
inicjowania wspó³pracy i kooperacji. Dlatego te¿ budowa gron WPROWADZENIE
w oparciu o s³abe firmy skazana jest na niepowodzenie [4].

W ostatnich latach w literaturze krajowej i zagranicznej 
Wp³yw na rozwój gron w regionach ma jakoœæ œrodowiska coraz czêœciej pisze siê o przemys³owych, rolnych i us³u-

biznesowego. W jego sk³ad wchodzi:gowych skupiskach firm, które wykorzystuj¹c atut lokalizacji 
 infrastruktura techniczna zapewniaj¹ca sprawny osi¹gaj¹ wy¿sz¹ innowacyjnoœæ i konkurencyjnoœæ 

transport i dostêp do Ÿróde³ energii;wytwarzanych dóbr oraz œwiadczonych us³ug. Tymi 
skupiskami s¹ grona [czêsto nazywane klastrami lub  wykwalifikowane zasoby ludzkie oraz skuteczni 
klasterami]. Mog¹ obejmowaæ: miasto, powiat, region a nawet mened¿erowie regionu;
kraj. Za ich twórcê i eksperta uwa¿a siê Michaela E. Portera [1].  ³atwy dostêp do nowych technologii i wiedzy 

Grona wystêpuj¹ w ró¿nych sektorach gospodarki. S¹ technicznej;
charakterystyczne dla gospodarki pañstw rozwiniêtych oraz 

Funkcjonuj¹ce w ramach gron firmy powinny przestrzegaæ rozwijaj¹cych siê. Ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ wielkoœci¹                     
zasady zrównowa¿onego rozwoju. Jej istota polega na i stopniem rozwoju. Niektóre sk³adaj¹ siê z ma³ych lub 
zachowaniu stanu równowagi miêdzy dzia³alnoœci¹ œrednich firm [np. w³oskie grono obuwia]. Inne obejmuj¹ ma³e 
wytwórcz¹ cz³owieka a stanem zasobów przyrodniczych. i  du¿e firmy [grono chemiczne w Niemczech].                               
Poszanowanie istniej¹cych zasobów naturalnych jest Z zaproponowanej przez M. Portera definicji wynika, i¿ grona 
szczególnie wa¿ne w gronach spo¿ywczych powstaj¹cych               s¹ to: „geograficzne skupiska wzajemnie powi¹zanych firm, 
w regionach o wybitnych walorach przyrodniczych. wyspecjalizowanych dostawców, jednostek œwiadcz¹cych 

us³ugi, firm dzia³aj¹cych w pokrewnych sektorach                           
GRONA SPO¯YWCZEi zwi¹zanych z nimi instytucji [na przyk³ad uniwersytetów, 

jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeñ bran¿owych]                Tworzenie sieci z³o¿onych z gospodarstw rolnych, firm 
w poszczególnych dziedzinach, konkuruj¹cych miêdzy sob¹, oraz instytucji us³ugowych, naukowych i samorz¹dowych staje 
ale tak¿e wspó³pracuj¹cych”[2]. siê coraz bardziej praktykowane w wielu krajach œwiata. 

W przypadku gron przemys³owych si³ami napêdowymi s¹ Dziêki nim powstaj¹ grona rolnicze, które umo¿liwiaj¹ 
przedsiêbiorstwa zaœ rolniczych producenci rolni. W przeci- osi¹gniêcie wiêkszych zysków, zapewniaj¹ lepszy dostêp do 
wieñstwie do instytucji wspieraj¹cych przedsiêbiorczoœæ innowacji oraz wp³ywaj¹ na zmniejszenie poziomu bezrobocia 
[inkubatory przedsiêbiorczoœci oraz parki przemys³owe] grona w regionach [5].
nie maj¹ struktury zarz¹dzaj¹cej. W gronach przemys³owych            Typowe grono rolnicze przedstawi³ M. Porter na 
i rolniczych zarz¹dzanie odbywa siê przez przedsiêwziêcia,             przyk³adzie kalifornijskiego sektora winnego (por. rys. 1). 
a nie przez typowe dla instytucji organy [3]. Dlatego te¿ na Grono sk³ada siê z trzech podstawowych segmentów. Pierwszy 
poziomie grona nie ma klasycznego zarz¹dzania a tylko obejmuje uprawê winoroœli. W³aœciciele winnic stosuj¹ œrodki 
wystêpuj¹ wzajemne relacje wspó³pracy lub wspó³zawod- ochrony roœlin, technologie nawadniania oraz urz¹dzenia do 
nictwa. Brak hierarchii i biurokratycznych mechanizmów zbioru winogron. W sk³ad drugiego segmentu wchodzi sektor 
stwarza szansê budowy publiczno-prywatnego partnerstwa wspieraj¹cy produkcjê win. Wykorzystuje siê tu urz¹dzenia do 
miêdzy sektorem rolno-spo¿ywczym a sfer¹ badawczo- produkcji win, beczki, butelki, kapsle, korki, etykiety, public 
rozwojow¹. relations, reklamê oraz fachowe wydawnictwa. Trzeci segment 

