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Abstrakt. Mała konkurencyjność polskich ogrodników na rynku skłania ich do współpracy w grupach i organi-
zacjach producentów. Pozwala to sprostać wymaganiom dużych odbiorców, zwiększa siłę negocjacyjną, a także 
daje możliwość rozwoju gospodarstw. Przedstawiono zmiany mające miejsce w gospodarstwach ogrodniczych po 
przystąpieniu właścicieli do grupy producentów. Po przystąpieniu do grupy producentów w większości gospodarstw 
miała miejsce zmiana struktury produkcji (odmianowa), wzrost wyposażenia we wspólnie nabywane i użytkowane 
środki trwałe, spadek zapotrzebowania na siłę roboczą, wzrost wspólnych zakupów środków obrotowych (w tym 
opakowań) prowadzący do obniżenia kosztów. W efekcie tych zmian 57% badanych odnotowało wzrost przychodów.  

Wstęp
Rosnąca globalizacja mająca miejsce także na rynku owoców i warzyw przyczynia się do co-

raz częstszego podejmowania przez producentów inicjatywy współdziałania. Najczęstszą formą 
ich współpracy jest tworzenie grup i organizacji producentów [Pizło 2011]. Głównym celem tych 
podmiotów jest reprezentowanie swoich członków oraz sprzedaż ich produkcji [Boguta i in. 1996]. 
Proces ten jest szczególnie istotny ze względu na znaczne rozdrobnienie polskiego ogrodnictwa, 
które wpływa niekorzystnie na konkurencyjność producentów [Łęczycki 2000]. Wspólne działanie, 
nie tylko ułatwia proces dystrybucji, ale obniża także koszty produkcji i przechowywania owoców 
i warzyw [Gąsiorek 2012]. Grupy i organizacje producentów chcąc dysponować produktami jak 
najwyższej jakości, dokładają wszelkich starań, aby dostosować prowadzone przez ich członków 
uprawy do wymogów współczesnego rynku zbytu. Cel ten osiągany jest m.in. przez zastosowanie 
nowoczesnych technologii produkcji [Szeląg-Sikora, Kowalski 2010], wdrażanie systemów cer-
tyfikacyjnych [Stoma 2011] oraz poszerzanie przez ogrodników wiedzy związanej z nowościami 
branżowymi, przez cykle szkoleń organizowane przez te podmioty [Szeląg-Sikora, Kowalski 2010]. 
Ogrodnicy zrzeszeni w grupy i organizacje producentów stają się silnymi partnerami handlowymi, 
mogącymi sprostać wymaganiom szerokiej grupy odbiorców. Dzięki wspólnemu działaniu mają 
możliwość tworzenia silnych powiązań rynkowych, które w konsekwencji przyczyniają się do po-
prawy ich efektywności handlowej [Kozak, Gumowski 2006]. Ponadto, przynależność do tych grup 
lub organizacji, na skutek dobrze prosperującego marketingu oraz rozbudowanego systemu doradz-
twa, gwarantuje ogrodnikom większą stabilizację oraz bezpieczeństwo handlowe [Łęczycki 200]. 

Celem badań było przedstawienie zmian mających miejsce w gospodarstwach producentów 
owoców i warzyw po przystąpieniu do grupy. Otrzymane wyniki powinny być wskazówką dla 
ogrodników rozważających podjęcie inicjatywy współdziałania w grupach producentów. 

Materiał i metodyka badań
Zprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczących zmian w sferze produkcji i dystrybucji, a 

będących efektem współdziałania ogrodników w grupach producentów owoców i warzyw (GPOW). 
Analizie poddano takie parametry, jak: areał upraw i struktura produkcji, wyposażenie gospodarstw 
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w środki trwałe, zaopatrzenie w środki obrotowe, zapotrzebowanie na siłę roboczą, kanały zbytu 
owoców i warzyw, przygotowanie do sprzedaży, poziom cen oraz przychody uzyskiwane przez 
ogrodników. Oceny tych zmian dokonano odnosząc je do oczekiwań producentów przystępują-
cych do grupy oraz do opinii samych członków grup o rozwoju gospodarstwa i słuszności podjętej 
decyzji. Badaniami objęto 100 producentów należących do grup w regionie grójeckim i rawskim. 

