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Gdzie widać przyszłość rolnictwa? W grupie!
Rosnące wymagania odbiorcy, obawy o jakość i wielkość asortymentu, konieczność dostosowania się do 
unijnych zaleceń, ekologicznego sposobu upraw – gospodarka rolna stawia przed rolnikami wiele wyzwań. 
Tylko wspólne działanie pozwoli stawić im czoła. Załóż Grupę Producentów Rolnych lub dołącz do już 
istniejącej w Twoim regionie, bo w grupie siła

Pan Wojciech, 64-letni rolnik z  województwa warmińsko-
-mazurskiego, do niedawna działał sam. – Radziłem sobie 

całkiem nieźle. Był jednak taki rok, kiedy część zbiorów zosta-
ła zniszczona. Przez suszę przepadło ponad 50 procent mojej 
produkcji papryki – wspomina mężczyzna. Dodaje, że na 80 
procent szacowanej produkcji miał już kupca – prężnie dzia-
łającego w  województwie warmińsko-mazurskim producen-
ta sałatek warzywnych. – Niestety, gdy okazało się, że zbiory 
będą marne, ceny papryki poszybowały i mój klient się wyco-
fał – rozkłada ręce pan Wojciech. Dodaje, że zakład, nie chcąc 
ryzykować jakości swoich produktów, wolał nawiązać kontak-
ty z nowymi rolnikami w innym województwie, gdzie uprawy 
się udały i ceny papryki były na tyle niewielkie, by oszczędzić, 
nawet doliczając do zakupu surowca jego transport. 

Trudna sytuacja w  jego gospodarstwie spowodowała, 
że pan Wojciech zaczął interesować się tematem Grup Pro-
ducentów Rolnych. – Gdyby w  naszym rejonie działała taka 
grupa, łatwiej byłoby sprzedawać owoce i  warzywa, nawet 
w  ciężkich sytuacjach. Wystarczyłoby, gdybym połączył siły 
z  jeszcze dwoma rolnikami, a  wielkość naszej produkcji by-
łaby na tyle duża, by nie stracić zaufanego klienta i sprzedać 
paprykę. Szkoda, że nie pomyślałem o takiej formie współpra-
cy wcześniej – przyznaje gospodarz. 

Dziś nie martwi się już o przyszłość. Grupa Producentów 
Warzyw i Owoców, jaką zainicjował, zaczyna trzeci rok swojej 
działalności. Dzięki dofinansowaniu, jakie udało jej się zdo-
być, zgrupowani w niej rolnicy planują właśnie budowę bazy 
przechowalniczo-dystrybucyjnej, co pozwoli im na realizację 
nadrzędnego celu: sprzedaży całości warzyw pochodzących 
z gospodarstw członków oraz obniżenia kosztów standaryza-
cji, przechowywania i sprzedaży. – Tworzymy całkiem zgrab-
ną grupę wspólników, która prosperuje jak solidna firma. 
Wspólne planowanie produkcji jest w ten sposób łatwiejsze, 
bo dzielimy się naszą wiedzą i  doświadczeniem. W  dodatku 
Grupy Producentów Rolnych mogą zyskać spore zniżki przy 
zakupach środków ochrony roślin i nawozów. Takich upustów 
nie udałoby się wynegocjować w  pojedynkę i  przy zakupie 
mniejszych ilości – przyznaje pan Wojciech.

I  rzeczywiście, w  dobie wolnego rynku pojedynczym 
producentom rolnym coraz trudniej sprostać rosnącym wy-
maganiom odbiorców produktów rolnych. Zrzeszonym ła-
twiej utrzymać mocną pozycję i uzyskać przewagę. Wspólne 
działanie rolników zrzeszonych w grupach producenckich ma 
wiele zalet – ułatwia na przykład dostęp do zewnętrznych 
źródeł finansowania oraz do informacji rynkowej i naukowej. 
Pozwala to na lepsze wykorzystanie umiejętności i doświad-
czenia oraz eliminuje walkę o klienta, gdyż działając w grupie, 
rolnicy nie konkurują ze sobą o odbiorcę, ale współpracują. 

Zgodnie z  danymi Krajowego Związku Grup Producentów 
Rolnych liczba Grup Producentów Rolnych w  Polsce systema-
tycznie wzrasta, najwięcej grup zarejestrowano po 1 maja 2004 r. 