Z analizy literatury krajowej i zagranicznej wynika, i¿ stanowi¹ instytucje wspieraj¹ce produkcjê win i obejmuj¹ce 
przewaga konkurencyjna w gronach zale¿y od czynników agencje rz¹dowe, organizacje oœwiatowe, badawcze i 
znajduj¹cych siê poza dan¹ firm¹. Wykorzystuje siê tu bran¿owe. 
koncentracjê podmiotów gospodarczych dzia³aj¹cych w po- Po stronie kalifornijskiego sektora upraw winoroœli 
krewnych dziedzinach oraz powi¹zanych z nimi instytucji wystêpuj¹ silne zwi¹zki z szerszym kalifornijskim gronem 
publicznych [szko³y i banki]. Bliskoœæ geograficzna sprzyja rolniczym. Dziêki temu nastêpuje wymiana doœwiadczeñ 
zacieœnianiu kooperacji i wspó³pracy miêdzy podmiotami zwi¹zanych z wdra¿aniem nowych metod upraw. Zale¿y od 
gospodarczymi, wzajemnemu uczeniu siê oraz szybkiej nich nie tylko sposób oraz jakoœæ funkcjonowania gron, ale 
wymianie informacji. Dziêki wzajemnym powi¹zaniom firmy tak¿e konkurencyjnoœæ produkowanych towarów i œwiad-
mog¹ wymieniaæ doœwiadczenia i uczyæ siê wzajemnie od czonych us³ug. Doœwiadczenia kalifornijskie mog¹ stanowiæ 
siebie, co pozwala unikn¹æ b³êdów bêd¹cych autorstwem cenne wskazówki w procesie tworzenia gron rolno-
innych. O sile i dynamice gron decyduje obecnoœæ silnych spo¿ywczych w polskich regionach.
podmiotów gospodarczych oraz zaufanie wœród partnerów do 
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Wy¿sza Szko³a Mened¿erska w Warszawie

CZYNNIKI WP£YWAJ¥CE NA TWORZENIE ORAZ 
FUNKCJONOWANIE GRON ROLNO-SPO¯YWCZYCH                

®W  POLSCE

W ostatnich latach du¿ego znaczenia nabiera tworzenie gron rolno-spo¿ywczych w Polsce. Dotyczy to szczególnie obszarów 
posiadaj¹cych walory ekologiczne. Dynamika ich budowy i funkcjonowania zale¿y od dwóch podstawowych czynników. Pierwszym 
jest zmiana dotychczasowej struktury upraw w polskich gospodarstwach celem zapewnienia odpowiedniej iloœci paszy dla rolnictwa 
oraz surowców dla przemys³u rolno-spo¿ywczego. Drugi polega na wspieraniu grup producentów rolnych celem redukcji kosztów 
prowadzenia gospodarstw rolnych.
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gron w sektorze rolno-spo¿ywczym. Istniej¹cy w 
naszym kraju model oparty o uprawê 
tradycyjnych zbó¿: ¿yta, pszenicy, jêczmienia i 
owsa wydaje siê coraz bardziej anachroniczny. 
Œwiadczy o tym dotychczasowa struktura rolna. 
Pod koniec lat 90. XX wieku zbo¿a zajmowa³y 
blisko 70% powierzchni zasiewów w Polsce. A¿ 
29,6% powierzchni upraw zajmowa³a pszenica. 
Jej plony wynios³y 35,0 decyton (3,5 tony) z 1 
hektara [6]. Ponadto du¿y by³ udzia³ ziemniaków, 
buraków cukrowych i rzepaku.

