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Synopsis. W artykule przedstawiono ide  i istot  rolniczych spó dzielni produkcyjnych (RSP) oraz 

dokonano charakterystyki tych podmiotów ze wzgl du na przedmiot dzia alno ci, stan ilo ciowy i 

przestrzenne rozmieszczenie w Polsce. Dokonano równie  przegl du modeli spó dzielczo ci rolniczej 

w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz wskazano mo liwo ci ich adaptacji do polskich 

warunków. W opracowaniu opisano równie  szanse rozwoju dzia alno ci rolniczych spó dzielni 

produkcyjnych wynikaj ce z przynale no ci do grup producentów rolnych. 

S owa kluczowe: rolnicze spó dzielnie produkcyjne, grupy producentów rolnych, spó dzielczo  

rolnicza 

Abstract. The article presents the idea and and the profile of agricultural productive cooperatives with 

regard to the object of their activity, their numbers and their spatial distribution in Poland. The article 

mentions also the organizational models of cooperativism in some EU countries and shows the 

possibility of their adaptation into Polish conditions. Besides, the article describes chances of 

agricultural productive cooperatives’ development, which are the result of the membership in an 

agricultural producer groups. 

Key words: agricultural productive cooperatives, agricultural producer groups, agricultural 

cooperativism 

Wprowadzenie 

W gospodarce rynkowej, w której istnieje ekonomiczna potrzeba grupowej 

dzia alno ci rolników indywidualnych, spó dzielnie rolnicze stanowi  atrakcyjn  form  

gospodarowania. Przekona o si  ju  o tym wiele krajów Europy Zachodniej, Stany 

Zjednoczone i inne pa stwa wiata, w których rolnictwo jest dobrze rozwini te, a 

producenci dobrze zorganizowani. Przyst pienie Polski do Unii Europejskiej wzmocni o 

szanse rozwojowe funkcjonuj cych w naszym kraju od wielu lat rolniczych spó dzielni 

produkcyjnych (RSP). W kontek cie integracji europejskiej rozwój tych podmiotów zale y 

g ównie od wynegocjowanych warunków wspieraj cych polskie rolnictwo, a zw aszcza od 

mo liwo ci korzystania z funduszy pomocowych. W polskich realiach zachodzi jednak 
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konieczno  zmiany klimatu politycznego odno nie tej formy gospodarowania oraz 

popularyzacji osi gni  dobrze prosperuj cych spó dzielni. 

Celem artyku u by o zbadanie stanu obecnego dzia alno ci rolniczych spó dzielni 

produkcyjnych w Polsce oraz wskazanie kierunków rozwoju tych podmiotów 

wynikaj cych z integracji europejskiej. Dla realizacji wyznaczonego celu w opracowaniu 

dokonano analizy danych wtórnych oraz pos u ono si  metod  analizy i krytyki 

pi miennictwa. 

Idea rolniczych spó dzielni produkcyjnych 

Rolnicze spó dzielnie produkcyjne pojawi y si  w Polsce po zako czeniu II wojny 

wiatowej. Mia y one wówczas charakter parcelacyjno-osadniczy i by y organizowane 

spontanicznie, g ównie przez by ych pracowników folwarcznych oraz samych rolników, 

którzy dysponuj c niewielk  ilo ci  inwentarza ywego i sprz tu rolniczego dostrzegali 

konieczno  wspó pracy w ramach jednej organizacji [Bajan 1988]. Z biegiem lat zmieni y 

si  zasady funkcjonowania oraz wizerunek tych podmiotów, ale ich idea pozostaje do dzi  

taka sama. 

Rolnicze spó dzielnie produkcyjne s  szans  dla osamotnionych, indywidualnych 

rolników na wzmocnienie ich pozycji na rynku i niwelowanie negatywnych skutków 

globalizuj cej si  gospodarki [Domagalski 2006]. Idea wspólnego dzia ania w ramach 

spó dzielczej formy gospodarowania podyktowana jest zarówno wymogami 

globalizuj cego si  rynku, jak i specyfik  produkcji rolniczej. Pojedyncze gospodarstwo 

rolne jako jednostka stosunkowo niewielka nie dysponuje odpowiedni  si  przetargow  

wobec dostawców rodków do produkcji z jednej strony i odbiorców produktów z drugiej. 

