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Synopis. Przedstawiono stosunek kadry menad¿erskiej do integracji w grupy producentów rolnych (gpr). Zapre-
zentowano mocne i s³abe strony oraz szanse i zagro¿enia jakie widz¹ przedstawiciele zarówno gospodarstw
indywidualnych jak i RSP. Omówiono bariery zarówno �wiadomo�ciowe, ekonomiczne i organizacyjne procesu
³¹czenia siê w gpr. Zaprezentowano postawy kadry zarz¹dzaj¹cej badanych obiektów.

  Wstêp
Stan gospodarczego zorganizowania producentów jest obecnie najs³absz¹ stron¹ polskiego rol-

nictwa. Rolnicy, mimo i¿ produkuj¹ produkty wysokiej jako�ci, to jednak partie towaru, które oferuj¹
na sprzeda¿ s¹ zbyt ma³e i czêsto niedostosowane do oczekiwañ konsumentów. Sytuacja jaka ma
miejsce obecnie na rynku producentów rolnych jest konsekwencj¹ upadku spó³dzielczo�ci wiejskiej,
którao zajmowa³a siê skupem a¿ 60% produktów rolnych. Po roku 1990, rolnicy niechêtnie patrzyli na
spó³dzielczo�æ, próbuj¹c swoich szans w zrzeszeniach i stowarzyszeniach. Jednak takie formy praw-
ne niezbyt dobrze sprawdza³y siê w organizowaniu producentów, a rolê spó³dzielni zajêli po�rednicy
[www.krs.org.pl]. Szans¹ na zmianê takiego stanu sta³a siê integracja.

Wed³ug Krawczyka [2007] integracja jest to proces powszechny w ca³ej gospodarce, polegaj¹-
cy na scalaniu dzia³añ podmiotów gospodarczych. Integracjê mo¿na zaobserwowaæ w przedsiê-
biorstwach, ga³êziach i dzia³ach gospodarki, a tak¿e pomiêdzy pañstwami, które podejmuj¹ wspól-
ne przedsiêwziêcia. Integracja, znalaz³a równie¿ swoje odniesienie w agrobiznasie.

W agrobiznesie wyró¿niæ mo¿na dwa rodzaje integracji: poziom¹,  pionow¹. Cech¹ ³¹cz¹c¹ obie
formy integracji jest m.in. obni¿enie kosztów produkcji i dystrybucji. co skutkuje  zwiêkszon¹ si³a
konkurencyjn¹ zintegrowanych podmiotów gospodarczych [Kapusta 1998].

Integracja pozioma to kategoria ekonomiczna opisuj¹ca ³¹czenie ze sob¹ podmiotów gospodar-
czych nale¿¹cych do tej samej fazy produkcji lub dystrybucji [Kondratowicz-Pozorska, 2007].
Konsekwencj¹ ³¹czenia siê podmiotów w agrobiznesie mo¿e byæ, cytuj¹c za Krawczykiem [2007]
�dostosowanie produkcji rolnej do warunków rynkowych, podniesienia efektywno�ci gospodaro-
wania, koncentracji poda¿y oraz organizacji sprzeda¿y produktów rolnych, nastêpstwem czego
bêdzie poprawa konkurencyjno�ci tych produktów�.

Przyk³adem takiej integracji w rolnictwie s¹ m.in. grupy producentów rolnych, które sta³y siê
szans¹ na poprawê sytuacji w polskim rolnictwie. Grupa producentów rolnych jest dobrowolnym
zrzeszeniem rolników maj¹cym wspólny cel, jakim mo¿e byæ np. wspó³praca w zakresie zbytu
w³asnych produktów (dodatkowo proces ³¹czenia siê producentów rolnych powoduje eliminacjê
zjawiska wzajemnej konkurencji), a tak¿e wiêksze mo¿liwo�ci inwestowania i pozyskiwanie ze-
wnêtrznych �róde³ finansowania. Mimo wymiernych korzy�ci, jakie osi¹gaj¹ rolnicy w wyniku
integracji, konsolidacja jest nadal ma³o stosowanym sposobem na poprawê sytuacji polskiego
rolnictwa. Na dzieñ 31.12.2009 r. na terenie Polski by³o zarejestrowanych zaledwie 509 grup produ-
centów rolnych.
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Cel i metodyka badañ
Celem opracowania by³o okreslenie postaw kadry kierownicej RSP wobec zmian jakie niesie za

sob¹ proces integracji. Przedmiotem badañ, których wyniki zaprezentowano w artykule, by³o przed-
stawienie czynników, maj¹cych bezpo�redni wp³yw na tempo tworzenie siê grup producentów
rolnych oraz dokonanie analizy SWOT zespo³owego dzia³ania rolników.