Istniej¹ce w rolnictwie trudnoœci s¹ miêdzy 
innymi wynikiem przestarza³ej struktury upraw, 
która promuje roœliny tradycyjne zamiast 
strategicznych, np. kukurydzy, która posiada o 
wiele wiêksze szanse rozwoju. W porównaniu                  
z upraw¹ zbó¿ jej plony mog¹ wynieœæ 15 ton 
ziarna [150 decyton] lub 25 ton [250 decyton] 
suchej masy roœlin z 1 ha [7]. Mo¿liwoœci jej 
uprawy s¹ trzykrotnie wiêksze od aktualnej 
powierzchni zasiewów w Polsce i wynosz¹ oko³o 
2,0 mln ha. Stanowiæ to mo¿e powa¿ny bodziec 
zachêcaj¹cy do zmian dotychczasowej struktury 
upraw ze wskazaniem na kukurydzê. W 2004 roku 
powierzchnia uprawy kukurydzy w Unii 
Europejskiej wynosi³a 11 mln ha [6,5 mln ha na 
ziarno i 4,5 mln ha na kiszonkê] zaœ w Polsce 
ponad 700 tys. ha., co stanowi³o oko³o 6,5% 
ca³ego area³u zasiewów w kraju i w porównaniu Rys. 1.   Kalifornijskie grono win.

do 2003 roku wykazywa³a tendencjê wzrostow¹.
! ród³o: M. E. Porter, Porter o konkurencji, Przek³ad A. Ehrlich, 

Szerokie zastosowanie kukurydzy wynika z w³aœciwoœci Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 251.
jakie posiada ta roœlina. Jej ziarno charakteryzuje siê najwy¿sz¹ 
wartoœci¹ energetyczn¹ spoœród zbó¿ uprawianych w naszym 

ZMIANA  STRUKTURY  UPRAW kraju. Mo¿na stosowaæ j¹ na kiszonkê [ca³e roœliny] lub ziarno. 
Konkurencyjnoœæ i innowacyjnoœæ gron rolno- Kiszonka z kukurydzy mo¿e byæ podstawow¹ pasz¹ 

spo¿ywczych zale¿y od dwóch podstawowych czynników. objêtoœciow¹ w ¿ywieniu krów wysokomlecznych [8].
Jednym z nich jest struktura upraw, drugim grupy producentów Z ziaren kukurydzy pozyskuje siê m¹kê do produkcji 
rolnych (por. rys. 2). Wspieranie grup producentów rolnych chleba, herbatników i makaronu. S³u¿y tak¿e do wyrobu 
powinno odbywaæ siê równolegle ze zmian¹ dotychczasowej chrupek oraz ró¿nego rodzaju p³atków kukurydzianych                    
struktury upraw w Polsce. Pominiêcie jednego z czynników i snacków œniadaniowych [9]. Stanowi równie¿ cenny 
mo¿e spowodowaæ s³abe wykszta³cenie siê gron rolno- surowiec do produkcji alkoholu w przemyœle fermentacyjnym 
spo¿ywczych. (por. rys. 3). Wydajnoœci¹ alkoholu z 1 ha przewy¿sza 

Przestarza³a struktura upraw w Polsce staje siê jednym     w s z ys t k ie  z b o ¿a.
z g³ównych czynników spowalniaj¹cych proces tworzenia 
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! ród³o: opracowanie w³asne.
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Rys. 3. Wykorzystanie kukurydzy do celów przemys³owych.

! ród³o: opracowano na podstawie artyku³u: T. Michalski, Z pola dla 
przemys³u,  [w:] Kukurydza roœlin¹ przysz³oœci, Wyd. III, Specjalny 
dodatek do dwutygodnika „Agro Serwis”, Warszawa, styczeñ 2005.

cym. Wzmacnia pamiêæ i system nerwowy u osób 
starszych oraz hamuje rozwój gruŸlicy i wrzodów 
¿o³¹dka.