Wśród ankietowanych 52% posiadało gospodarstwa o powierzchni 3-10 ha, 38%  
o powierzchni 11-20 ha, a 10% powyżej 20 ha. Byli to głównie producenci owoców (73%),  
24% stanowili producenci owoców i warzyw, a 3% producenci owoców, warzyw i kwiatów. 
Wśród respondentów 59% prowadziło swoje gospodarstwo minimum 11 lat, 27% od 4 do 10 lat, 
a 14% od 1 do 3 lat. Największy udział (49%) mieli producenci zrzeszeni od 1. roku do 3 lat, a 
28% dopiero rozpoczęło współpracę w grupie. Ogrodnicy, którzy działali w grupach 4 -10 lat 
stanowili jedyne 12%, a współpracujący od ponad 10 lat (11%).

Wyniki badań
zmiany w gospodarstwach na poziomie produkcji

Z badań Jaworskiej-Wójcik [2005] wynika, że efektem przystąpienia do grupy producentów 
było powiększenie gospodarstw (drogą dzierżawy gruntów) przez 41% badanych rolników. Takiej 
skali tego zjawiska nie odnotowano w badaniach. Wzrost powierzchni uprawy miał miejsce tylko 
w 8% gospodarstw (tab.1), w tym w 5% dokupiono grunty, a w 3% wydzierżawiono. Natomiast 
wszyscy badani producenci dokonali zmian w strukturze produkcji. W 8 gospodarstwach odno-
towano poszerzenie profilu produkcji o nowe gatunki roślin, zaś w 3 gospodarstwach zawężono 
profil produkcji rezygnując z chowu zwierząt. Rezygnację z chowu zwierząt po przystąpieniu do 
grupy odnotowała także Jaworska-Wójcik [2005]. Bardziej widoczne zmiany w badanej popu-
lacji dotyczyły struktury odmianowej – 48% producentów wprowadziło do uprawy dodatkowe 
odmiany, 42% ograniczyło ich liczbę, a 2% zastąpiło stare odmiany nowymi. 

Według Jaworskiej-Wójcik [2005] przystąpienie do grupy powoduje wzrost zapotrzebowania na siłę 
roboczą w gospodarstwach, wynikający z konieczności zbioru oraz dostarczenia towarów w określonym 
terminie, a także o wysokiej jakości. Badania wykazały jednak, że na wzrost nakładów siły roboczej 
wskazało tylko 19% ankietowanych (tab.1), w tym 8% stanowili ci z powiększoną powierzchnią 

Tabela 1. Zmiany w gospodarstwach po wstąpieniu do grupy producentów 
Table 1. Changes in horticultural farms after joining the producers group)
Wyszczególnienie/Specification Zmiany [% wskazań]/Changes [% of answers]

wzrost/poszerzenie/
growt/expansion

spadek/zawężenie/
decrease/narrow

bez zmian/
no changes

Powierzchnia upraw/Cultivation area 8 0 92
Profil produkcji/Production profile 8 3 89
Ilość odmian/Number of species 48+21 42 3
Nakłady siły roboczej/Labor input 19 25 56
Wyposażenie w środki trwałe/Fixed assets 
equipment

82 4 14

Wspólny zakup środków obrotowych/
The joint purchase of production means 

48 - 52

Koszty zakupu środków obrotowych/
The costs of production means purchase

4 65 31

Ceny produktów/Product prices 33 18 39+102

Przychody ze sprzedaży/Revenues from sales 57 4 23+162

1  stare odmiany zastąpiono nowymi/old varieties were replaced by new, 2  trudno określić/difficult to determine 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Dziedzic 2012
Source: own study based on Dziedzic 2012



