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1. SIEć Na RZECZ INNOWaCjI W ROlNICTWIE I Na ObSZaRaCh WIEjSkICh (SIR)

Czesław Najmowicz
Koordynator SIR, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Olsztynie

Strategia Europa 2020 zakłada i podkreśla istotną rolę badań i innowacyjności w przygotowaniach 
Unii Europejskiej do wyzwań w przyszłości. 

W ramach kierunków rozwoju „Wspólnej Polityki Rolnej do 2020 r.” zwraca się uwagę, że innowacje 
są niezbędne, aby rolnictwo UE przygotować na przyszłość. W ramach wspólnej polityki rolnej UE 
dąży do osiągnięcia trzech celów, są to:
q zagwarantowanie rentownej produkcji żywności;
q zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie 

zmiany klimatu;
q przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju terytorialnego. 

Realizacja tych celów wymaga tworzenia, rozpowszechniania i stosowania w praktyce nowej wie-
dzy, nowych technologii, nowych produktów i nowych sposobów organizacji, uczenia się i współpracy. 
Istotne jest zapewnienie, aby działania badawcze odpowiadały ogólnym potrzebom, a stworzone roz-
wiązania były stosowane przez rolników i leśników. UE podjęła już działania mające zbliżyć do siebie 
naukę i praktykę. Celem jest stworzenie polityki badań naukowych bardziej ukierunkowanej na potrze-
by oraz polityki rolnej bardziej opartej na faktycznych danych. Aby wspierać ten cel, stworzono Euro-
pejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI). 

W Polsce odpowiednikiem EIP-AGRI jest Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich (SIR). Sieć funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma 
charakter otwarty. Jej uczestnikami mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa 
i obszarów wiejskich. Funkcjonowanie struktury organizacyjnej KSOW w tym SIR i realizacja zadań 
Sieci, w szczególności realizacja planu działania, w latach 2014-2020 są finansowane ze środków 
Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Celem głównym SIR jest wspieranie innowacji w rolnictwie, 
produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Poza celem głównym SIR, zdefiniowane zostały także cele szczegółowe: 
n Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami do-

radczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi 
podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

n Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich. 

n Pomoc w tworzeniu Grup Operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów 
przez Grupy Operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji. 
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Innowacje można rozumieć na wiele sposobów. Można je wiązać z nowymi i ulepszonymi produkta-
mi, procesami, techniką i technologiami, usługami bądź dostosowaniem ich do nowych wymogów, np. 
środowiskowych. Nowy pomysł określa się mianem innowacji tylko wtedy, gdy staje się on powszech-
nie stosowany w danej dziedzinie, a więc gdy przynosi konkretne rezultaty. 

W procesie transferu wiedzy od nauki do praktyki rolniczej obserwujemy znaczną lukę, przez co 
olbrzymia wiedza generowana przez naukowców nie trafia, bądź trafia z dużym opóźnieniem do osta-
tecznych jej beneficjentów czyli rolników. Krytyczną rolę w tym procesie spełniają lub mogą spełniać 
doradcy, coraz powszechniej nazywani brokerami, którzy stanowią pomost pozwalający na lepszą 
interakcję pomiędzy naukowcami a rolnikami. 

STRukTuRa ORgaNIZaCyjNa SIR
Zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadania brokera in-

nowacji, wykonuje 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, a koordynację wykonania tych 
zadań zapewnia Centrum Doradztwa Rolniczego. Realizacja zadań SIR w ramach struktury organiza-
cyjnej CDR i WODR-ów możliwa jest dzięki kadrze doradczej posiadającej wieloletnie doświadczenie 
we współpracy z rolnikami, przedsiębiorcami działającymi na obszarach wiejskich oraz z jednostkami 
naukowo-badawczymi. W ramach prowadzenia i obsługi sieci, zarówno w CDR jak i jego odpowied-
nikach na poziomie wojewódzkim, wyodrębnione są właściwe komórki organizacyjne ds. innowacji 
w rolnictwie. 