Co wi cej, nie posiada dostatecznych zdolno ci do konkurowania z wi kszymi 

producentami rolnymi, zorganizowanymi cz sto w formach prywatnych przedsi biorstw. 

Dlatego te , indywidualne gospodarstwa rolne najcz ciej nara one s  na 

podporz dkowanie si  otoczeniu i zmuszone stosowa  si  do nie zawsze poprawnych regu  

jego funkcjonowania. 

Idea rolniczych spó dzielni produkcyjnych opiera si  na wspó dzia aniu drobnych, 

rozproszonych producentów rolnych w ramach silnej i przyjaznej organizacji o ci le 

okre lonych zasadach prowadzenia dzia alno ci. Si a spó dzielni rolniczych, wynikaj ca 

w a nie z tego wspó dzia ania, ma zapewni  cz onkom-rolnikom takie ekonomiczne i 

spo eczne profity, których nie s  oni w stanie uzyska , dzia aj c w pojedynk .  

Rolnicze spó dzielnie produkcyjne s  specyficznymi podmiotami cz cymi cechy 

dwóch grup gospodarstw rolniczych wyst puj cych w Polsce [Adamski 2008]. Ten 

dualistyczny charakter RSP wynika z faktu, e z jednej strony  mo na je uzna  za 

gospodarstwa indywidualne, poniewa  swoj  dzia alno  opieraj  g ównie o prac  w asn  

cz onków, z drugiej za  – za gospodarstwa osób prawnych, czyli przedsi biorstwa rolnicze, 

bowiem ko cowym efektem ich dzia alno ci jest dochód. Z ich osobowo ci prawnej 

wynika równie  konieczno  dostosowania si  do ró norodnych przepisów obowi zuj cych 

w obecnym systemie prawnym. 
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Ogólna charakterystyka dzia alno ci rolniczych spó dzielni 
produkcyjnych 

G ównym celem funkcjonowania rolniczych spó dzielni produkcyjnych jest 

prowadzenie wspólnego, wielorodzinnego gospodarstwa rolnego oraz podejmowanie 

dzia alno ci na rzecz indywidualnych gospodarstw rolnych cz onków [Prawo spó dzielcze 

1982]. Poza dzia alno ci  gospodarcz  spó dzielnie te posiadaj  równie  prawo 

prowadzenia ubocznie ka dego innego rodzaju dzia alno ci,  w tym dzia alno ci spo ecznej 

i o wiatowo-kulturalnej na rzecz swoich cz onków i ich rodowiska lokalnego. 

Podstawowe dane charakteryzuj ce rolnicze spó dzielnie produkcyjne pod wzgl dem 

organizacyjno-gospodarczym prezentuje tabela 1. 

Zasadniczo przedmiotem dzia alno ci rolniczych spó dzielni produkcyjnych jest 

produkcja ro linna i zwierz ca [Rolnictwo… 2008]. Na areale oko o 265 tys. ha u ytków 

rolnych spó dzielnie te uprawiaj  przede wszystkim zbo a (70%), ro liny przemys owe z 

przewag  rzepaku i buraków cukrowych (20%) oraz ro liny pastewne (7%). Równocze nie 

wiele z nich zajmuje si  chowem i hodowl  trzody chlewnej, drobiu rze nego i nie nego 

oraz byd a mlecznego i opasowego, a dla zaopatrzenia w asnych ferm zwierz t – równie  

produkcj  pasz tre ciwych. Ponadto niektóre spó dzielnie podejmuj  tak e dzia alno  

przetwórcz  owoców i warzyw, mi sa, drobiu i mleka, produkuj c tym samym w du ym 

asortymencie soki i napoje owocowe, wyroby mi sne, w dliniarskie i mleczarskie. Wi ksze 

spó dzielnie posiadaj  nawet w asn  sie  handlow  i detaliczn , poprzez któr  sprzedaj  

wytworzone produkty. 