308 Wioleta Sobczak, Lilianna Jabłońska, Anita Dziedzic

uprawy, w 25% gospodarstw nastąpiło natomiast zmniejszenie zapotrzebowania na siłę roboczą, w 
19% o mniej niż 1/4, a w 6% nawet o 26-50%. Był to efekt m.in. wspólnego przygotowania do sprze-
daży, zmian technologii uprawy oraz poprawy poziomu mechanizacji. Aż 82% badanych wskazało 
na wzrost liczby maszyn i urządzeń w swoich gospodarstwach. Były one w części ich własnością, a w 
części własnością grupy, nabyte przy wsparciu ze środków publicznych i dzierżawione od niej. Tylko 
4% producentów zmniejszyło swoje wyposażenie w środki trwałe, zaś 14% nie dokonało żadnych 
zmian, ale ci producenci korzystali z maszyn i urządzeń będących w posiadaniu grupy. We wspólnych 
zakupach i wspólnym użytkowaniu maszyn uczestniczyło aż 98% badanych, co przyczyniło się do 
zwiększenia efektywności ich wykorzystania i obniżenia kosztów jednostkowych. 

Zmianą odnotowaną w gospodarstwach członków grup było pojawienie się wspólnych zaku-
pów środków obrotowych. Przed przystąpieniem do grupy producentów tylko 2,34% środków 
nabywane było wspólnie z innymi rolnikami, a 97,66% środków kupowano indywidualnie, w 
tym 85,78% w sklepach detalicznych (rys. 1). Po przystąpieniu do grupy prawie 50% środków 
obrotowych w gospodarstwach pochodziło ze wspólnego zaopatrzenia, co umożliwiło producentom 
zmniejszyć koszty ich zakupu. Zmniejszenie kosztów zakupu odnotowało 65% badanych (tab. 1),  
w tym 30% określiło je jako wyraźne. Jednocześnie 4% respondentów wskazało na wzrost kosz-
tów, ale podkreślono, iż był nieznaczny i wynikał ze zmiany profilu i technologii produkcji, a 
także wzrostu areału upraw. 

Celem grup producentów owoców i warzyw jest poprawa sprzedaży produktów i uzyskanie 
wyższych cen [Boguta 1996]. W badanej populacji wyższe ceny za produkty odnotowało tylko 33% 
badanych (tab. 1). Dla 39% respondentów poziom cen nie zmienił się, a dla 18% nawet obniżył. 
Była również grupa osób (10%), które nie umiały określić, czy uzyskiwały wyższe czy niższe ceny, 
co sugerowałoby brak zmian. Powyższe wyniki wskazują, że większość producentów nie osiągała 
korzyści wyższej ceny z przynależności do grupy. Nie potwierdziły jednak tego wnioski z oceny 
producentów dotyczącej przychodów ze sprzedaży. Tylko 4% badanych zadeklarowało ich spadek, a 
zdaniem aż 57% badanych ich przychody wzrosły w wyniku wspólnej sprzedaży (tab.1). Nie był to 
z pewnością efekt zwiększonej produkcji, gdyż nowe nasadzenia były zbyt młode, by wejść w okres 
wysokiego plonowania. Był więc to efekt wyższych cen. Pozostali badani nie odnotowali zmian w 
przychodach. Należy jednak pamiętać, że tylko 23% badanych należało do grup dłużej niż 4 lata. 