�Ludzie dzia³aj¹cy w organizacji zachowuj¹ siê ró¿nie wobec zmian; zarówno ich pragn¹,
jak siê ich obawiaj¹� [Penc 1999]. W zale¿no�ci od pozycji jak¹ zajmuj¹ w organizacji, kwalifikacji,
jak równie¿ osobowo�ci, przyjmuj¹ ró¿ne postawy.

W celu okre�lenia postaw kadry zarz¹dzaj¹cej pos³u¿ono siê podzia³em Judson�a, który w
ksi¹¿ce � Menager`s Guide to Making Change� wyznacza cztery g³ówne postawy wobec zmian:
akceptacja, obojêtno�æ, bierny opór i czynny.W celu zebrania niezbêdnych informacji pos³u¿ono
siê metod¹ ankietow¹ (wzbogacon¹ o wywiad) monograficzn¹ i porównawcz¹. Na podstawie uzy-
skanych odpowiedzi dokonano równie¿ analizy SWOT.

Przeprowadzona ankieta dotyczy³a nastêpuj¹cych zagadnieñ:
� stosunku kadry kierowniczej do procesu ³¹czenie siê gospodarstw w gpr,
� mocnych i s³abych stron oraz szans i zagro¿eñ jakie niesie ze sob¹ proces integracji
� czynników bêd¹cych oraz mog¹cych byæ bod�cem w procesie konsolidacji,
� postaw kadry zarz¹dzaj¹cej wobec zmian.

Badanie przeprowadzono na terenie województwa opolskiego na pocz¹tku 2010 roku. O opinie na
temat integracji poziomej zapytano 10 kierowników rolniczych spó³dzielni produkcyjnych oraz 10 rolni-
ków indywidualnych. W�ród respondentów, 100% stanowili mê¿czy�ni. W wieku powy¿ej 50 lat by³o
70% ankietowanych, a zaledwie 30% badanych stanowi³a kadra zarz¹dzaj¹ca w wieku 36-50 lat (rys. 1).

Wy¿sze wykszta³cenie posiada³o 60% ankietowanych, a w�ród nich 11 z wykszta³ceniem wy-
¿szym rolniczym, natomiast szko³ê �redni¹ ukoñczy³o 40% respondentów (w tym szko³ê o profilu
rolniczym 5 osób) rysunek 2.

Bior¹cy udzia³ w badaniu kierownicy zarz¹dzali gospodarstwami o bardzo zró¿nicowanym areale.
Najwiêcej  gospodarstw  (8) zajmowa³o powierzchniê 250-500 hektarów (gospodarstwa �rednie), 4
gospodarstwa by³y o powierzchni 500-750 (gospodarstwa du¿e), 4 gospodarstwa � 750-1000 ha
(gospodarstwa bardzo du¿e), dwa gospodarstwa o areale powy¿ej 1000 ha oraz dwa gospodarstw nie
przekraczaj¹ce powierzchni 250 ha (gospodarstwa ma³e).