Najmocniejsze i aktualnie największe z Grup Producentów Rol-
nych działają w województwach: wielkopolskim (241 grup), ku-
jawsko-pomorskim (110 grup) i dolnośląskim (109 grup). Łącz-
nie w GPR w Polsce zrzeszonych jest 24 876 członków.

Jak tworzy się taka grupa? Pierwszą kluczową sprawą jest 
wybór odpowiedniej formy prawnej. Prawo polskie przewidu-
je szereg form prawnych zrzeszania się producentów; są to 
m.in.: spółdzielnie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
rolnicze zrzeszenia branżowe i stowarzyszenia. W przypadku 
organizowanej grupy z województwa warmińsko-mazurskie-
go, którą zainicjował pan Wojciech, kwestia ta nie nastręczała 
problemu. – Wszyscy członkowie jednogłośnie ustalili, że gru-
pa zorganizuje się jako spółka z  ograniczoną odpowiedzial-
nością – mówi gospodarz.

Po wyborze formy działalności grupa chcących współpra-
cować rolników wybiera swojego menadżera – czyli osobę, 
która stanie na jej czele i  będzie reprezentowała wszystkich 
członków – a  następnie ustala nazwę grupy, plan i  kierunki 

rozwoju, wreszcie dopełnia formalności związanych z  re-
jestracją grupy w  Krajowym Rejestrze Sądowym / Rejestrze 
Przedsiębiorców Grupa zgłasza także swoją działalność 
w urzędzie marszałkowskim. 

Każda GPR w chwili zarejestrowania w KRS staje się przed-
siębiorcą, działa więc jak każda firma. Powinna zatem uzyskać 
swój numer REGON (we właściwym dla siedziby grupy urzę-
dzie statystycznym), numer NIP, własną pieczątkę i rachunek 
bankowy. – Formalności, które trzeba spełnić, nie są takie 
straszne, tymczasem korzyści płynące z działania nie w poje-
dynkę – naprawdę spore – podkreśla wielu założycieli rolni-
czych grup producenckich. 

Krajowe oraz zagraniczne doświadczenia wskazują, że 
efekty ekonomiczne przy zespołowym działaniu są lepsze niż 
przy indywidualnym. Pozostałe cele tworzenia organizacji, tj. 
możliwość uzyskiwania pomocy z budżetu państwa i budżetu 
Unii Europejskiej, są czynnikami dodatkowymi, wspomagają-
cymi i motywującymi do zespołowego działania.

GPR w pigułce

• Obecnie (stan na 17.09.2012 r.) w rejestrach urzędów marszałkowskich wpisanych jest 960 Grup Producentów Rolnych, 
z czego 63% grup prowadzi działalność jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a 31% w formie spółdzielni. 

• Grupy Producentów Rolnych są najczęściej zakładane przez producentów ziarna zbóż i nasion roślin oleistych, świń oraz 
drobiu. Producenci ziarna zbóż i nasion roślin oleistych zorganizowani są w 243 grupach, producenci świń w 193 grupach, 
ziarna zbóż w 81, a nasion roślin oleistych w 65.

• Producenci drobiu utworzyli 176 grup, mleka – 63, bydła – 36, ziemniaków –25. 
W pozostałych branżach zorganizowanie jest niskie. 

• Najwięcej członków skupiają grupy producentów tytoniu (11 121 członków), świń (4136), mleka (3490) oraz ziarna zbóż i 
nasion roślin oleistych (2349).
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Formy prawne grup producentów w Polsce:
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Poradnik – co zyskasz, będąc w grupie
Grupowo czy w pojedynkę? To pytanie zadaje sobie coraz większa liczba rolników, dlatego publikujemy 
specjalny poradnik. Zobacz, jakie korzyści czekają na Ciebie, gdy wybierzesz pierwszą odpowiedź