jakIE ZOSTały POSTaWIONE ZaDaNIa PRZED SIR?
n Prowadzenie działań informacyjno-aktywizujących i inicjowanie współdziałania m.in. wśród rolni-

ków, przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych i doradców.
n Identyfikowanie partnerów do współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych.
n Współpraca z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami i organizacjami działa-

jącymi na rzecz innowacji oraz Europejską Siecią na rzecz Innowacji.
n Upowszechnianie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym i na 

obszarach wiejskich, dobrych praktyk w tym zakresie oraz efektów prac Grup Operacyjnych.
n Rozpowszechnianie informacji i wiedzy na temat sposobu współpracy w projektach naukowo-ba-

dawczych.
n Opracowanie metodyki tworzenia i identyfikowania projektów współpracy oraz prowadzenie bazy 

projektów.
n Doradztwo i pomoc w tworzeniu oraz organizacji Grup Operacyjnych na rzecz innowacji.
n Doradztwo i pomoc w opracowaniu projektów przez Grupy Operacyjne i partnerstwa na rzecz 

innowacji.
n Gromadzenie i rozpowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także infor-

macji na temat wdrażania nowych rozwiązań oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w woje-
wództwie.

n Informowanie o możliwości współpracy w ramach operacji, realizowanych przez Grupy Operacyj-
ne, w ramach SIR w województwie.

n Uczestnictwo w wojewódzkich grupach roboczych i grupach tematycznych.
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n Przygotowanie, we współpracy z brokerami i partnerami KSOW działającymi w ramach SIR, pro-
pozycji działań do planu działania i operacji do dwuletnich planów operacyjnych w zakresie doty-
czącym SIR w województwie oraz przekazywanie tych propozycji CDR.

n Realizacja planu działania w województwie w zakresie dotyczącym SIR na podstawie dwuletnich 
planów operacyjnych.

n Podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów KSOW i Grup Operacyjnych, działających w ramach 
SIR w województwie, w zakresie przygotowania i realizacji operacji wykorzystujących wyniki badań 
naukowych i prac rozwojowych.

n Zapewnienie świadczenia usług w województwie przez brokerów w ramach WODR.
n Zapewnienie udziału doradców w Grupach Operacyjnych Europejskiego Partnerstwa Innowacyjne-

go oraz stała współpraca z grupami.

gRuPy OPERaCyjNE
Jedną z podstawowych ról Brokera Innowacji jest zawiązanie Grupy Operacyjnej. Grupy tworzone 

są na potrzeby konkretnych projektów ukierunkowanych na opracowywanie innowacyjnych rozwiązań 
dla konkretnych wyzwań poprzez połączenie różnych kompetencji (praktyczne i naukowe), niezbęd-
nych do wykonania konkretnego działania. 

Grupa Operacyjna jest tworzona na poziomie lokalnym i skupia uczestników różnych specjalno-
ści w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań dla wspólnych problemów lub testowania jak nowe 
pomysły sprawdzają się w praktyce. Zarówno wielkość jak i skład Grupy Operacyjnej zależą od typu 
prowadzonego projektu dlatego mogą one różnić się znacznie pomiędzy sobą. Kluczowym aspektem 
działania takiej grupy jest udostępnianie wyników i dzielnie się wiedzą w ramach i za pośrednictwem 
sieci SIR lub EPI-AGRI aby w ten sposób umożliwić całemu sektorowi czerpanie korzyści z nowoopra-
cowanych rozwiązań. Jednym z działań nakierowanych na realizację wsparcia GO jest działanie M16 
„Współpraca” PROW 2014-2020.
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2. DZIałaNIE „WSPółPRaCa” W RaMaCh PROW Na laTa 2014-2020

Czesław Najmowicz
Koordynator SIR, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Olsztynie

Działanie „Współpraca” realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW) na lata 2014-2020. Rolnicy, poza tradycyjnymi źródłami finansowania, otrzymali możliwość 
korzystania ze wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. W PROW przewidziano dla rolnictwa 
i obszarów wiejskich 13,6 mld euro. PROW 2014-2020 oferuje również wsparcie wdrażania innowa-
cji. W ramach działania M16 „Współpraca” wspierane jest opracowanie i wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Jego celem nadrzędnym jest promocja współpracy 
w zakresie tworzenia i funkcjonowania Grup Operacyjnych Europejskich Partnerstw Innowacji (EIP) na 
rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.

Budżet dla całego działania na lata 2014-2020 wynosi – 67 998 186 EURO.