Rolnicy indywidualni zarz¹dzali gospodarstwami
o powierzchni nieprzekraczaj¹cej 1000 ha: 2 � rolni-
ków by³o w³a�cicielami gospodarstw o areale do 250
ha,  5 � od 250 do 500 ha, 2 � 500-750 ha, a 1 �  gospo-
darstwem o powierzchni 1000 ha. Pozosta³e 10 go-
spodarstw by³o pod zarz¹dem 10 rolniczych spó³dziel-
ni produkcyjnych (rys. 3). Pytani respondenci w 60%
prowadzili gospodarstwa o profilu ro�linnym (g³ów-
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Rysunek  3. Zró¿nicowanie gospodarstw po wzglêdem
area³u
�ród³o: opracowanie w³asne.
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Rysunek 1. Struktura wiekowa
respondentów
�ród³o: opracowanie w³asne.
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Rysunek  2. Struktura wykszta³cenia
respondentów
�ród³o: opracowanie w³asne.
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nie producenci zbó¿ i ro�lin oleistych), 35%  �  mieszanym, oraz 5% � zwierzêcym (producenci
byd³a mlecznego) � rysunkek 4. W badaniu zapytano równie¿ o aktualn¹ sytuacje ekonomiczn¹ w jakiej
znajduje siê ich gospodarstwo. W�ród ankietowanych znale�li siê zarówno kierownicy bardzo dobrze
prosperuj¹cych gospodarstw (5 ankietowanych), dobrze prosperuj¹cym (11 respondentów)  jak i o z³ej
kondycji ekonomicznej (4) � rysunek 5.

Stosunek menad¿erów do integracji w GPR
Ankietowani kierownicy zapytani o stosunek do integracji w GRP,

w 90% udzielili poparcia takiemu dzia³aniu, natomiast zaledwie 10%
(co daje 2 ankietowanych) by³o przeciwko ³¹czeniu siê gospodarstw.
Z przeprowadzonej ankiety wynika i¿ zwolennikami integracji byli
przede wszystkim najm³odsi uczestnicy badania, jak równie¿ kadra
zarz¹dzaj¹ca �redniki, du¿ymi i bardzo du¿ymi gospodarstwami
(100% rsp opowiedzia³o siê za s³uszno�ci¹ integracji). Z tego wy-
nika jednoznaczni,e i¿ jednym z czynników decyduj¹cych o stop-
niu zaanga¿owania rolników w proces konsolidacji jest wiek (m³odsi
wyra¿aj¹ wiêksza chêæ do wprowadzania zmian), drugim natomiast,
jest  potencja³ ekonomiczny prowadzonych gospodarstw (kadra
zarz¹dzaj¹ca  gospodarstwami  o lepszej kondycji ekonomicznej
widzi wiêksze szanse rozwoju dla siebie).

Popieraj¹cy integracje zapytani o motywy którymi kierowali siê przy odpowiedzi na powy¿sze
pytania najczê�ciej wskazywali na korzy�ci ekonomiczne, jakie towarzysz¹ procesowi integracji. Za
has³o przewodnie swoich pogl¹dów uznali �du¿y mo¿e wiêcej�. Przeciwnicy konsolidacji zasadno�æ
swoich pogl¹dów motywowali brakiem samodzielno�ci w podejmowaniu dzia³añ, jak równie¿ niedopa-
sowaniem interpersonalnym (k³ótnie miêdzy cz³onkami). W tej grupie badanych przewa¿ali ludzie starsi
(powy¿ej 50 lat), jak równie¿ w³a�ciciele (rolnicy indywidualni) ma³ych gospodarstw (do 250 ha).

Analiza SWOT procesu integracji w GPR
W przeprowadzonym badaniu zapytano równie¿ kadrê zarz¹dzaj¹c¹ o mocne i s³abe strony oraz

szanse i zagro¿enia dla procesu integracji. Ankietowani znacznie czê�ciej w swoich odpowiedziach
podawali mocne strony, jak i szanse jakie daje im integracja, rzadziej natomiast wskazywali zagro¿enia
i s³abe strony tego procesu. W tabeli 1 zaprezentowano wyniki. Mocn¹ stron¹ procesu integracji
wed³ug 20 respondentów by³a mo¿liwo�æ negocjacji cen, zarówno zakupu �rodków do produkcji, jak
i sprzeda¿y w³asnych produktów. Niektórzy nawet twierdzili, ¿e takie dzia³ania mog¹ daæ wiêcej
korzy�ci finansowych, ni¿ pomoc �unijna�. Ponadto respondenci, jako mocne strony wymieniali
jeszcze m.in. stabiln¹ pozycjê na rynku (wiêksze partie produktów o jednolitych parametrach ofero-
wane na sprzeda¿) � 13 wskazañ, wytwarzanie produktów o wy¿szej jako�ci (wspólne tworzenie bazy
do przetwarzania i przechowywania produktów) � 10 odpowiedzi, obni¿anie kosztów produkcji � 7
respondentów, jak równie¿ wymiana do�wiadczeñ pomiêdzy cz³onkami grupy (4 opinie).

