak¿e precyzuje cel dzia³ania grupy, zasady jej organizowania,
warunki, jakie musi grupa spe³niæ, aby zosta³a wpisana do rejestru grup (uznana) oraz, jaka przys³u-
guje jej z tego tytu³u pomoc finansowa.

Obecnie wiêkszo�æ rolników produkuj¹cych na skalê towarow¹, produkuje samodzielnie i nie s¹
oni w stanie zaoferowaæ odpowiednio du¿ej, jednolitej partii towaru, wymaganej przez odbiorców, jak
równie¿ zakupiæ jednorazowo odpowiednio du¿ej ilo�ci �rodków do produkcji, pozwalaj¹cych nego-
cjowaæ ceny. Powoduje to, ¿e s¹ zbyt s³abym partnerem dla odbiorców, jak te¿ dostawców �rodków
produkcji. Indywidualny rolnik nie ma wp³ywu na cenê, skup oraz przetwórstwo produktów rolnych.

Producenci trzody chlewnej s¹ najlepiej zorganizowanymi rolnikami zaraz po producentach ziarna
zbó¿ i ro�lin oleistych. Liczba grup producenckich skupiaj¹cych producentów ¿ywca wieprzowego
wpisanych do rejestru jest najwiêksza spo�ród innych kierunków produkcji zwierzêcej. Trzodowe
grupy producenckie stanowi¹ ponad 20% wszystkich istniej¹cych grup zajmuj¹cych siê produkcj¹

zwierzêc¹. Na koniec grudnia 2009 roku w rejestrach
marsza³ków województw figurowa³y 103 grupy pro-
ducentów trzody chlewnej, wobec 509 organizacji
skupiaj¹cych producentów rolnych w zakresie ró¿-
nej produkcji. Wszystkie grupy powsta³y w ci¹gu
dziewiêciu lat obowi¹zywania ustawy o grupach pro-
ducentów rolnych i ich zwi¹zkach (rys.1).

Najczê�ciej wybieran¹ form¹ prawn¹ przez pro-
ducentów ¿ywca wieprzowego jest spó³dzielnia.
Tak¹ formê wybra³o 44,12% grup producenckich
figuruj¹cych w rejestrze na koniec 2009 roku. Na-
stêpnie by³y to zrzeszenia bran¿owe (25,49%) oraz
spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ (23,53%).
Najmniej popularn¹ form¹ w�ród producentów
¿ywca wieprzowego s¹ stowarzyszenia (6,86%) �

Rysunek 2. Formy prawne grup producen-
tów rolnych trzody chlewnej (stan na XII
2009 r.)
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie da-
nych z urzêdów marsza³kowskich.
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rysunek 2. Wybór formy prawnej przez
za³o¿ycieli grupy jest uwarunkowany
m.in. celem dzia³alno�ci grupy, jak rów-
nie¿ mo¿liwo�ciami finansowymi zrze-
szonych producentów i form¹ opodat-
kowania grupy.

Najwiêcej trzodowych GPR wpisa-
nych do rejestru grup, funkcjonuje w wo-
jewództwie wielkopolskim (52), które do-
minuje pod wzglêdem ilo�ci pog³owia
trzody chlewnej w kraju. Piêtna�cie grup
zawi¹za³o dzia³alno�æ w kujawsko-po-
morskim, piêæ �  mazowieckim i �l¹skim,
cztery � podkarpackim i pomorskim,
trzy � ³ódzkim i w �wiêtokrzyskim, a po
dwie w podlaskim, lubelskim, lubuskim,
warmiñsko-mazurskim, opolskim i po
jednej grupie istnieje w: województwie
ma³opolskim oraz dolno�l¹skim (rys. 3).

Badaniami zosta³o objêtych 57 go-
spodarstw zrzeszonych w trzech gru-
pach producenckich. Badania przepro-
wadzono w województwie kujawsko-
pomorskim oraz wielkopolskim. Mate-
ria³ �ród³owy stanowi³y dane liczbowe
oraz opisowe, które zosta³y udostêpnio-
ne przez liderów grup producenckich, a
tak¿e producentów rolnych w drodze
wywiadu w latach 2008-2009.

Grupy producentów trzody
chlewnej

Podstawowym celem organizacji producenckiej skupiaj¹cej producentów trzody jest dba³o�æ o
interes ekonomiczny cz³onka grupy, polegaj¹cy na dostosowaniu wielko�ci produkcji trzody chlew-
nej do warunków rynkowych ze szczególnym uwzglêdnieniem jej jako�ci. Dodatkowym obszarem
dzia³añ grup producenckich trzody jest koncentracja poda¿y oraz organizowanie kana³ów dystry-
bucji i sprzeda¿y produktów rolnych jak równie¿ promowanie nowoczesnych technologii produk-
cji jednocze�nie sprzyjaj¹cej �rodowisku naturalnemu. Producenci trzody chlewnej integruj¹ siê w
celu prowadzenie dzia³alno�ci handlowej i us³ugowej w zakresie obrotu trzod¹ chlewn¹ [Szczebiot-
Knoblauch 2004, Kisiel, Knoblauch 2004, Okularczyk 2003].