CElE DZIałaNIa „WSPółPRaCa”:
q większe zaangażowanie partnerów, w tym sektora nauki w innowacje w rolnictwie; 
q wzmocnienie powiązania sektora rolno-spożywczego z nauką;
q zwiększenie konkurencji, dochodowości i uczestnictwa w rynku producentów rolnych;
q efekt synergii w zakresie innowacji;
q realizacja celu przekrojowego promującego innowacyjność;
q promowanie operacji korzystnie wpływających na środowisko naturalne, łagodzenie zmian klimatu 

w tym efektywne wykorzystanie zasobów, ograniczanie emisji w rolnictwie, leśnictwie;
q promowanie rolnictwa ekologicznego oraz tradycyjnych metod produkcji.

Przydzielone dla działania „Współpraca” środki finansowe są przeznaczone na tworzenie i funk-
cjonowanie Grup Operacyjnych na rzecz innowacji (EIP), które opracowują i wdrażają innowacyjne 
rozwiązania do praktyki rolniczej. 

Grupa Operacyjna musi składać się co najmniej z dwóch różnych podmiotów należących do na-
stępujących różnych kategorii: rolników, właścicieli lasów, przedsiębiorców, jednostek naukowych 
i uczelni oraz podmiotów świadczących usługi doradcze. Podmioty zostaną uznane za różne, jeżeli 
nie są one powiązane ze sobą kapitałowo i osobowo. O pomoc może wnioskować zarówno Grupa 
Operacyjna, która posiada osobowość prawną, jak również grupa nie posiadająca osobowości praw-
nej, a działająca na podstawie umowy, w której podmioty zobowiązują się realizować operację i ubie-
gać się o przyznanie pomocy (np. umowa konsorcjum).

Pomoc przyznaje się Grupie Operacyjnej EIP, której przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie 
innowacji w zakresie: 
n nowych lub znacznie udoskonalonych technologii dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowa-

dzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskie, lub 
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n nowego lub znacznie udoskonalonego produktu objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowa-
niu Unii Europejskie, lub 

n	nowych lub znacznie udoskonalonych praktyk, procesów lub technologii dotyczących produkcji, 
przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej, lub 

n	nowych lub znacznie udoskonalonych metod organizacji dotyczących produkcji, przetwarzania lub 
wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, lub 

n	nowych lub znacznie udoskonalonych metod marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub 
wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, lub

n	tworzenia lub rozwoju: 
•  krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 

1305/2013, zwanych dalej „krótkimi łańcuchami dostaw”, lub 
•  rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013, zwanych 

dalej „rynkami lokalnymi” 
dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załączni-
kiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Realizowana przez Grupę operacja, musi prowadzić do osiągnięcia celów szczegółowych dla dzia-
łania „Współpraca”, tj.:
n	(1A) „Wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich”,
n	(1B) „Wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i leśnictwem, a badaniami 

i innowacją, w tym do celów ulepszonego zarządzania środowiskiem i lepszych wyników”, 
oraz jednego z celów:

n	(2A) „Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji 
i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowa-
nia na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej”,

n	(3A) „Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łań-
cuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, 
promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów oraz organizacje między-
branżowe”.

W ramach przewidzianych środków finansowych refundacji podlegają między innymi koszty 
budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury, zaku-
pu lub instalacji nowych maszyn i urządzeń, zakupu nowej aparatury naukowo-badawczej lub in-
nych nowych urządzeń służących do wykonywania badań stosowanych, wartości niematerialnych 
i prawnych, w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania i licencji na oprogramowanie oraz 
wyników badań naukowych, koszty ogólne i bieżące związane z funkcjonowaniem grupy operacyj-
nej, koszty badań obejmujących wyłącznie badania stosowane lub prace rozwojowe, podatku od 
towarów i usług (VAT).
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Pomoc obejmuje refundację na poziomie 100% kosztów ogólnych i kosztów bieżących, 90% kosz-
tów badań oraz 50% kosztów inwestycyjnych, przy czym wszystkie poniesione koszty muszą być uza-
sadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy powinny przygotować plan finansowy dotyczący 
operacji, który zostanie podstawowym opracowaniem będącym źródłem informacji i danych, branych 
pod uwagę przy ocenie merytorycznej wniosków. Warunkiem niezbędnym jest również posiadanie 
opinii o innowacyjności przedmiotu operacji, wystawionej przez jednostkę naukową posiadającą kate-
gorię naukową A+, A, B przyznawaną za osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy jednostki 
oraz za efekty działalności naukowej.