Bardzo du¿¹ szans¹ w procesie integracji wed³ug ankietowanych by³a pomoc finansowa z UE
(19 opinii). W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dzia³anie �grupy producentów
rolnych�  w latach  2004-2006 przeznaczono kwotê: 6,4 euro, natomiast na okres rozliczeniowy
2007-2013 planowana jest do rozdysponowania kwota 140 mln euro, z czego jedna grupa mo¿e
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Rysunek  5. Kondycja ekonomiczna go-
spodarstw
�ród³o: opracowanie w³asne.
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badanych gospodarstwach
¯ród³o: opracowanie w³asne.
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staraæ siê o pomoc w wysoko�ci 390 tys. euro). Bod�cem do zespo³owego dzia³ania wed³ug 10
respondentów mog³a byæ równie¿ ustawa z 21 listopada 2000 roku o grupach producentów rol-
nych i ich zwi¹zkach , a w³a�ciwie jej nowelizacje z czerwca 2004 r. oraz grudnia 2006 r. Zmiany
ustawy mówi³y m.in. o mo¿liwo�ci tworzenia grupy przez 5 producentów jednego produktu lub
grup produktów, jak równie¿ zezwala³y na tworzenie grup przez osoby prawne (da³o to szanse
tworzenia GPR  m.in. w ramach integracji RSP). Dodatkowo ankietowani wskazali jako szanse
tworzenie wspólnego zaplecza technicznego i technologicznego (m.in. przez wspó³u¿ytkowanie
maszyn i budowli) � 7 odpowiedzi oraz wspólne realizowanie programów rozwojowych (1 opinia).

S³ab¹ stron¹ zespo³owego dzia³ania rolników wed³ug 12 ankietowanych by³ przede wszystkim
brak samodzielno�ci w podejmowaniu dzia³añ (tak¹ opinie wyra¿ali przede wszystkim kadra zarz¹dza-
j¹ce ma³ymi gospodarstwami  � do 500 ha). Ponadto, 6 opiniodawców wskazywa³o na kumoterstwo,
co oznacza³o obawê przed tworzeniem siê wewn¹trz grupy mniejszych grupek dbaj¹cych o tylko
w³asne interesy. Skomplikowana biurokracja to równie¿ dla 4 ankietowanych s³aba strona omawiane-
go procesu, podobnie jak wolniejsza reakcja grupy na zmiany na rynku produktów rolnych.

Barier¹ tworzenia GPR by³a przede wszystkim wizja k³ótni wewn¹trz grupy (7 opinii) oraz lêk
przed wyzwaniem jakim by³a nowa forma dzia³alno�ci (6 respondentów). Kolejnym problemem
hamuj¹cym proces konsolidacji wed³ug 6 ankietowanych jest niechêæ do spó³dzielczo�ci. Mimo i¿
rolnicy zdaj¹ sobie sprawê z roli, jak¹ odegra³y spó³dzielnie w powojennej Polsce, to jednak prze-
³om ustrojowy doprowadzi³ do zniekszta³cenia spó³dzielczo�ci [Ryznar 2000] i tym samym napawa
awersj¹ do dzia³añ zespo³owych.

Ankietowani za mocne strony zespo³owego dzia³ania wymieniali przede wszystkim korzy�ci eko-
nomiczne natomiast najwiêkszymi szansami by³y dotacje unijne oraz w zmiany w prawodawstwie.
Bior¹c pod uwagê s³abe strony analizy SWOT, uwidoczni³ siê czynnik mentalny kadry zarz¹dzaj¹-
cej. Obawy przed sk³óceniem cz³onków, niechêæ wobec spó³dzielczo�ci, lêk przed now¹ sytuacj¹
w jakiej bêd¹ musieli dzia³aæ, ograniczaj¹ tempo powstawania omawianych organizacji.