Osiąganie lepszych efektów produkcyjnych i dostosowywanie się do zmian na rynku, 
wymaga od producentów systematycznego poszerzania wiedzy. Grupa jest tu ułatwieniem.  
W analizowanej populacji 95% badanych systematycznie uczestniczyło w szkoleniach organi-
zowanych przez własną grupę, a najbardziej pożądaną tematyką były nowości technologiczne, 
integrowana ochrona roślin, system GlobalGAP, zasady BHP. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Przed przystąpieniem/Before the 
accession

Po przystąpieniu/After accession

Indywidualne w sklepie/Individually in store
Indywidualnie w hurtowni/Individually in the wholesale
Wspólnie z rolnikami niezrzeszonymi/With the non-aligned producers
Poprzez grupę producentów/By a group
Inne/Other

Rysunek 1. Zmiany w sposobie zaopatrzenia gospodarstw w środki obrotowe (% badanych)     
Figure 1. Changes in the supply way of the production means (% of respondents)       
Źródło:  jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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zmiany w sferze dystrybucji owoców i warzyw

Współdziałanie ogrodników w grupach producentów owoców i warzyw przyniosło im 
zmiany w sposobie dystrybucji produktów. Przed podjęciem współdziałania średnio 34% ca-
łej produkcji zbywane było samodzielnie przez producentów na rynkach hurtowych, 24% 
przeznaczano na eksport przy udziale pośrednika, a 22% sprzedawano do punktów skupu  
z przeznaczeniem po 1/2 do przetwórni oraz na rynek produktów deserowych do bezpośredniej 
konsumpcji (rys. 2). Dość istotnym kanałem zbytu byli odbiorcy hurtowi, za pośrednictwem których 
sprzedawano 8% produkcji. Po rozpoczęciu wspólnych działań nastąpiło wyraźne skoncentrowanie 
kanałów zbytu. Ponad 75% produkcji ogrodnicy wprowadzali na rynek przez grupę. W dalszym 
ciągu jednak średnio 25% owoców i warzyw zbywali sami, choć nie było to zgodne w wymogami 
legislacyjnymi, przy czym była to głównie sprzedaż na rynkach hurtowych – 13% produkcji. 

Zmiana kanałów dystrybucji i wspólne zarządzanie procesem sprzedaży oraz znaczący spadek 
wielkości produktów przeznaczonych do przetwórstwa wymusiła na producentach podniesienie 
jakości i dostosowanie jej do wspólnych norm jakościowych. Analiza przeprowadzonych badań 
wykazała, że po przystąpieniu do grupy producentów w 56% przypadków jakość oferowanych 
przez ogrodników produktów wzrosła, zdaniem 38% respondentów nie uległa zmianie, gdyż już 
wcześniej dysponowali produktami dobrej jakości. Istotnym ułatwieniem w procesie dystrybucji 
towarów członków grup jest możliwość sortowania produktów za pośrednictwem tych podmio-
tów. Z tego rozwiązania korzystało aż 76% ankietowanych, w tym 54% traktowało ten sposób 
przygotowania do sprzedaży produktów jako jedyny. W dalszym ciągu jednak 22% ogrodników 
sortowało owoce i warzywa we własnym zakresie, co wynikało najczęściej z braku odpowiedniego 
wyposażenia w ich nowo powstałych grupach. Jedynie 2% ogrodników decydowało się na sko-
rzystanie z usług sortowania oferowanych przez firmy zewnętrzne. Aby dostarczały przez grupę 
producentów towar był jednolity i jednorodny podmioty te w większości przypadków dostarczają 
swoim członkom opakowania do zbioru i sprzedaży produktów –dotyczyło to 63% ankietowa-
nych. Jedynie 22% ogrodników sama zaopatrywała się w opakowania, a 14% posiadało je z obu 
wymienionych źródeł. W opakowania dostarczane przez odbiorcę pakowało tylko 1% badanych.
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Rysunek 2. Zmiany kanałów 
dystrybucji (% łącznej produkcji)
Figure 2. Changes in distribution 
channels (% of total production)
Źródło:  jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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ocena producentów faktu przynależności do grupy
Przedstawione powyżej wyniki analiz pokazują, iż producenci w większości osiągnęli cele, 

które były podstawowymi motywami ich przystąpienie do grup i podjęcia wspólnych działań. Jako 
najważniejszy powód ankietowani wymieniali najczęściej większą gwarancję zbytu wyproduko-
wanych owoców i warzyw. Tym kryterium kierowało się 77% badanych (rys. 3). Jako kolejne 
motywy wymieniali możliwość tańszego nabywania środków produkcji (58% ankietowanych) oraz 
wspólnego użytkowania maszyn i budynków (50% osób), przyczyniające się do obniżenie kosztów 
produkcji. Nie mniej istotny był dostęp do doradztwa oraz szkoleń organizowanych dla członków 
grup (45%). Ważnym motywem współdziałania była możliwość wymiany wiedzy, informacji oraz 
doświadczeń pomiędzy członkami podmiotów. Na istotność tego czynnika wskazało 27% badanych. 