W pierwszym pilotażowym naborze, który się odbył w terminie 30 czerwca 2017 r. – 31 lipca 2017 r. 
przeznaczono 20 000 000 EURO, w tym dla woj. mazowieckiego 3 042 000 EURO.

W trakcie trwania naboru pilotażowego złożonych zostało 90 wniosków o przyznanie pomocy.
Po weryfikacji i ocenie eksperckiej 20 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania. 

Zgodnie z przyznaną punktacją oraz możliwościami finansowymi wynikającymi z alokacji środków 
z 17 Grupami Operacyjnymi podpisano umowy na realizację operacji. 
n	wnioskowana kwota pomocy wynosiła: 342 629 197,73 zł
n	średnia wnioskowana pomoc wynosiła: 3 806 991,09 zł na 1 projekt.

W dniu 3 października 2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła II nabór 
do działania „Współpraca”. W drugim nadorze złożono 90 wniosków na kwotę 244 mln zł. 30.09.2019 r. 
ARiMR opublikowała listę 21 operacji, które pomyślnie przeszły ocenę merytoryczną. W listopadzie 
2019 r. planowany jest trzeci nabór wniosków z działania „Współpraca”, na który przewidziano znacz-
ną kwotę pomocy. 

Doświadczenie wynikające z dwóch naborów, uwagi beneficjentów i brokerów innowacji, dopro-
wadziły do kolejnej zmiany Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 
2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finanso-
wej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. 

Celem tych zmian było większe zainteresowanie przyszłych beneficjentów tym działaniem. Zmia-
ny wyżej wspomnianego Rozporządzenia dotyczą między innymi: 
n	Zmniejszenia ilość punktów niezbędnych do przyznania pomocy z 24 do 18.
n	Usunięto kryterium punktujące krótki czas operacji i dokonano rozdzielenia liczby zakresów opera-

cji, za które przyznawano punkty, tak aby nie nakładały się w przypadku realizacji dwóch zakresów 
operacji. 

n	Wprowadzono możliwość co 2 miesiące składania wniosku o płatność. Dodatkowo skrócono z 4 
do 2 miesięcy czas na rozpatrzenie wniosku o płatność oraz wypłaty pomocy nie później niż w ter-
minie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.

n	Nowe regulacje prawne dały możliwość dostarczenia ostatecznych decyzji na etapie podpisywania 
umowy przyznanej pomocy, a nie jak wcześniej przy składaniu wniosku. Umożliwiono ponoszenie 
kosztów kwalifikowalnych operacji od dnia złożenia wniosku. 
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n	Rozporządzenie uregulowało bardziej elastyczne podejście do kwestii składania weksla. Zakłada 
się zobowiązanie co najmniej jednego członka grupy do podpisania weksla na kwotę stanowiącą 
kwotę przyznanej pomocy. W przypadku podpisania weksla przez kilku beneficjentów, suma kwot 
z ich deklaracji musi być równa kwocie przyznanej pomocy.

n	Wprowadzono możliwość zakupu środków transportu niezbędnych do realizacji operacji.
n	Ujęto zakup środków produkcji i usług, w tym usług rolniczych w związku z prowadzeniem badań.

Aby dowiedzieć się więcej o SIR i działaniu „Współpraca” zapraszamy na stronę internetową: 
http://www.cdr.gov.pl/sir.
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3. WSPółPRaCa W ZakRESIE PRODukCjI, PRZETWóRSTWa I SPRZEDaży
 SZaNSą ROZWOju RyNku żyWNOŚCI REgIONalNEj I EkOlOgICZNEj

dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM
dr Dominika Jakubowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych

WSTęP

Od kilkunastu lat dyskusje naukowców, producentów, programy badawcze, promocyjne i opera-
cyjne działania instytucji dotykają problemu stworzenia warunków do rozwoju rynku żywności ekolo-
gicznej w Polsce. Niestety do tej pory nie wypracowano skutecznych rozwiązań, które w zdecydowany 
sposób wpłynęły na rozwój tego rynku i wzmocniły jego pozycję w porównaniu do rynku żywności kon-
wencjonalnej. Wzrost świadomości i zamożności społeczeństw zwiększa zainteresowanie żywnością 
regionalną i ekologiczną tworzy szanse na rozwój europejskiego i światowego rynku tych produktów. 
Trend jedzenia regionalnego i ekologicznego wciąż się rozwija, choć nadal brakuje wystarczającej 
świadomości i wiedzy konsumenckiej. Coraz więcej konsumentów dostrzega wady przemysłowej żyw-
ności i poszukuje produktów lokalnych, tradycyjnych i ekologicznych. Coraz więcej z nich deklaruje, 
że kupowałoby je, gdyby były bardziej dostępne. Przed małymi i lokalnymi producentami stoi zatem 
zadanie odnalezienia tych konsumentów, przekonania do swoich produktów i uczynienia z nich sta-
łych odbiorców.