Tabela 1. Podstawowe dane organizacyjno-gospodarcze charakteryzuj ce rolnicze spó dzielnie produkcyjne w 

latach 1950-2007 

Table 1. Basic organizational and economic data for agricultural productive cooperatives, iyears 1950-2007  

Charakterystyka      Rok     

 1950 1955 1965 1975 1985 1990 2000 2002 2004 2007 

Cz onkowie, tys. osób 25,3 205,2 30,8 57,5 170,4 183,7 55,0 48,0 47,0 40,0 

U ytki rolne, tys. ha 190 1867 226 418 695 696 366 323,9 279 265 

Grunty orne, tys. ha bd 1260 151 261 530 565 317 281,7 245,5 230 

Plony: zbo a, q/ha 14,5 14,9 22,1 29,3 30,4 37,2 37,0 39,5 50,3 42,5 

Plony: buraki cukrowe, q/ha bd 163 245 291 341 360 427 444 429 535 

Plony: rzepak, q/ha bd bd 18,9 23,6 23,2 22,8 25,4 24 35,5 30 

Byd o ogó em, tys. szt. 

   w tym krowy, tys. szt. 

42 

bd 

577

bd

96

25

234

47

264

77

188

55

65

26

62,7

27

56,3 

24,8 

58,7 

24,5 

Trzoda chlewna, tys. szt. 57 874 123 318 785 972 580 483,2 389,0 389,3 

Obsada na 100 ha UR: byd o, 

szt. 
bd bd 42,4 56,0 38,1 27,0 17,8 19,4 20,2 22,1 

Obsada na 100 ha UR: krowy, 

szt. 
bd bd 11,2 11,2 11,0 8,0 7,0 8,4 8,9 9,2 

Obsada na 100 ha UR: trzoda 

chlewna, szt. 
bd bd 54,4 76,1 113 139,6 158,3 149,2 139,4 146,9 

ród o: opracowanie w asne na podstawie [Rolnictwo… 2008]. 



 62

Obecnie w RSP zaobserwowa  mo na zjawisko dywersyfikacji koncentrycznej, 

polegaj cej na rozszerzeniu dzia alno ci rolniczej na pozarolnicze obszary aktywno ci 

gospodarczej. Do obszarów tych nale  w szczególno ci: dzia alno  warsztatowa, us ugi 

rolnicze, transportowe i remontowo-budowlane, produkcja materia ów budowlanych oraz 

przetwórstwo drewna. Niektóre spó dzielnie uruchamiaj  równie  stacje paliw p ynnych, 

stacje diagnostyczne pojazdów i sprz tu rolniczego oraz wiadcz  us ugi zwi zane z 

rozbudow  infrastruktury na terenach wiejskich. Wiele z nich zamierza w przysz o ci 

uczestniczy  w inwestycjach dotycz cych odnawialnych róde  energii. 

Stan ilo ciowy rolniczych spó dzielni produkcyjnych w Polsce 

W d ugoletniej, burzliwej historii rozwoju rolniczych spó dzielni produkcyjnych w 

Polsce wyró ni  mo na zarówno okresy o wzmo onych staraniach na rzecz ich tworzenia, 

jak i okresy o masowej ich likwidacji. Przyczyn  podejmowania tak skrajnych dzia a  by  

g ównie zmieniaj cy si  klimat polityczno-gospodarczy kraju oraz istniej ca niemal od 

pocz tku i sporadycznie przypominaj ca o sobie nieprzychylna opinia spo eczna wokó  

funkcjonowania tych podmiotów. W efekcie kszta tuj cy si  na przestrzeni wielu lat stan 

ilo ciowy rolniczych spó dzielni produkcyjnych ulega  znacznym wahaniom. 

Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest 1108 rolniczych spó dzielni produkcyjnych, z 

czego oko o 829 prowadzi czynn  dzia alno  gospodarcz 2. Pozosta e spó dzielnie to 

podmioty znajduj ce si  w stanie likwidacji lub upad o ci b d  z zawieszon  dzia alno ci . 

Kszta tuj cy si  od lat 90-tych XX wieku malej cy trend liczebno ci RSP w ostatnim 

czasie zosta  nieco zahamowany (rys. 1.). Od momentu wej cia Polski do Unii Europejskiej 

liczba RSP spada o oko o 20 jednostek co dwa lata. Wskazuje na to funkcja trendu 

przedstawiona na wykresie. Na podstawie zasz o ci prognozuje si , e ilo  RSP b dzie si  

nadal zmniejsza , co spowodowane jest przede wszystkim likwidacj  istniej cych 

podmiotów, rzadziej ich po czeniem. W obecnych czasach nie obserwuje si  zak adania 

nowych RSP w takiej formie, w jakiej funkcjonuj  one dzi . 
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Rys. 1. Liczba RSP w latach 2005-2009 i prognoza na 2011 r. 