Wa¿ne miejsce wœród upraw alternatywnych zajmuje 
s³onecznik bulwiasty [topinambur]. Jego bulwy mog¹ 
byæ wykorzystywane w postaci karmy dla zwierz¹t 
gospodarskich oraz dla zwierzyny ³ownej. £odygi mo¿na 
przeznaczyæ na kiszonki zaœ liœcie do produkcji 
koncentratów paszowych. £odygi s³u¿¹ te¿ do produkcji 
brykietów opa³owych i opakowañ ekologicznych. Na 
glebach ¿yznych plony biomasy mog¹ dochodziæ do 200 
ton z hektara, a plon bulw osi¹ga oko³o 90 ton z hektara. 
Jako surowiec mo¿e byæ stosowany do produkcji 
alkoholu, syropów, s³odzików, a tak¿e jako ¿ywnoœæ                
w postaci potraw gotowanych, pieczonych i sma¿onych, 
a ponadto dla przemys³u zielarskiego i do bezpoœredniego 
stosowania w zio³olecznictwie [16].

Cennym Ÿród³em pozyskiwania paliwa ekologiczne-
go mo¿e byæ lnianka. Posiada wiele zalet. Nadaje siê do 
uprawy na glebach s³abych. Po wyt³oczeniu oleju 
pozostaj¹ wysokobia³kowe makuchy, które stanowi¹ 
paszê dla zwierz¹t.

Uprawy alternatywne mog¹ staæ siê cennym Ÿród³em 
ekologicznej energii. Prawo energetyczne daje 
pierwszeñstwo przy jej zakupie. Potwierdza to rozpo-

rz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej            
z 30 maja 2003 roku, które zobowi¹za³o podmioty gospodarcze 
do produkcji a tak¿e nabywania energii z odnawialnych Ÿróde³. 
Szacuje siê, ¿e do 2010 roku jej udzia³ w bilansie energetycz-
nym pañstwa wyniesie 7,5% [17].

Du¿ego znaczenia nabiera wykorzystanie kukurydzy               
Przyk³adem roœlin odnawialnych [bêd¹cych Ÿród³em w przemyœle energetycznym. Pozyskiwana z niej biomasa 

energii i surowców dla przemys³u] staje siê miskant olbrzymi. mo¿e s³u¿yæ do wytwarzania energii elektrycznej oraz 
Ju¿ po pierwszym roku uprawy mo¿na uzyskaæ oko³o 8 ton ogrzewania pomieszczeñ i wody [10]. Doskonale nadaje siê do 
masy z 1ha powierzchni, a w trzecim roku powy¿ej 30 ton z ha. produkcji biogazu. Ponadto kukurydzê mo¿na zastosowaæ              
Biomasa mo¿e s³u¿yæ jako zamiennik wêgla brunatnego, w budownictwie jako materia³ izolacyjny [s³oma] [11].
surowiec do produkcji gazu opa³owego oraz zastêpowaæ 

Wzrost area³u upraw strategicznych powinien odbywaæ siê 
drewno opa³owe. Sucha masa miskanta olbrzymiego stanowi 

kosztem roœlin tradycyjnych, które nadal uprawiane s¹ na 
cenny surowiec do produkcji materia³ów budowlanych oraz 

znacznych obszarach kraju. W 2003 roku powierzchnia 
opakowañ materia³ów rolniczych. Wprowadzaj¹c go do 

zasiewów w Polsce wynosi³a 10888,8 tys. ha. Najwiêkszy area³ 
uprawy na terenach ska¿onych zanieczyszczeniami przemy-

zajmowa³a pszenica [2308,0 tys. ha], a nastêpnie ¿yto [1479,3 
s³owymi mo¿na rekultywowaæ glebê.