Czynniki mog¹ce wp³yn¹æ na pobudzenie procesu integracji w�ród rolników
Ankietowanych zapytano o czynniki maj¹ce wp³yw na pobudzenie integracji. Najwiêkszy suk-

ces wed³ug respondentów mog¹ odnie�æ szkolenia (15 ankietowanych) prowadzone, zarówno
przez kadrê naukow¹, jak i przedstawicieli ju¿ istniej¹cych grup. Wed³ug 7 osób odpowiadaj¹cych
na pytania, du¿¹ rolê do odegrania w konsolidacji maj¹ doradcy rolni (pomoc w kompletowaniu
dokumentów oraz pisaniu wniosków). Wiêkszy dostêp do zewnêtrznych funduszy (m.in. kredytów
preferencyjnych) oraz nowelizacja prawa mo¿e staæ wed³ug 3 ankietowanych kolejnym bod�cem
do tworzenia grup producentów.

Analizuj¹c dane statystyczne udostêpnione przez Krajow¹ Radê Spó³dzielcz¹ dotycz¹ce procesu
tworzenia GPR  w Polsce zauwa¿yæ mo¿na pewien trend. Od stycznia 2001 roku do grudnia 2009 na
terenie Polski powsta³o 509 grup. Pocz¹tkowo (do 31.12.2003), zainteresowanie zespo³owym dzia-
³aniem rolników by³o niewielkie, o czy �wiadczy liczba utworzonych organizacji (40).
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Nowelizacja ustawy w 2004 roku (mówi¹ca
o mo¿liwo�ci tworzenia grup przez osoby praw-
ne) oraz dotacje unijne w ramach PROW 2004-
2006 wp³ynê³y znacz¹co na tempo tworzenia
grup. W roku 2004 nast¹pi³o podwojenie licz-
by podmiotów z 40 do 85. Kolejne lata przynio-
s³y znacz¹cy wzrost zainteresowania grupami,
a najwiêksz¹ liczbê odnotowano w 2009 roku
(126 nowych grup).

Na terenie województwa opolskiego wed³ug
danych z 31.12.2009 roku, dzia³a³y 53 grupy, co
daje blisko 10% ogó³u grup w kraju. Prezentowa-
ny teren nie odbiega od ogólnego trendu panu-
j¹cego w Polsce (liczba grup wzrasta, najwiêkszy
skok w liczbie zarejestrowanych grup nast¹pi³ w roku 2009).

Cykle szkoleñ, kolejne zmiany w ustawodawstwie doty-
cz¹ce tworzenie gpr (w roku 2006 i 2008) oraz nastêpna
edycja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 to aktualne czynniki stymuluj¹ce proces two-
rzenia siê grup.

Postawy kadry zarz¹dzaj¹cej wobec zmian
Analizuj¹c odpowiedzi udzielone przez kadrê zarz¹dza-

j¹c¹ zarówno gospodarstwami indywidualnymi, jak i rolni-
czymi spó³dzielniami produkcyjnymi, wyró¿niæ mo¿na kilka
postaw wobec zmian. Je¿eli odpowiedzi skonfrontujemy z 4
postawami Judsona [1966], to zaobserwujemy nastêpuj¹ce
tendencje:
� postawê akceptacji wyra¿aj¹c¹ siê poprzez wysok¹ moty-

wacjê i zaanga¿owanie w procesy innowacyjne wykaza³o 12
osób, g³ównie byli oni kierowników rsp oraz bardzo du¿ych
i du¿ych gospodarstw,

� postawê obojêtno�ci charakteryzuj¹c¹ siê spadkiem
motywacji oraz brakiem zaanga¿owania i napiêciem emo-
cjonalnym przejawia³o 6 kierowników du¿ych gospo-
darstw,

� bierny opór zaobserwowano u 2 kierowników gospodarstw indywidualnych o najmniejszej
powierzchni,

� czynnego oporu nie zauwa¿ono w�ród badanych.
Przyporz¹dkowuj¹c konkretne postawy do osób brano g³ównie pod uwagê pytanie o stosunek

do integracji, jak równie¿ opinie na temat mocnych i s³abych stron omawianego procesu. Postawê
akceptacji wykazywali ankietowani, którzy mówili konsolidacji �tak� oraz wymienili najwiêksz¹
liczbê szans i najmniejsz¹ liczbê zagro¿eñ. Charakteryzuj¹c t¹ grupê na uwagê zas³uguje fakt, i¿
nale¿eli do niej najm³odsi uczestnicy badania, maj¹cy wykszta³cenie wy¿sze, jak równie¿ kierowni-
cy powy¿ej 50 roku ¿ycia po studiach rolniczych.