G³ówne kierunki dzia³añ trzodowych grup producenckich, to [Cha³upka 1999ab, Kisiel, Kno-
blauch 2004, Liziñska 2004]:
� wspólna sprzeda¿ trzody chlewnej o wyrównanych jako�ciowo partiach, w okre�lonej ilo�ci

oraz czasie umo¿liwiaj¹c¹ dostosowanie wielko�ci produkcji do warunków rynkowych. Wspól-
na sprzeda¿ ¿ywca pozwala wynegocjowaæ i uzyskaæ wy¿sz¹ cenê sprzeda¿y, a dziêki temu
osi¹gn¹æ wy¿szy dochód rolniczy,

� organizowanie zaopatrzenia w �rodki do produkcji dla rolników zrzeszonych oraz innych pro-
ducentów rolnych; grupy producentów rolnych maj¹ mo¿liwo�ci negocjowania ceny zakupu
na warunkach hurtownika. Mo¿liwe jest równie¿ uzyskanie promocyjnych upustów cenowych,
zasadniczo wp³ywaj¹cych na efekt ekonomiczny gospodarstwa cz³onka grupy, a ci¹g³o�æ �wiad-
czonych us³ug oraz skala odbioru umo¿liwia uzyskanie z tego tytu³u ulg cenowych, znacz¹co
wp³ywaj¹cych na efektywno�æ gospodarowania,

� rosn¹ce wymagania rynku, wymuszaj¹ od producentów ci¹g³ego doskonalenie jako�ci trzody
chlewnej, wykorzystuj¹c wysokiej klasy materia³ hodowlany; producenci zrzeszeni w grupie,
uzyskuj¹ bardzo dobre wyniki produkcyjne oraz osi¹gaj¹ wysokie wska�niki miêsno�ci ¿ywca
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Rysunek.1. Stan ilo�ciowy grup producenckich wpi-
sanych do rejestru w Polsce w latach 2001-2009
�ród³o: jak na rys. 1.
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Rysunek 3. Grupy producentów trzody chlewnej we-
d³ug województw (stan na 31.12.2009 r.)
�ród³o:jak na rys. 1.
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wieprzowego � jest to mo¿liwe, dziêki doborowi do produkcji sztuk do stada podstawowego o
wysokich parametrach jako�ciowych, jak równie¿ dziêki wspólnemu zakupowi najwy¿szej kla-
sy materia³u hodowlanego po ni¿szych cenach,

� grupy producenckie mog¹ korzystniej ulokowaæ siê na rynku i zdobyæ przewagê konkuren-
cyjn¹ przez mo¿liwo�æ pozyskiwania informacji o prognozach i tendencjach cenowych na ryn-
ku trzody chlewnej oraz mo¿liwo�ciach jej zbytu; organizowanie szkoleñ, kursów specjalistycz-
nych, a tak¿e wymiana do�wiadczeñ zrzeszonych rolników, pozwala producentom �ledziæ
najnowsze tendencje w zakresie produkcji oraz ¿ywienia trzody chlewnej; grupy producenckie,
prowadz¹c dzia³alno�æ edukacyjn¹ na rzecz cz³onków grupy, u³atwiaj¹ pracê producentom
trzody, przez wprowadzenie postêpu technicznego i genetycznego oraz nowoczesnych rozwi¹-
zañ produkcyjnych,

� grupy producentów rolnych skupiaj¹ce producentów trzody chlewnej, mog¹ podejmowaæ dzia-
³ania w zakresie wspólnych inwestycji.

Wyniki
Jak pokazuj¹ dane w tabeli 1, 100% badanych grup producenckich, funkcjonuje w celu prowa-

dzenia wspólnej sprzeda¿y trzody chlewnej z gospodarstw zrzeszonych cz³onków. Celem wspólnej
dzia³alno�ci w statucie ka¿dej z grup producenckich jest organizacja zakupu pasz, sprzêtu i wypo-
sa¿enia budynków oraz innych �rodków do produkcji. Równie¿ dzia³aniem priorytetowym wyko-
nywanym we wszystkich analizowanych grupach producenckich jest dostosowanie produkcji w
gospodarstwach cz³onków grupy do warunków rynkowych. W 66,67% badanych grup, dokony-
wany jest nadzór nad technologi¹ produkcji, który ma na celu ujednolicenie produkcji we wszyst-
kich gospodarstwach, w celu dostarczenia odbiorcy wyrównanego pod wzglêdem jako�ci ¿ywca.
Jedna z poddanych analizie organizacji producenckich, prowadzi inwestycje w ramach grupy, a 1/3
organizuje szkolenia, spotkania oraz specjalistyczne kursy maj¹ce na celu ci¹g³e poszerzanie wie-
dzy na temat aktualnych metod i trendów w ¿ywieniu trzody, technologii i organizacji produkcji.