PROblEMy RyNku żyWNOŚCI EkOlOgICZNEj I REgIONalNEj

Region Warmii i Mazur to obszar z ogromnym potencjałem produkcji i sprzedaży żywności eko-
logicznej i regionalnej. To region z tradycjami, mający doskonałe warunki do wytwarzania produktów 
żywnościowych o wysokiej jakości i niepowtarzalnych parametrach smakowych. Wiejski krajobraz, 
walory kulturowe i turystyczne oraz różnorodność biologiczna stanowią doskonałą podstawę do roz-
woju rynku żywności o regionalnym i ekologicznym charakterze. Niestety ten potencjał nadal nie jest 
wykorzystywany. Na uwarunkowania rozwoju rynku produkcji ekologicznej składają się zarówno szan-
se, do których zaliczyć można znaczący potencjał konkurencyjny producentów i przetwórców na nim 
funkcjonujących, jak i bariery w zakresie braku organizacji kanałów dystrybucji i wysokich kosztów 
generowanych przez poszczególne ogniwa łańcucha, które znacząco uniemożliwiają przetransformo-
wanie tegoż potencjału w silną pozycję konkurencyjną (Grzybowska-Brzezińska, 2013). Główne ba-
riery rozwoju rynku żywności ekologicznej, na które wskazują zarówno producenci i przetwórcy to brak 
organizacji rynku zbytu i wysokie koszty produkcji. Problemem jest także niska skala produkcji, aby 
jednostki produkcyjne mogły skutecznie konkurować z producentami żywności tzw. „konwencjonal-
nej”. Ponadto wciąż brakuje odpowiedniej skali produkcji, która umożliwi organizację rynku żywności 
ekologicznej (Rys.1).
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Rys 1. Bariery rozwoju rynku żywności ekologicznej w opinii właścicieli gospodarstw ekolo-
gicznych, przetwórców i pośredników (w %)

Źródło: Grzybowska-Brzezińska M., Gorlowa O., 2019. Conditions for the establishment of distribution 
channels in the organic food market. Journal of Agribusiness and Rual Develepment, 1 (51), 
35-42, http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2019.01121

Zbyt rozdrobniona podaż produktów wytworzonych w gospodarstwach ekologicznych w Polsce, 
brak koncentracji przetwórstwa, ograniczony dostęp do surowców, ograniczona lub brak podaży 
jednolitych dużych partii upraw roślinnych i produkcji zwierzęcej, niedobór zorganizowanych grup 
podmiotów zajmujących się przechowalnictwem, brak organizacji dystrybucji i sprzedaży żywności 
ekologicznej, to główne problemy ukształtowania trwałości ekonomicznej tego sektora (Grzybow-
ska-Brzezińska, 2018). Utrudnieniem dla funkcjonowania rynku jest także mała liczba przetwórni 
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ekologicznych oraz rozproszenie gospodarstw ekologicznych, które ograniczają płynność dostaw. 
Innymi przejawami słabego rozwoju krajowych zakładów przetwórczych są: niski poziom przetwo-
rzenia żywności ekologicznej oraz mało urozmaicony asortyment. Niedostatki infrastrukturalne ryn-
ku żywności ekologicznej występują na całej długości łańcucha produkcji ekologicznej. Brakuje 
przede wszystkim trwałych powiązań między jego ogniwami. Słabo rozwinięte są kanały sprze-
daży gotowych produktów ekologicznych, również nieukształtowana organizacja dostaw, skupu, 
przechowalnictwa i przetwórstwa. Wśród głównych przyczyn ograniczonej współpracy na rynku 
żywności ekologicznej wymienia się brak zaufania do partnerów i kontrahentów, brak doświad-
czenia i dobrych przykładów takich działań czy brak inicjatywy zarówno ze strony rolników jak 
i pośredników, brak relacji, komunikacji, więzi pomiędzy podmiotami funkcjonującymi na lokalnym, 
regionalnym czy krajowym rynku (Rys. 2).