Fig. 1. The number of agricultural productive cooperatives in 2005-2009 and thee prognosis for 2011 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych uzyskanych od Na cz i Koniecznej-Sa amatin oraz danych 

Krajowego Zwi zku Rewizyjnego Rolniczych Spó dzielni Produkcyjnych 

                                                 
2 Dane Krajowego Zwi zku Rewizyjnego Rolniczych Spó dzielni Produkcyjnych wed ug stanu na 31.12.2009 r. 
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Najwi cej rolniczych spó dzielni produkcyjnych dzia a w województwie 

wielkopolskim (rys. 2.). Ten obszar skupia oko o 22% wszystkich RSP w Polsce. Kolejne 

miejsca pod wzgl dem liczebno ci RSP zajmuj  województwa: opolskie (oko o 13% 

cznej liczby RSP) oraz dolno l skie (oko o 10%). Niewiele rolniczych spó dzielni 

produkcyjnych funkcjonuje natomiast w województwie lubuskim i warmi sko-mazurskim. 

rednia liczba RSP z województw dla kraju wynosi 52 jednostki. 

 

 

Rys. 2. Rozmieszczenie przestrzenne rolniczych spó dzielni produkcyjnych w Polsce wed ug stanu na 31.12.2009 r. 

Fig. 2. The distribution of agricultural productive cooperatives in Poland, as of  31.12.2009 
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Krajowego Zwi zku Rewizyjnego Rolniczych Spó dzielni 

Produkcyjnych 

Rozmieszczenie przestrzenne rolniczych spó dzielni produkcyjnych w naszym kraju 

nie zmienia si  co najmniej od kilku lat. Prawdopodobnie jest to zwi zane z d ugoletni  

tradycj  ich funkcjonowania oraz specyficznymi warunkami przyrodniczymi obszarów, na 

których wyst puj . Spadkowe tendencje ilo ciowe RSP zarówno w skali ca ego kraju, jak i 

poszczególnych województw pozwalaj  jedynie przypuszcza , e liczba tych podmiotów 

b dzie si  zmniejsza . Jednak nale a oby równie  postawi  pytanie o to, jaki sposób na 

przetrwanie i rozwój znajd  dla siebie pozosta e spó dzielnie i jak  rol  odegra w tym 

wzgl dzie integracja kontynentu europejskiego. 
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Adaptacja europejskich modeli spó dzielczo ci rolniczej do polskich 
warunków 

W maju 2004 r. nowoczesne rolnictwo Unii Europejskiej i jej pr ne organizacje 

farmerskie stan y do konfrontacji z gospodarstwami rolnymi i innymi przedsi biorstwami 

rolniczymi wyst puj cymi w Polsce. Dotychczas zewn trzna konkurencja ze wszystkimi 

krajami zjednoczonej Europy, sta a si  konkurencj  wewn trzn , w której 

wspó zawodnicz  ze sob  jednostki b d ce cz stkami tego samego organizmu 

gospodarczego [Czy ewski, Czy ewski i Henisz-Matuszczak 2005]. Jednocze nie pojawi y 

si  szanse adaptowania do polskich warunków gotowych i sprawdzonych rozwi za  

dotycz cych organizacji podmiotów dzia aj cych na rynku rolno-spo ywczym, w tym 

spó dzielczo ci rolniczej. Oczywi cie, aby zapewni  skuteczno  takiej adaptacji, przy 

wdra aniu europejskich rozwi za  nale y uwzgl dni  miejscow  sytuacj , tradycje i 

zamierzenia. 

Spó dzielczo  rolnicza w poszczególnych krajach Unii Europejskiej ju  kilkana cie 

lat temu wprowadza a wiele zmian strukturalno-organizacyjnych w celu zwi kszenia 

efektywno ci i sprawno ci dzia ania, maj cych przyczyni  si  nie tylko do utrzymania 

obecnych pozycji, ale i ekspansji na zintegrowanym rynku [Stoli ska-Janic 1995]. Zmiany 

te polega y g ównie na: 

• koncentracji organizacyjnej i czenia lokalnych spó dzielni, tam gdzie by o to 

uzasadnione rozwojem specjalizacji i zmianami strukturalnymi w samym rolnictwie; 

• koncentracji funkcjonalnej oraz tworzeniu wspólnych wyspecjalizowanych zrzesze  

us ugowych lub produkcyjnych, maj cych najcz ciej status spó ek kapita owych, 

których udzia owcami obok spó dzielni podstawowych sta y si  firmy prywatne, du e 

farmy i spó dzielnie z innych bran . 