tys. ha], jêczmieñ [1016,2 tys. ha], owies [526,9 tys. ha]                   
Cennym Ÿród³em pozyskiwania biomasy staje siê równie¿ i pszen¿yto [985,6 tys. ha]. Du¿y udzia³ w uprawach mia³y 

wierzba energetyczna. Osi¹ga wysokoœæ oko³o 8 metrów. tak¿e ziemniaki [765,8 tys. ha], buraki cukrowe [286,3 tys. ha] 
Pozyskiwane z niej paliwo mo¿na wykorzystaæ w gospo-oraz rzepak i rzepik [426,3 tys. ha]. Przytoczone dane 
darstwach domowych. W przypadku upraw wierzby œwiadcz¹, i¿ area³ upraw tradycyjnych jest zbyt du¿y i powi-
energetycznej istnieje równie¿ mo¿liwoœæ uzyskania dotacji. nien ulec zmniejszeniu [12].
Niezbêdne jest jednak zawarcie umowy z odbiorc¹ [np. 

W 2002 roku nast¹pi³o zmniejszenie ogólnej powierzchni 
elektrowni¹].

ziemniaków do 812 tys. ha [13]. Stanowi to oko³o 7,3% ogólnej 
# ród³em biomasy mo¿e byæ tak¿e œlazowiec pensylwañski struktury zasiewów. Ziemniaki nadaj¹ siê na pasze dla zwierz¹t 

[czêsto nazywany mylnie malw¹ pensylwañsk¹]. Roœnie                 gospodarskich oraz materia³ siewny. S³u¿¹ tak¿e do produkcji 
w postaci kêp i wykszta³ca od kilku do kilkunastu ³odyg                 chipsów i frytek. Rocznie przemys³ przetwórczy przetwarza 
o œrednicy od 5-35 mm oraz wysokoœci ponad 3,5 metra. Jako 0,5 mln ton tego surowca. Maj¹ równie¿ zastosowanie                     
roœlina wieloletnia przynosi wysokie plony suchej masy.                w przemyœle fermentacyjnym [produkcja spirytusu]. Zagro¿e-
Z 1 hektara uprawy œlazowca mo¿na uzyskaæ kilkakrotnie niem dla ziemniaków staje siê silna konkurencja ze strony 
wiêcej energii w ci¹gu roku ni¿ z kilkunastoletniego lasu [18].melasy, ¿yta i kukurydzy, która wypiera je z gorzelnictwa [14].

Tworzenie plantacji upraw roœlin energetycznych staje siê Poza poszerzaniem rozwoju upraw strategicznych nale¿y 
coraz bardziej op³acalne dla producentów. W 2005 roku promowaæ w naszym kraju roœliny alternatywne. Jedn¹ z nich 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa urucho-jest szar³at zwany tak¿e amaranthusem [czyt. amarantusem]. 
mi³a dop³aty do upraw wierzby krzewiastej i ró¿y bezkolcowej. Poza rolnictwem mo¿e on byæ wykorzystany w przemyœle 
Œrodki pochodz¹ ze Ÿróde³ krajowych. Dywersyfikacja upraw spo¿ywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym [15]. Z jego 
mo¿e przynieœæ rolnikom wiele korzyœci, wœród których nale¿y nasion mo¿na uzyskaæ kasze, kleiki, musli, popcorn oraz m¹kê, 
wymieniæ: sprzeda¿ p³odów rolnych oraz zabezpieczenie której dodatek do chleba, bu³ek i ciasta podnosi wartoœæ 
potrzeb energetycznych i ciep³owniczych w³asnego gospo-od¿ywcz¹. Posiada minimaln¹ zawartoœæ cholesterolu oraz 
darstwa rolnego, co redukuje koszty zwi¹zane z jego zdolnoœæ do jego obni¿ania we krwi. Wywar z roœlin szar³atu 
prowadzeniem.s³u¿y jako œrodek o dzia³aniu œci¹gaj¹cym, aseptycznym i goj¹-
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Grupa jest zobowi¹zana prowadziæ dzia³alnoœæ na GRUPY  PRODUCENTÓW  ROLNYCH
podstawie statutu lub umowy. Sk³ada siê z cz³onków, 