Ograniczenie liczby 
pośredników

„Od rolnika do pośrednika 
3000 procent znika” – to ak-
cja, którą z początkiem wrze-
śnia tego roku zainicjowali 
gospodarze z  Ponidzia. Po-
przez taką akcję próbowali 
zwrócić uwagę na drastycz-
ne różnice między cenami 
skupu płodów rolnych a wy-
sokością cen tych produktów 
w  sklepach. Rzeczywiście, 
handel produktami rolnymi 
opiera się na pośrednikach. 
Zawiązanie i  działanie w  ra-
mach Grupy Producentów 
Rolnych pozwala ograniczyć 
ich liczbę. W jaki sposób? Na 
przykład w  momencie kup-
na środków do produkcji 
(sadzonek, pasz, nawozów, 
środków ochrony roślin). 
Grupa staje się partnerem 
dla  większych zakładów 
produkcyjnych, które ofe-
rują produkty w  ilościach 
hurtowych. Dzięki większym 
zakupom zgrupowani rolni-
cy mają szansę na wynego-
cjowanie zniżek i  lepszych 
form dostawy zakupionych 
produktów. 
Innym dobrym przykładem 
ograniczenia pośrednictwa 
w branży rolnej jest sklep za-
łożony przez członków GPR. 
W tym przypadku zyskuje się 
bezpośredni kontakt z klien-
telą, której można zapropo-
nować ceny (np. produktów 
mlecznych) lepsze niż nieje-
den supermarket. 

Lepszy kontakt 
z odbiorcą

Dzisiejsze, rozwijające się na 
wielką skalę zakłady produk-
cji spożywczej coraz rzadziej 
współpracują z  indywidual-
nym rolnikiem. Szybkość pro-
dukcji i  jej jakość zmuszają 
przedsiębiorstwa i fabryki do 
korzystania z  ofert dobrych 
i zaufanych partnerów bizne-
sowych – a  takimi z  pewno-
ścią są Grupy Producentów 
Rolnych. Dzięki temu np. 
zakład produkujący dżemy 
owocowe za jednym razem 
kupuje większą partię śliwek 
czy malin. Udział w  grupie 
producentów pozwoli Ci 
zatem na znacznie lepszy 
kontakt z odbiorcami. Są oni 
gotowi zapłacić wyższą cenę 
za produkty o uzgodnionych 
standardach jakości, za za-

pewnioną ilość towaru oraz 
ciągłość dostaw.

Dysponowanie 
większą partią 
towaru 

Susza, powódź, choroby 
roślin i  zwierząt – sytuacji 
które mogą zagrozić Twojej 
produkcji, a  jednocześnie 
przyszłości całego Twojego 
gospodarstwa, jest wiele. 

Dużo łatwiej w  nieprzewi-
dzianych wypadkach i  cza-
sach kryzysowych działać 
wspólnie, wspólnie suszyć, 
magazynować i  pakować 
produkty. W ten sposób Gru-
pa Producentów Rolnych 
zawsze dysponuje większą 
ilością towaru, dzięki czemu 
łatwiej jest go sprzedać, uzy-
skując dobrą cenę. Klient ma 
także pewność, że towar jest 
jednolity i wysokiej jakości. 

Wspólne inwestycje 

Grupie łatwiej sięgnąć po 
dofinansowanie do produk-
cji, dotacje i kredyty, a dzięki 
temu wspólnie inwestować: 
zakupić maszyny rolnicze, 
środki potrzebne do pro-
dukcji, chłodnie, hale do 
magazynowania produktów. 
Można wyjaśnić to na przy-
kładzie kombajnu do zbioru 
zboża. Czy znacie gminę, 

w której wszyscy lub choćby 
większość gospodarzy mają 
w  swoich garażach takie 
maszyny? Często wystarczy 
jeden kombajn, by obrobić 
wszystkie pola w  gminie. 
Wyobraźcie sobie, ile mu-
sieliby zainwestować w jego 
zakup pojedynczy rolnicy? 
I  czy każdemu z  nich opła-
ciłby się taki zakup tylko na 
potrzeby swojego gospo-
darstwa ? 

Nowinki techniczne

Zmiana technologii pro-
dukcji rolnej często ma 
bezpośredni wpływ na 
pracę rolnika. Unowocze-
śnianie produkcji powo-
duje, że praca jest prostsza 
i  szybsza. Wprowadzenie 
nowinek technicznych do 
gospodarstw jest jednak 
kosztowne, a  przez to dość 
ryzykowne. Ryzyko w grupie 
się jednak rozkłada, podob-
nie jak koszty. Zwłaszcza że 
silniejsze partnerstwo po-
woduje wzmocnienie domi-
nacji na rynku i  jego lepszy 
monitoring, w  tym łatwiej-
szy dostęp do informacji.