W rezultacie tych przeobra e , odbywaj cych si  najcz ciej poprzez fuzje, wykupy, 

filializacj  oraz partnerstwo handlowe, przemys owe i finansowe, obok tradycyjnych 

spó dzielni pojawi y si  wielkie organizacje o zasi gu regionalnym, krajowym, a nawet 

mi dzynarodowym [Mierzwa 2005]. 

W wielu krajach przez lata wykszta ci  si  model spó dzielni federacyjnej, 

prowadz cej dzia alno  w formie unii (zwi zku). Obecnie jednak ten sposób 

organizowania si  sta  si  mniej popularny ze wzgl du na kilka zasadniczych przyczyn, do 

których nale : 

• niedopasowanie do warunków gospodarki rynkowej, w której rolnicy w mniejszym 

stopniu s  chronieni przez pa stwo, a konkurencja ze strony innych struktur 

spó dzielczych jest silniejsza; 

• problematyczna kontrola spó dzielni przez jej cz onków wynikaj ca z du ych 

odleg o ci pomi dzy spó dzielcami a terenem dzia alno ci handlowej – sygna y 

rynkowe musz  przej  kilka stadiów poprzez jednostki lokalne, regionalne i krajowe, 

co zwi ksza zagro enie ich zniekszta cenia; 

• ryzyko wyalienowania cz onków spó dzielni prowadz ce do zmniejszenia 

zainteresowania kontrol  i finansowaniem ich organizacji. 

W odpowiedzi na zmiany zachodz ce w otoczeniu zwi zane przede wszystkim z 

post puj c  integracj  w kana ach rolno-spo ywczych, europejskie struktury spó dzielcze 

otworzy y si  na kapita  zewn trzny. Spó dzielnie bowiem zosta y niejako zmuszone do 

uzyskania dodatkowych rodków finansowych, których ani ich cz onkowie ani klasyczne 
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po yczki nie s  w stanie zabezpieczy . W praktyce pozyskiwanie kapita u zewn trznego 

odbywa si  trzema metodami, do których zalicza si  filializacj , fuzje i przej cia oraz 

transformacj  w spó ki akcyjne, spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci  i publiczne 

spó ki akcyjne z ograniczon  odpowiedzialno ci  tzw. PLC. 

Filializacja jest procesem tworzenia spó ek SA z udzia em kapita u spó dzielczego, 

przy zachowaniu bazowej spó dzielni-matki. Czasami w wyniku tego procesu powstaje 

struktura holdingu mi dzy spó dzielni -matk  i filiami. Filializacja prowadzi do 

koncentracji przemys owej i handlowej oraz pozwala na penetrowanie rynku w ramach 

struktur oligopolistycznych. Taki sposób organizacji podmiotów spó dzielczych 

funkcjonowa  ju  przesz o dekad  temu w wielu krajach europejskich. 

Inn  metod  pozyskiwania kapita u przez spó dzielnie rolnicze w Europie s  fuzje 

prowadz ce do powstania du ych spó dzielni regionalnych. Przypadki takie odnale  

mo na w Niemczech, Finlandii, Danii, Szwecji czy Francji. Podstawow  przyczyn  

po cze  w sektorze spó dzielczym jest d enie do powi kszenia konkurencyjno ci poprzez 

prowadzenie dzia alno ci na wi ksz  skal . Ponadto wi ksze spó dzielnie s  w stanie 

zaoferowa  skuteczniejsze systemy administracyjne dla utrzymywania kontaktów z 

cz onkami. W miar  polepszania rezultatów ekonomicznych po czone podmioty 

spó dzielcze mog  równie  zwi ksza  korzy ci swoich w a cicieli-u ytkowników. Co 

wi cej, po czeniom spó dzielczym sprzyja prawo unijne, które przewiduje mo liwo  

zak adania tzw. spó dzielni europejskich, prowadz cych dzia alno  w wymiarze 

transgranicznym. 