Grupê producenck¹ I utworzono przed uchwaleniem ustawy o grupach producentów rolnych.
Wybran¹ form¹ prawn¹ jest zrzeszenie, realizuj¹ce za³o¿enia i cele przewidziane w statucie w zakre-
sie istniej¹cego prawa. Pocz¹tkowo grupa liczy³a 48 cz³onków indywidualnych, gospodaruj¹cych
na terenie czterech gmin. Zrzeszenie obejmuje swoim zasiêgiem 23 wsi. Ka¿da z nich posiada
swojego lidera, który zajmuje siê koordynacj¹ dzia³añ grupy. Lider jest odpowiedzialny za realizacjê
umów kontraktacyjnych z rolnikami, mieszkaj¹cymi na obszarze przez niego nadzorowanym. Oso-
ba ta dodatkowo zajmuje siê zbieraniem informacji nt. produkcji od producentów rolnych i przeka-
zywaniem ich do siedziby zrzeszenia. Dzia³alno�æ takiej osoby u³atwia kontakt pomiêdzy rolnikami
a zarz¹dem grupy, dziêki czemu szybciej i sprawniej s¹ przekazywane informacje. Producent rolny,
który funkcjonuje w zrzeszeniu musi spe³niaæ okre�lone wymagania. Obowi¹zkiem wynikaj¹cym z

ustawy o grupach producentów rol-
nych i ich zwi¹zkach jest sprzeda¿ trzo-
dy chlewnej w ca³o�ci za po�rednic-
twem zrzeszenia. Rolnik musi
produkowaæ równie¿ minimaln¹ licz-
bê tuczników � 30 sztuk. Aby zwiêk-
szyæ aktywno�æ swoich cz³onków w
zakresie zaopatrzenia w �rodki do pro-
dukcji, rolnik zrzeszony w grupie musi
przynajmniej za 500 z³, w przeliczeniu
na 1 ha, dokonaæ zakupu �rodków do
produkcji z firm, które wspó³pracuj¹ z
zrzeszeniem. Dzia³alno�æ grupy finan-
sowana jest ze sk³adki cz³onkowskiej
oraz z wp³ywów z dzia³alno�ci gospo-
darczej w obrocie tucznikami. Dziêki
spe³nieniu wymogów ustawy, zrzesze-
nie otrzymywa³o refundacje kosztów
prowadzenia dzia³alno�ci administra-
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cyjnej z bud¿etu pañstwa. Dodatkowo, od zrzeszonego rolnika, pobierana jest automatycznie przy
rozliczeniu za sprzeda¿ ¿ywca, op³ata wynosz¹ca 3 z³ od ka¿dego sprzedanego tucznika.

Kolejna grupa producentów trzody chlewnej (nr II) powsta³a w 1998 roku i zosta³a zarejestro-
wana jako spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹. Zasiêgiem dzia³ania grupa obejmuje 5 gmin.
Warunkiem przyst¹pienia rolnika do grupy producenckiej by³ chów co najmniej 10 loch w cyklu
zamkniêtym lub produkcja 100 tuczników oraz wp³acenie 5 udzia³ów warto�ci 300 z³. G³ównym
celem powstania grupy, wed³ug jej cz³onków, by³a chêæ wspólnego zakupu �rodków do produkcji
po korzystnych cenach i sprzeda¿ g³ównego produktu grupy, czyli trzody chlewnej.

Nadrzêdnym celem kolejnej grupy (nr III), okre�lonym w statucie, jest organizowanie sprzeda¿y
¿ywca wieprzowego oraz podpisywanie umów z zak³adami przetwórczymi w imieniu swoich cz³on-
ków. Grupa nr III powsta³a 1999 roku i zosta³a zarejestrowana Krajowym Rejestrze S¹dowym jako
zrzeszenie. Swoim zasiêgiem obejmuje piêæ gmin. Rolnik, który chce siê zrzeszyæ musi ui�ciæ op³atê
wpisow¹ wynosz¹c¹ 250 z³. Dzia³alno�æ grupy nr III finansowana jest ze sk³adek cz³onkowskich
oraz op³aty wynosz¹cej 4 z³ od sprzedanego tucznika. Z tych sk³adek przeprowadzane s¹ równie¿
szkolenia z zakresu technologii produkcji i ¿ywienia. Grupa zatrudnia jednego pracownika � osobê
prowadz¹c¹ rozliczenia finansowo-ksiêgowe.