Rys. 2. Przyczyny ograniczonej współpracy na rynku żywności ekologicznej

Źródło: Grzybowska-Brzezińska M., Gorlowa O., 2019. Conditions for the establishment of distribution 
channels in the organic food market. Journal of Agribusiness and Rual Develepment, 1 (51), 
35-42, http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2019.01121

Rozdrobnienie produkcji i duża liczba gospodarstw ekologicznych skutkuje ograniczoną podażą 
i brakiem skali produkcji, co jest przyczyną trudności w komunikacji pomiędzy rolnikami oraz barierą 
w kontaktach biznesowych z przetwórcami czy detalistami. Istnieje zatem potrzeba dbałości o budo-
wanie pozytywnych relacji między tymi podmiotami.
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WSPółPRaCa W SIECI ORgaNIZaCyjNEj PODMIOTóW

Siecią organizacyjną można najogólniej zdefiniować zbiór podmiotów – pojedynczych organizacji 
– połączonych wzajemnymi relacjami, które pomnażają możliwości jednostek, zapewniając przewagę 
na rynku. Sieć organizacyjna z jednej strony funkcjonuje i rozwija się dzięki relacjom społecznym, 
jakie między sobą nawiązują i utrwalają podmioty – członkowie sieci, z drugiej natomiast zespala in-
teresy jej członków, każdego z osobna i jako całości. Firma sieciowa buduje przewagę konkurencyjną 
w oparciu o dobrze rozpoznaną grupę docelową klientów, wyjątkowość swojej oferty oraz angażowanie 
swoich umiejętności w wybrany obszar budowania przewagi nad konkurencją. Sieć stwarza szcze-
gólnie korzystne warunki dla masowej indywidualizacji. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu sieci 
kooperacji podmiotów specjalizujących się w określonych produktach lub usługach, a także poprzez 
budowanie ścisłych relacji z klientem ukierunkowanych na dopasowanie oferty do jego potrzeb. Podle-
gający ewolucji standard technologiczny i organizacyjny w sieci wymusza na firmie ciągłą modyfikację 
przewagi różnicującej. Efektem relacji współpracy pomiędzy uczestnikami sieci jest „wspólny klient”, 
coraz bardziej wymagający i oczekujący coraz wyższych standardów jego obsługi i funkcjonowania 
komunikacji w sieci.

Rozwiązaniem problemów rozwoju rynku żywności ekologicznej jest stworzenie sieci organizacji 
funkcjonujących na poszczególnych ogniwach łańcucha marketingowego i uzyskanie w nich efektu 
sieciowego, co daje szanse na zwiększenie sprawności i efektywności rynku żywności ekologicznej. 
Wprowadzenie działań opartych na integracji, współpracy w zakresie sieci funkcjonujących w po-
szczególnych ogniwach łańcucha marketingowego jest możliwe, jeżeli zostaną stworzone relacje po-
między uczestnikami poszczególnych szczebli i pomiędzy sieciami organizacyjnymi funkcjonującymi 
w branży (Rys.3, Rys.4). Sprawnie funkcjonujący łańcuch marketingowy daje szansę na rozwój rynku 
żywności ekologicznej, z którego skorzystają wszyscy jego uczestnicy, a w szczególności konsumenci, 
producenci i przetwórcy.

Rys. 3. Krótki kanał dystrybucji na rynku żywności ekologicznej i regionalnej

Producenci – Rolnicy – Gospodarstwa ekologiczne

   
Klienci indywidualni:
Targowisko
Bezpośrednio
w gospodarstwie

Klienci instytucjonalni:
Rynek hurtowy
Hurtownie / Firmy handlowe
Przetwórnie
Sklepy detaliczne (specjalistyczne, 
ogólnospożywcze, supermarkety, hipermarkeyt)

Przedsiębiorstwa gastronomiczne
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Rys. 4. Długi kanał dystrybucji na rynku żywności ekologicznej