Kolejnym charakterystycznym dla spó dzielczo ci Europy zjawiskiem jest nabywanie 

innych przedsi biorstw. Przejmowanie firm nast puje najcz ciej w tym samym otoczeniu 

handlowym b d  w bran ach pokrewnych. Do podstawowych przes anek przemawiaj cych 

za kupowaniem innych przedsi biorstw nale y osi ganie korzy ci p yn cych z ekonomiki 

skali, wzrost konkurencyjno ci, czy tworzenie dodatkowych kana ów zbytu. Przyk ady 

takiego post powania znale  mo na niemal we wszystkich krajach europejskich, a ich 

ilo  niezmiennie wzrasta. 

Do wiadczenia pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej w zakresie kszta towania 

struktur spó dzielczo ci rolniczej pozwalaj  wskaza  kierunki rozwoju spó dzielni 

rolniczych w Polsce. Ruch spó dzielczy w naszym kraju bowiem, by utrzyma  si  w 

warunkach integracji, powinien dostosowa  si  do modelu istniej cego w gospodarce 

zjednoczonej Europy. Adaptacja europejskich modeli spó dzielczo ci rolniczej, które 

jedynie w zdawkowy sposób opisane zosta y powy ej, wi e si  z konieczno ci  pokonania 

oporów przed podejmowaniem wspólnej dzia alno ci, wprowadzenia nowoczesnych metod 

zarz dzania i modernizacji bazy materialnej spó dzielni, a przede wszystkim – pozyskania 

wi kszego zasilania kapita owego. 

W kontek cie przejmowania organizacyjno-strukturalnych rozwi za  europejskich dla 

rolniczych spó dzielni produkcyjnych procesy dostosowawcze oznaczaj  w szczególno ci: 

• podejmowanie kooperacji mi dzyspó dzielczej w celu stworzenia spó dzielczych 

zintegrowanych a cuchów kontroli ca ej drogi produktów ywno ciowych od 

producenta surowca (RSP) do konsumenta; 

• integracj  gospodarcz  z innymi przedsi biorstwami i rolnikami indywidualnymi 

celem stworzenia silniejszych, bardziej konkurencyjnych organizacji; 

• w czanie si  w mi dzynarodow  wspó prac  gospodarcz  i wspó dzia anie z 

zagranicznymi partnerami we wspólnych przedsi biorstwach. 
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mudne i d ugotrwa e procesy dostosowawcze rolniczych spó dzielni produkcyjnych 

do wymaga  wspólnego rynku rozpocz y si  ju  przed oficjalnym przyst pieniem Polski 

do Unii Europejskiej. Ich rezultaty daj  si  dzi  sprowadzi  g ównie do zwi kszonego 

tempa reprodukcji maj tku, ograniczania nak adów pracy, umiej tnego wykorzystywania 

dotacji na inwestycje zwi zane z modernizacj  potencja u wytwórczego oraz poprawy 

wyników finansowych [Adamski 2008]. Jednak jednym z najbardziej wyra nych efektów 

wp ywu integracji europejskiej na dzia alno  rolniczych spó dzielni produkcyjnych jest 

organizowanie si  tych podmiotów w tzw. grupy producentów rolnych, posiadaj cych 

dost p do unijnych rodków pomocowych przeznaczonych na rozwój rolnictwa, 

przetwórstwa rolnego i us ug dla rolnictwa. 

Szanse rozwoju rolniczych spó dzielni produkcyjnych zrzeszonych w 
grupach producenckich 

Od listopada 2000 roku, dzi ki wej ciu w ycie ustawy o grupach producentów 

rolnych i ich zwi zkach [Ustawa… 2000], istnieje w Polsce prawna mo liwo  tworzenia 

grup producentów rolnych. Ustawa ta, dwukrotnie nowelizowana w 2004 i 2006 roku, 

okre la zasady organizowania si  producentów rolnych w grupy oraz grup w ich zwi zki, a 

tak e warunki korzystania z przewidzianych w ustawie form wsparcia. Grupy producentów 

rolnych (GPR) zak adaj  sami producenci w formie spó dzielni, zrzesze , spó ek lub 

stowarzysze  w celu prowadzenia dzia alno ci gospodarczej [Kozak 2006]. Organizacje te 

stanowi  rozszerzenie dzia alno ci prowadzonej przez cz onków w ich gospodarstwach 

rolnych i u atwiaj  im wprowadzenie w asnej produkcji na rynek produktów 

uszlachetnionych, o podwy szonej warto ci dodanej. 