Wspólna promocja

Reklama jest dźwignią han-
dlu. Nie bez kozery, bo klient 
zawsze sięgnie po markę, któ-
rą zna i  która dobrze mu się 
kojarzy. Reklamować i  pro-
mować się muszą dziś wszy-
scy, także rolnicy, a  zwłasz-
cza ci, którzy zajmują się np. 
wytwarzaniem produktów 
regionalnych i  tradycyjnych. 
Koszty reklamy często spę-
dzają sen z powiek rolnikom 
działającym indywidualnie. 
Taniej i  efektywniej jest pro-
mować się wspólnie, o czym 
wie niejedna Grupa Produ-
centów Rolnych. Wspólny 
udział w  targach (np. na 
jednym, większym stoisku), 
w  konferencjach, wspólne 
prowadzenie szkoleń są efek-
tywniejsze. 

Korzyści finansowe

Grupa Producentów Rolnych 
ma większe znaczenie na 
rynku niż pojedynczy go-
spodarz. Takie formy sprze-
daży płodów rolnych coraz 
częściej wybierają skupy, 
zakłady produkcyjne, a  na-
wet sklepy czy restauracje. 
Szansa na sprzedaż owoców 
pracy rolnika w  takim przy-
padku jest więc większa. Ale 
to nie koniec korzyści finan-
sowych, jakie czerpie rolnik 
– członek GPR. Dla grupy 
tańszy jest zakup środków 
do produkcji, maszyn, sa-
mochodów do transpor-
tu, reklamy. Grupa potrafi 
wywalczyć lepsze ceny za 
jednolity, dobry jakościowo 
produkt dostarczony w  ter-
minie.
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To się opłaca - mówią rolnicy, którzy postanowili działać wspólnie 
Dziś nie tylko wspólnie produkują i sprzedają owoce swojej pracy, ale wspólnie inwestują, organizują festiwale 
i degustacje, a także razem świętują  sukcesy. Jakie – zdradzają nam przedstawiciele Grup Producentów 
Rolnych m.in. GPR EKO INDYK z Czemiernik z województwa lubelskiego

Zaczęło się od inicjatywy trzech rolników z  różnych gmin 
województwa lubelskiego. Wszyscy zajmowali się hodow-

lą indyków. – Pomyśleliśmy, że razem będzie łatwiej pracować 
– mówi Jarosław Łaski, prezes założonej w listopadzie 2009 roku 
Grupy Producentów Rolnych EKO INDYK, spółki z  ograniczoną 
odpowiedzialnością, bo właśnie na taką prawną formę działal-
ności zdecydowali się inicjatorzy. 

2 miliony piskląt

Ceny drobiu na początku tego roku zaczęły spadać, dla EKO IN-
DYKA nie miało to jednak większych konsekwencji. – Dlatego że 
działamy właśnie w grupie. Indywidualni rolnicy zajmujący się, 
podobnie jak my, hodowlą indyczego żywca mieli dużo większe 
problemy – przyznaje Jarosław Łaski. Dodaje, że spółka EKO IN-
DYK rocznie kupuje nawet 2 miliony piskląt. – W takim przypad-
ku sprzedający daje nam zupełnie inne ceny, niż gdybym sam 
zamawiał ich na przykład 200 tysięcy. Ponadto mamy tak dobre 
umowy z klientami, że systematycznie sprzedajemy i dystrybu-
ujemy żywiec indyczy. Nasze przychody są więc większe i regu-
larne. Mniej martwimy się o przyszłość – przyznaje prezes EKO 
INDYKA. 

Festiwal Wieprzowiny

Rolnicy tworzący Grupy Producentów Rolnych mają też inne 
korzyści płynące z  solidarnego działania. Mobilizują się m.in. 
do udziału w targach, organizują degustacje swoich wyrobów, 
a  także chętnie biorą udział w  różnego rodzaju warsztatach 
i konferencjach, podczas których dowiadują się, jak działać, by 
ich grupa rozwijała się jeszcze prężniej. 