Drug¹ grupê charakteryzowa³a wy¿sza �rednia wieku ni¿ pierwsz¹, jak równie¿ wiêkszy scepty-
cyzm. Ankietowani zaliczani do tej grupy, jako szanse podawali przede wszystkim korzy�ci wynika-
j¹ce z negocjacji cen, jak równie¿ dofinansowanie z UE oraz efektywniejsze wykorzystanie sprzêtu.
Respondenci ci patrzyli krótkowzrocznie na integracjê.

Bierny opór przejawia³o 2 ankietowanych i reprezentuj¹cych najmniejsze gospodarstwa, co ozna-
cza³oby, ¿e ich w³a�ciciele (przedstawiciele gospodarstw indywidualnych) obawiaj¹ siê wchodziæ we
wspó³pracê z du¿ymi farmerami. Kolejn¹ przyczyn¹ takiego nastawienia mog³a byæ fatalna sytuacja
tych gospodarstw, któr¹ zdeklarowali ankietowani, co mo¿e �wiadczyæ o tym, ¿e rolnicy pogodzili siê
ze swoim stanem i jedyn¹ szans¹ jak¹ widz¹ jest likwidacja w wywiadzie bezpo�rednim.
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Rysunek 7. czynniki mogace pobudziæ proces
integracji
�ród³o: opracowanie w³asne.
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 Wnioski
 Na podstawie przeprowadzonej ankiety oraz w³asnych spostrze¿eñ mo¿na wyci¹gn¹æ nastê-

puj¹ce wnioski:
1. Poparcie dla integracji przejawia przede wszystkim m³oda kadra zarz¹dzaj¹c,a najczê�ciej po

studiach rolniczych nadzoruj¹ca dzia³alno�æ du¿ych i bardzo du¿ych gospodarstw.
2. Mocnymi  stronami, jak i szansami dla procesu konsolidacji s¹ przede wszystkim czynniki

ekonomiczne (np. mo¿liwo�æ negocjacji cen zbytu produktów jak i �rodków do produkcji).
3. Najwiêksz¹ barier¹ w integracji s¹ czynniki mentalne (m.in. brak zaufania do spó³dzielczo�ci lub

brak samodzielno�ci w podejmowaniu dzia³añ).
4. W�ród ankietowanych na poprawê stanu zorganizowania rolników najwiêkszy wp³yw mo¿e mieæ

cykl szkoleñ, prowadzony zarówno przez kadrê naukow¹ i rolników ju¿ zintegrowanych w grupy.
5. Pomoc finansowa z UE oraz dostosowania prawne s¹ g³ównymi czynnikami stymuluj¹cymi

proces tworzenia GPR.
6. W�ród kadry zarz¹dzaj¹cej nie zauwa¿a siê postawy czynnego oporu wobec integracji a wrêcz

przeciwnie,  postawê akceptacji przejawia najwiêksza liczba opiniodawców.
Najs³uszniejszym podsumowaniem jest cytat za Zientek-Varga [2004]:  �praktyka poka¿e, jak

polscy producenci bêd¹ siê zachowywaæ w stosunku do siebie i czy naucza siê my�leæ o przysz³o-
�ci, a nie tylko o roku, w którym jest dobra cena na to co wytworzyli. Dzia³anie w grupie wymaga
zupe³nie innych zachowañ ni¿ wtedy, gdy rolnik sam produkuje i sprzedaje. Je�li jednak nie chce siê
wypa�æ z obiegu, chce utrzymaæ siê na rynku, zapewniæ sobie sensowne dochody, musi powa¿nie
pomy�leæ o wspó³dzia³aniu, eliminuj¹c bariery jakie tkwi¹ przede wszystkim w nim samym i wyko-
rzystaæ szanse jakie daje integracja�.
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Summary
In the paper there were presented opinions of farmers in the region of Opole  about  the system of integrating

farmers in the form of producers groups. There were indentified both weaks and strong sides of the system in the
light of opinions of farmers. The collected informations show that the integration process is prevented by  mental
barriers from the side of farmers.
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