Oprócz koniecznoœci zmiany struktury upraw wa¿nym 
udzia³owców lub akcjonariuszy, z których ¿aden nie mo¿e 

czynnikiem maj¹cym wp³yw na kszta³towanie siê gron rolno-
mieæ wiêcej ni¿ 20% g³osów podczas Walnego Zgromadzenia 

spo¿ywczych w Polsce staje siê wspieranie grup producentów 
lub Zgromadzenia Wspólników. Grupa musi liczyæ co najmniej 

rolnych. Podstawy prawne ich tworzenia przynios³y ustawy              
piêciu cz³onków [28].

z 15 wrzeœnia 2000 r. [19] i z 2004 r. [20]. W myœl 
znowelizowanej ustawy w 2004 roku osoby fizyczne, jednostki 

PODSUMOWANIEorganizacyjne, które nie posiadaj¹ osobowoœci prawnej oraz 
osoby prawne prowadz¹ce gospodarstwo rolne lub dzia³alnoœæ Istniej¹ca w naszym kraju tradycyjna struktura upraw mo¿e 
rolnicz¹: „mog¹ organizowaæ siê w grupy producentów rolnych stanowiæ powa¿ny czynnik spowalniaj¹cy wykszta³canie siê 
w celu dostosowania produkcji rolnej do warunków gron rolno-spo¿ywczych. Dalsze wspieranie upraw trady-
rynkowych, poprawy efektywnoœci gospodarowania, cyjnych mo¿e okazaæ siê powa¿n¹ przeszkod¹ w rozwoju prze-
planowania produkcji ze szczególnym uwzglêdnieniem jej mys³u spo¿ywczego, m³ynarskiego, energetycznego i fermen-
iloœci i jakoœci, koncentracji poda¿y oraz organizowania tacyjnego w rolniczych regionach.
sprzeda¿y produktów rolnych a tak¿e ochrony œrodowiska Uprawy tradycyjne [ zbo¿a, ziemniaki, buraki cukrowe             
naturalnego”. i inne roœliny] nadal zajmuj¹ ponad 90% powierzchni upraw 

Grupa producentów rolnych prowadzi dzia³alnoœæ jako [oko³o 70% stanowi¹ zbo¿a], gdy tymczasem ich wielkoœæ 
przedsiêbiorca maj¹c osobowoœæ prawn¹ pod warunkiem, ¿e powinna wynosiæ 20%. Nadal niewielki jest area³ upraw 
zosta³a utworzona przez producentów jednego produktu strategicznych [poni¿ej 8%] w porównaniu do planowanej 
rolnego [jab³ka] lub grupy produktów [owoce i warzywa] [21]. wielkoœci 75%. Zwiêkszeniu powinny tak¿e ulec uprawy 
Grupa przyjmuje formê prawn¹ w postaci spó³dzielni, spó³ki, alternatywne a ich maksymaln¹ wielkoœci¹ powinno byæ 5%           
stowarzyszenia lub zrzeszenia. Po zarejestrowaniu przez s¹d w ogólnej skali powierzchni upraw [por. tabela 1]. 
rejestrowy w Krajowym Rejestrze S¹dowym w jednej                       
z wybranych form nabywa osobowoœæ prawn¹ [22]. Ustawa              Tabela 1. Planowana struktura upraw w ramach grona rolnego 
z 2000 roku zezwala tak¿e grupom producentów rolnych [wg autora]
danego produktu lub grupy produktów organizowaæ siê                  
w zwi¹zki grup producentów rolnych.

Uprawy Stan obecny Stan planowanyRozporz¹dzeniem z dnia 4 lipca 2003 roku minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi og³osi³ wykaz produktów i grup Strategiczne poni¿ej   8% 75%
produktów dla których mog¹ byæ utworzone grupy 

Tradycyjne poni¿ej  90% 20%producentów rolnych, minimaln¹ roczn¹ wielkoœæ produkcji 
towarowej grupy producentów rolnych oraz minimaln¹ liczbê 

Alternatywne powy¿ej 2% 5%cz³onków tej grupy [23]. Regulacje prawne dotycz¹ce 
producentów rolnych zawiera ustawa z 28 listopada 2003 roku. 