Dobry przykład dały m.in. grupy producenckie z wojewódz-
twa pomorskiego, które pod koniec sierpnia tego roku współ-
organizowały słynny już w  okolicy Festiwal Wieprzowiny. Jego 
uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów poprowadzonych 
przez znakomitych specjalistów z tej branży. Były pokazy kulinar-
ne, potyczki o miano najlepszego kucharza, a także wielka degu-
stacja. Uczestnicy festiwalu mieli okazję posmakować kiełbasek 
z grilla, szynki i kiełbasy polskiej na ciepło prosto z wędzarni czy 
pieczonego prosięcia. Hostessy roznosiły salceson biały i boczek 
wędzony. Wszystkie te wyroby pochodziły od rzeźnika zajmują-
cego się produkcją według tradycyjnych receptur, dzięki czemu 
przypomniały smaki dzieciństwa i wakacje u babci. – Takie im-
prezy zawsze obfi tują w wymianę doświadczeń i pozwalają zy-
skać nowych klientów – mówią przedstawiciele organizujących 
Festiwal Wieprzowiny grup producenckich.

Spółdzielczość kwitnie

Obecnie w rejestrach urzędów marszałkowskich wpisanych jest 960 
Grup Producentów Rolnych, z  czego 63% grup prowadzi działal-
ność jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a 31% w formie 
spółdzielni. Na koniec 2011 roku funkcjonowało w  Polsce ponad 
250 spółdzielczych grup producentów rolnych. Ta forma spółdzielni 
zyskuje coraz większą popularność. Świadczy o tym systematyczne, 
wysokie tempo tworzenia nowych grup spółdzielczych. Od 2007 
roku średnio rocznie powstaje ok. 150 grup producentów rolnych, 
w tym ok. 50 spółdzielni. Przemawia za tym demokratyczny charak-
ter spółdzielni, w której podejmowanie kluczowych decyzji odby-
wa się zgodnie z zasadą „jeden członek – jeden głos”, w przeciwień-
stwie do spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością, w  której siła 
głosu członka zależy od wniesionego do spółki kapitału. Spółdziel-
nie stanowią formę łączenia oferty rynkowej wielu gospodarstw, co 
zwielokrotnia ich siłę ekonomiczną i możliwości działania na rynku. 

Intensywne działania mające na celu promowanie organi-
zowania się rolników w  struktury gospodarcze, ze szczególnym 
uwzględnieniem formy spółdzielczej, prowadzi Krajowa Rada 
Spółdzielcza. – Nasza działalność, m.in. edukacyjna, to odpowiedź 
na duże potrzeby i oczekiwania rolników. Spółdzielczość kwitnie 
w wielu krajach na świecie – przekonują przedstawiciele KRS.

– Taka forma współdziałania się sprawdza. Wszyscy mamy po 
jednym głosie, dlatego decydujemy o naszych planach w takim 
samym stopniu – mówi przedstawiciel Spółdzielni Producentów 
Rolnych „AGRO-PLON”, która ma swoją siedzibę w Jaworzynie Ślą-
skiej. 

Grupa angażuje gospodarzy

Dowodów na to, że działalność Grup Producentów Rolnych 
wpływa mobilizująco na aktywność środowiska wiejskiego i rol-
ników, jest więcej. Grupa angażuje ludzi, przez co słowo „inte-
gracja” wypełnia się konkretną treścią, Grupy Producentów Rol-
nych stanowią najlepszą rekomendację dla wspólnych działań. 
Ich członkowie już wiedzą, że warto się organizować, bo tylko 
wtedy włożony wysiłek procentuje. Nie chodzi tutaj jednak tyl-
ko o  wymierny, materialny zysk. Wspólny front producentów 
rolnych pozwala bowiem na stawienie czoła konkurencji, na 
optymalizację kosztów, na podniesienie jakości produkcji i pro-
duktów rolnych. Istnienie Grup Producentów Rolnych ułatwia 
producentom sprzedaż wytwarzanych produktów w większych, 
jednolitych partiach spełniających wymagania klientów. Czyn-
nikiem motywującym do tworzenia Grup Producentów Rolnych 
jest wspólne planowanie i  dostosowanie produkcji do popytu 
pod względem asortymentu, ilości i jakości towaru.

Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zostań partnerem KSOW

Jednym z zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest integrowanie środowisk wiejskich, budowanie sieci współpracy i wymiany 
informacji pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz obszarów wiejskich. Zapraszamy wszystkie osoby i podmioty  zainteresowane 
współpracą w ramach KSOW do zarejestrowania się w bazie partnerów na stronie www.ksow.pl. 