Osiągnięcie celów motywujących producentów do członkostwa w grupie potwierdzają oceny 
samych producentów. Tylko według 3% badanych był to zły wybór, natomiast 80% badanych 
stwierdziło, że podjęli słuszną decyzję, a wspólne działanie przyniosło wymierne korzyści. Po-
zostałe 17% ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie określić czy postąpili dobrze podejmując 
inicjatywę współdziałania. O korzyściach z przystąpienia do grupy świadczy także ocena własnego 
gospodarstwa na tle innych przed i po wstąpieniu do grupy producentów. Wyraźnie wzrósł udział 
producentów oceniających swoje gospodarstwo bardzo dobrze i dobrze. Przed utworzeniem grupy 
takie oceny uzyskało 14 i 44% gospodarstw, a po krótszym lub dłuższym wspólnym działaniu aż 
27 i 56%. Tylko 9% badanych uznało je za przeciętne, w porównaniu do 38% przed przystąpie-
niem do grupy. Żaden producent nie ocenił swojego gospodarstwa jako słabe, a 8% nie umiało 
dokonać takiej oceny. Wyższe oceny własnych gospodarstw na tle funkcjonujących poza grupami 
producentów wykazały także badania Domagalskiej i Matysik [2005]. 

Rysunek 3. Motywy współdziałania ogrodników w grupach producentów  
Figure 3. Reasons for producer cooperation within producers group 
Źródło:  jak w tab. 1
Source: see tab. 1

Rysunek 4. Ocena gospodarstw przez 
właścicieli przed i po przystąpieniu do grupy 
Figure 4. Farms evaluation by their owners 
before and after joining the group 
Źródło:  jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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podsumowanie 
Wyniki badań wskazują, że po przystąpieniu do grupy producentów w gospodarstwach ich członków 

zachodzą korzystne zmiany, zgodne z oczekiwaniami motywującymi ich do wspólnych działań. W 
większości gospodarstw miała miejsce zmiana struktury produkcji (odmianowa), wzrost wyposażenia 
we wspólnie nabywane i użytkowane środki trwałe, spadek zapotrzebowania na siłę roboczą, wzrost 
wspólnych zakupów środków obrotowych (w tym opakowań) prowadzący do obniżenia kosztów. 
Odnotowano także rozwój wspólnej sprzedaży przez grupę skutkujący dopracowaniem jednolitych 
zasad przygotowania do sprzedaży i poprawą jakości produktów, poszerzenie dostępu do wiedzy przez 
wspólne szkolenia i wymianę doświadczeń. W efekcie tych zmian 57% badanych odnotowało wzrost 
przychodów, a udział oceniających swoje gospodarstwa, jako bardzo dobre i dobre wzrósł z 14 i 44% 
do 27 i 56%. Tylko 3% badanych uznało decyzję o przystąpieniu do grupy za błędną.  
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Summary
 A small competitiveness of Polish horticultural producers in the markets leads them to cooperate in 

producer groups and organizations, which allows to meet the needs of large customers, increase negotiation 
power and gives the opportunity to develop farm. In this paper the changes in horticultural farms after joining 
the producer group have been analyzed as well as the owners’ opinion on these changes. 

After joining a producer group the changes of production structure (varietal) increase of the jointly 
purchase and use equipment, decline in the demand current assets (including packagings) leading to lower 
costs have been observed in the most farms.
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