„Grupowanie si ” rolników przynosi wielostronne korzy ci. Dla samych producentów 

s  to przede wszystkim: poprawa konkurencyjno ci i budowa partnerskich kontaktów z 

innymi uczestnikami rynku; poprawa ekonomicznych efektów gospodarowania dzi ki 

ograniczaniu liczby po redników, dostosowania produkcji do wymogów rynku, wspólnym 

inwestycjom i wspólnej promocji produktów; wieloletnie powi zania kooperacyjne z 

odbiorcami sprzyjaj ce stabilizacji sytuacji ekonomicznej poszczególnych gospodarstw. 

Dla konsumentów produkt pochodz cy z grupy producentów rolnych oznacza natomiast 

towar jednolity odmianowo, spe niaj cy standardy jako ciowe, w a ciwie zapakowany i 

oznakowany i wzgl dnie tani. 

W ci gu ostatnich kilku lat liczba GPR wzrasta a w szybkim tempie. Obecnie w 

Polsce funkcjonuje ponad 500 grup producentów rolnych, z których co czwarta prowadzi 

dzia alno  w formie spó dzielni3. Najwi cej z nich zorganizowanych jest w 

województwach: wielkopolskim, dolno l skim, kujawsko-pomorskim i opolskim. 

Najcz ciej grupy tworzone s  dla takich produktów jak: ziarno zbó  i nasiona ro lin 

oleistych, owoce i warzywa oraz trzoda chlewna. Jednak e lista produktów, ze wzgl du na 

które dozwolone jest zak adanie grupy producentów rolnych, jest bardzo d uga i obejmuje 

nawet takie osobliwe wyroby jak szynszyle, limaki czy daniele. 

Rolnicze spó dzielnie produkcyjne coraz cz ciej same zak adaj  lub przyst puj  do 

grup producentów rolnych. Do ko ca 2008 roku w Polsce dzia a o oko o 24 grup 

producentów rolnych, których cz onkami by y rolnicze spó dzielnie produkcyjne, a w 

                                                 
3 Dane Krajowej Rady Spó dzielczej wed ug stanu na dzie  31.12.2009 r. 
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niektórych przypadkach równie  indywidualni rolnicy4. W produkcji ro linnej dla tych grup 

przewa a y zbo a i rzepak, rzadziej owoce i warzywa, ziemniaki i chmiel, natomiast w 

produkcji zwierz cej trzoda chlewna i mleko. Utworzone z inicjatywy RSP grupy 

producentów rolnych maj  na ogó  charakter lokalny, ale funkcjonuj  równie  grupy o 

zasi gu mi dzywojewódzkim. Dzia aj  one g ównie w województwach: opolskim, 

podkarpackim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. 

Dotychczasowe do wiadczenia wskazuj , e grupy producenckie stanowi  dla 

rolniczych spó dzielni produkcyjnych korzystn  form  integracji gospodarczej, któr  nale y 

intensywnie rozpowszechnia  w latach nast pnych. Poza wspomnianymi korzy ciami 

wynikaj cymi ze wspó dzia ania w ramach zespo ów producenckich RSP, jako ich 

cz onkowie, mog  równie  ubiega  si  o pomoc finansow , jak  przygotowa a Unia 

Europejska w stworzonym systemie wspierania organizacji producentów rolnych. 

Oferowana pomoc jest realizowana na podstawie rocznej warto ci netto sprzedanych 

produktów wytwarzanych w gospodarstwach cz onków grupy i wynosi: 5,0%, 5,0%, 4,0%, 

3,0%, i 2,0% warto ci produkcji sprzedanej, stanowi cej równowarto  w z otych do sumy 

1 mln euro, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i pi tym roku albo – 

2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5%, i 1,5% warto ci produkcji sprzedanej, stanowi cej równowarto  

w z otych do sumy 1 mln euro, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i 

pi tym roku [Urban i Olsza ska 2008]. Wysoko  wsparcia za dany rok dzia alno ci grupy 

nie mo e jednak przekroczy : w pierwszym i drugim roku 100 tys. euro; w trzecim roku  

80 tys. euro; w czwartym roku 60 tys. euro; w pi tym roku 50 tys. euro. Pozyskane 

fundusze mog  by  przeznaczone nie tylko na dzia alno  administracyjn , ale tak e na 

wszystkie priorytetowe cele grupy, w tym na inwestycje. 