Poddane analizie organizacje producenckie przede wszystkim zagwarantowa³y zrzeszonym pro-
ducentom zbyt trzody chlewnej, jak równie¿ umo¿liwi³y uzyskanie wy¿szej ceny sprzeda¿y 1 kg
¿ywca ni¿ �rednio w regionie. Cena 1 kg ¿ywca p³acona producentom zrzeszonym w grupach
by³a �rednio wy¿sza 0,26 z³/kg w porównaniu ze �redni¹ cen¹ ¿ywca w regionie i waha³a siê od
0,23 z³/kg (grupa I) do 0,30 z³/kg (grupa III) � tabela 2. Dodatkowo, zak³ady miêsne wspó³pracu-
j¹ce z badanymi grupami producenckimi, stosowa³y dop³aty do ceny bazowej 1 kg ¿ywca wie-
przowego, które znacz¹co wp³ynê³y na poprawê wyniku ekonomicznego zrzeszonego gospodar-
stwa. Poddane analizie grupy producenckie, uzyska³y wy¿sze wyniki miêsno�ci w porównaniu
ze �redni¹ krajow¹. �rednia miêsno�æ tuczników sprzedawanych przez grupê wynosi³a od 55,6
(grupa I) do 57,2% (grupa II) � �rednio za okres badañ we wszystkich grupach 56,6%, przy
�redniej krajowej � 55,0%. Do poprawy wyników miêsno�ci, mobilizowa³ rolników efekt finanso-
wy, jakim by³a dop³ata za ka¿-
dy procent miêsno�ci. W ra-
mach wspó³pracy zrzeszeni
rolnicy mieli mo¿liwo�æ zakupu
�rodków do produkcji po ni¿-
szych cenach. Upusty cenowe
z tytu³u hurtowego zakupu
�rodków do produkcji, waha³y
siê od 8,25 do 12,0% w po-
szczególnych grupach, wyno-
sz¹c �rednio dla wszystkich
�rodków do produkcji i we
wszystkich grupach produ-
cenckich 9,8%. Dochód z dzia-
³alno�ci w badanych gospodar-
stwach przyj¹³ warto�æ
dodatni¹ i waha³ siê od 0,19 z³/
kg do 0,34z³/kg, a �rednio za
okres badañ we wszystkich go-
spodarstwach wynosi³ 0,25 z³/kg (tab. 2).

Wnioski
Formowanie grup producenckich jest istotnym elementem wp³ywaj¹cym na poprawê sytuacji

dochodowej wielu gospodarstw. Celem istnienia grup producenckich jest koncentracja produkcji
oraz sprzeda¿ wiêkszych partii jednorodnego surowca pod wzglêdem ilo�ciowym i jako�ciowym.
Dzia³alno�æ grupowa wymusza na rolnikach specjalizacjê oraz motywuje ich do podnoszenia jako-
�ci wytwarzanych surowców. Du¿a konkurencja na rynku sprawia, ¿e formowanie grup staje siê
niezbêdnym elementem funkcjonowania wielu producentów, a zw³aszcza trzodziarzy.
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W�ród badanych gospodarstw g³ówn¹ motywacj¹ podjêcia decyzji o wspó³pracy w ramach
grupy producenckiej by³o: uzyskiwana producentów niskiej ceny sprzeda¿y trzody chlewnej, ni-
ska op³acalno�æ produkcji, trudno�ci zbytu trzody, a tak¿e wyd³u¿ony termin p³atno�ci za sprzeda-
ny ¿ywiec. Motywacj¹ przyst¹pienia do grupy producenckiej by³a równie¿ mo¿liwo�æ wzmocnie-
nia pozycji konkurencyjnej na rynku. G³ównym efektem integracji poziomej producentów trzody
chlewnej by³ wzrost op³acalno�ci produkcji zrzeszonych gospodarstw, przez uzyskanie wy¿szej
ceny sprzeda¿y 1 kg ¿ywca, dziêki podpisanym umowom kontraktacyjnym i uzyskanym z tego
tytu³u dop³atom. Wszystkie grupy producenckie oraz analizowane w nich gospodarstwa uzyska³y
wy¿sze ceny ¿ywca wieprzowego, w porównaniu ze �rednimi cenami p³aconymi za ¿ywiec w regio-
nie. Wy¿sza jako�æ ¿ywca w postaci wy¿szej miêsno�ci w badanych grupach przynios³a wy¿szy
efekt produkcji.
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Summary
Agricultural producers into producer groups enjoys growing popularity in Poland. Producers join forces to

increase production efficiency and improve market competitiveness of farms. For many agricultural producers,
and especially pig producers, the integration offers a chance to stay in business and achieve a stable and strong
market position. This paper explores the principles according to which producer groups operate in the Wielkopol-
ska and  Kujawsko-pomorskie region. Pig producers and the efficiency of their businesses were investigated.
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