! ród³o: opracowanie w³asneOkreœla zadania oraz w³aœciwoœci jednostek organizacyjnych           
i organów w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich 
ze œrodków pochodz¹cych z sekcji Gwarancji Europejskiego Utrata przez roœliny tradycyjne dominuj¹cej pozycji na 
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej [24]. rynku na rzecz roœlin strategicznych pozwoli lepiej 

zabezpieczyæ potrzeby rolnictwa i przemys³u. Dziêki temu W myœl ustawy z 2004 roku strony zawieraj¹ce umowê             
rolnicy bêd¹ mogli „wyrwaæ siê" z przys³owiowego „b³êdnego o dostarczeniu owoców i warzyw do przetwórstwa mog¹ 
ko³a", którego mechanizm polega na ci¹g³ych wahaniach cen ustaliæ wiêkszy ni¿ okreœlony przepisami unijnymi udzia³ masy 
p³odów rolnych. Spadek cen ¿yta i pszenicy zmusza bowiem wadliwych owoców i warzyw w stosunku do masy 
w³aœcicieli gospodarstw rolnych do wzrostu obsady pog³owia dostarczonej partii, jednak udzia³ ten nie mo¿e przekraczaæ 
byd³a i trzody chlewnej. Powoduje to nadprodukcjê miêsa                15% masy partii [25]. Kwestie grup producentów rolnych 
i niskie ceny na ten surowiec. Dlatego te¿ racjonalnym porusza tak¿e rozporz¹dzenie ministra Rolnictwa i Rozwoju 
rozwi¹zaniem wydaje siê zmiana dotychczasowej struktury Wsi z 30 grudnia 2005 roku w sprawie szczegó³owych 
upraw na korzyœæ kukurydzy, poniewa¿ jej nadwy¿ki mo¿na warunków przyznawania pomocy finansowej wstêpnie 
wykorzystaæ w przemyœle spo¿ywczym oraz w rozwijaniu uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu 
sektora „zielonej energii" a pozyskiwana w ten sposób biomasa kwalifikowanych kosztów inwestycji [26]. Wa¿ne jest tak¿e 
mo¿e byæ wykorzystana w przemyœle energetycznym. St¹d te¿ rozporz¹dzenie ministra z 5.01. 2006 r. w sprawie wysokoœci 
nale¿y d¹¿yæ do rozwoju alternatywnych Ÿróde³ dochodów krajowych œrodków finansowych przeznaczonych na pokrycie 
rolników oraz dywersyfikacji produkcji rolnej z wyraŸnym jej czêœci kwalifikowanych kosztów inwestycji ujêtych w zatwier-
ukierunkowaniem na roœliny strategiczne.dzonym planie dochodzenia do uznania [27]. Przyjête 

rozporz¹dzenia s¹ aktami prawnymi reguluj¹cymi wsparcie Na tworzenie a nastêpnie funkcjonowanie w polskich 
finansowe dla wstêpnie uznanych grup producentów owoców  regionach gron rolno-spo¿ywczych mog¹ mieæ wp³yw grupy 
i warzyw. Pomoc finansowa bêdzie wyp³acana przez Agencjê producentów rolnych. Ich dzia³alnoœæ pozwala zawieraæ 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do wysokoœci 75%. d³ugoterminowe kontrakty z sieciami handlowymi oraz 
Okreœlone w rozporz¹dzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju wspólnie planowaæ i organizowaæ produkcjê, a tak¿e 
Wsi wysokoœci udzielanej pomocy powinny u³atwiæ wstêpnie dopasowywaæ jej wielkoœæ do popytu rynkowego. Grupy 
uznanym grupom producentów owoców i warzyw realizacjê producentów rolnych u³atwiaj¹ równie¿ dostêp do œrodków 
przedsiêwziêæ inwestycyjnych w zakresie infrastruktury finansowych oraz umo¿liwiaj¹ roz³o¿enie ryzyka 
technicznej [budowa oraz rozbudowa powierzchni magazy- inwestycyjnego na wszystkich cz³onków grupy. Dlatego te¿ 
nowej, zakup maszyn i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do sortowania               w³adze samorz¹dowe i rz¹dowe powinny wspieraæ tworzenie 
i pakowania owoców oraz warzyw]. gron rolno-spo¿ywczych w Polsce.
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