Ponadto, rolnicze spó dzielnie produkcyjne zrzeszone w grupach producenckich mog  

ubiega  si  o pomoc krajow  w formie dop aty do sp aty odsetek od kredytów 

zaci gni tych przez grup  na realizacj  inwestycji (linia kredytowa nGP) [Organizacja… 

2008]. Kredyt mo e zosta  udzielony m. in. na: zakup, budow  i remont budynków 

inwentarskich, budynków dla przetwórstwa produktów rolnych i innych budynków; zakup i 

budow  silosów; utwardzanie placów; budow  przy czy do sieci kanalizacyjnych; budow  

i modernizacj  uj  wody i oczyszczalni cieków; zakup maszyn i urz dze  do produkcji 

rolnej, przetwórstwa produktów rolnych i innych; zakup samochodów specjalistycznych; 

zakup stada podstawowego oraz materia u nasadzeniowego ro lin wieloletnich; wdra anie 

systemów zarz dzania jako ci . 

Dodatkowo, dla grup producentów rolnych przewidziane s  dwa zwolnienia 

podatkowe. Pierwsze z nich, zwolnienie z podatku od nieruchomo ci, obejmuje budynki i 

budowle wykorzystywane wy cznie na prowadzenie dzia alno ci w zakresie sprzeda y 

produktów wytworzonych w gospodarstwach cz onków grupy lub na przechowywanie, 

konfekcjonowanie i standaryzacj  produktów oraz zaopatrzenie cz onków grupy w rodki 

produkcji. Drugi rodzaj ulgi podatkowej, zwolnienie z podatku dochodowego od osób 

prawnych, dotyczy dochodów grupy producentów rolnych ze sprzeda y produktów, ze 

wzgl du na które grupa zosta a utworzona, w cz ci wydatkowanej na zakup rodków do 

produkcji przekazanych cz onkom grupy i/lub szkolenie cz onków grupy. 

Bior c powy sze pod uwag , szanse rozwoju rolniczych spó dzielni produkcyjnych 

wynikaj ce z przynale no ci do grup producentów rolnych znacznie wzrastaj . Jest to 

                                                 
4 Dane Krajowego Zwi zku Rewizyjnego Rolniczych Spó dzielni Produkcyjnych 
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zas ug  przede wszystkim korzy ci czerpanych ze wspó dzia ania oraz mo liwo ci 

pozyskiwania funduszy bezpo rednio na rozwój dzia alno ci. 

Wnioski 

Przeprowadzone rozwa ania doprowadzi y do sformu owania nast puj cych 

wniosków. 

• Rolnicze spó dzielnie produkcyjne stanowi  atrakcyjn  form  gospodarowania przede 

wszystkim dla samych rolników, ale tak e dla lokalnej spo eczno ci i gospodarki 

kraju. Ich malej ca liczba wskazuje jednak na brak zainteresowania t  form  

dzia alno ci. Przyczyn tego zjawiska nale y upatrywa  w niekorzystnym polityczno-

prawnym klimacie dzia alno ci analizowanych podmiotów oraz negatywnym ich 

wizerunku, b d cym rezultatem swoistego „upa stwowienia” tych podmiotów w 

przesz o ci. 

• Wiod cy kierunek dzia alno ci spó dzielni rolniczych w krajach Unii Europejskiej 

stanowi integracja pionowa i pozioma w sferze gospodarczej. Wykorzystuj c 

do wiadczenia pa stw europejskich w zakresie kszta towania struktur spó dzielczo ci 

rolniczej, istniej ce w Polsce RSP swoich szans rozwojowych powinny szuka  we 

wzajemnej koncentracji dzia alno ci, wspó pracy mi dzyspó dzielczej oraz kooperacji 

z innymi przedsi biorstwami i rolnikami indywidualnymi. 

• Przyst powanie rolniczych spó dzielni produkcyjnych do grup producentów rolnych 

umo liwi o im korzystnie ze rodków unijnych oraz krajowych przeznaczonych na 

rozwój rolnictwa, przetwórstwa rolnego i us ug dla rolnictwa. Z szansy tej wci  

korzysta jednak niewiele, bo zaledwie 3% RSP. Taki stan rzeczy pozwala stwierdzi , 

e rolnicze spó dzielnie produkcyjne d  do prowadzenia dzia alno ci „na w asn  

r k ”. Nie nale y zatem oczekiwa , e tworzenie zespo ów producenckich z udzia em 

RSP w najbli szej przysz o ci b dzie zjawiskiem masowym. 
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