Pożądane w budowaniu współpracy działania dotyczyć mogą wielu obszarów, w tym przykładowo:
n współpracy na poziomie producentów – stworzenie wspólnej oferty zwiększającej siłę przetargową 

u przetwórców (jednolitość surowca, duże partie, płynność dostaw, ograniczone koszty zakupu 
środków produkcji, transportu, kontraktów, możliwość pewnego rynku zbytu);

n współpracy w zakresie wspólnej oferty produktowej – tworzenie wspólnej marki;
n współpracy w zakresie wspólnych form i miejsc sprzedaży – organizacja sprzedaży w sklepie in-

ternetowym (wspólna oferta), sklepy stacjonarne pod wspólnym logo (sprzedaż pod własną marką 
producenta), uczestnictwo w targach, wystawach (obniżenie kosztów, uczestnictwa i transportu), 
sprzedaż produktów w pakietach, kontraktacje sprzedaży surowców i produktów gotowych;

n współpracy z restauracjami; 
n współpracy w zakresie działań promocyjnych, komunikacyjnych czy marketingowych.

W rozwoju rynku produktów regionalnych i ekologicznych konieczne jest również wsparcie samo-
rządu województwa poprzez organizację wydarzeń promujących wysokiej jakości żywność regionalną 
i ekologiczną, organizację miejsc sprzedaży, organizację podmiotów-instytucji wpierających obrót na 
rynku, organizację rynku i infrastruktury handlu.

Prowadzenie działań opartych na integracji i współpracy w zakresie produkcji, przetwórstwa i sprzedaży 
na rynku żywności regionalnej i ekologicznej powinno przełożyć się na rozwój tego rynku, z którego sko-
rzystają wszyscy jego uczestnicy, a w szczególności konsumenci i producenci. Wśród głównych korzyści 
wymienić można obniżenie kosztów działalności marketingowej, koncentrację miejsc sprzedaży czy wspól-
ny transport. Stwarza to szansę na zwiększenie obrotów, zmniejszenie kosztów i wzrost zysku. Realizacja 
innowacyjnych form marketingu, stworzenie silnej marki doprowadzić może do stworzenia grupy lojalnych 
konsumentów również na różnych rynkach geograficznych, przestając być jedynie marką regionu. 

Producenci – Rolnicy – Gospodarstwa ekologiczne

Hurtownie: rynek hurtowy, hurtownie / firmy handlowe

Przetwórcy: przetwórnie przemysłu spożywczego (ubojnie, młyny, 
chłodnie, zakłady mięsne, mleczarnie, itp.), usługi gastronomiczne

(szkoły, przedszkola, restauracje, szpitale itd.)

Detaliści: sklepy specjalistyczne (supermarkety, hipermarkety,
delikatesy, regionalne sieci detaliczne itd.), automaty

Klienci indywidualni
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PODSuMOWaNIE

Rynek żywności regionalnej i ekologicznej pomimo wielu działań aktywizujących i diagnozujących 
jego rozwój pozostaje rynkiem o charakterze niszowym. Rynek ten może rozwijać się w sytuacji opty-
malizacji podaży surowców i gotowych produktów z uwzględnieniem oczekiwań konsumentów oraz 
poprzez organizację skutecznych kanałów dystrybucji. Konieczna jest zatem współpraca producentów 
i przetwórców w zakresie wsparcia i rozwoju wspólnych inicjatyw produkcyjnych, promocyjnych i dys-
trybucyjnych. Niezbędne jest również dopasowanie informacji do różnych rynków docelowych objętych 
wspólną marką.

W ocenie perspektyw rozwoju rynku żywności ekologicznej konieczny jest monitoring produkcji, 
zbudowanie infrastruktury wspierającej organizację sprzedaży oraz wskazanie rynku docelowego kon-
sumentów tej specyficznej kategorii produktów.
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4. FORMalNO-PRaWNE aSPEkTy ORgaNIZaCjI
 kRóTkIEgO łańCuCha DOSTaW żyWNOŚCI

dr Jacek Michalak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych

Decydując się na założenie własnej firmy stajemy przed dylematem wyboru jej formy prawnej. 
Wybór ten niesie ze sobą konsekwencje własnościowe, podatkowe, kosztowe czy związane z od-
powiedzialnością za zobowiązania. Przy wyborze formy działalności należy brać pod uwagę przede 
wszystkim:
n rodzaj działalności;
n liczbę wspólników;
n skalę działalności;
n odpowiedzialność za zobowiązania firmy;
n	formę opodatkowania/ rodzaj prowadzonej księgowości;
n wpływ na podejmowanie decyzji;
n koszty założenia;
n	sposoby pozyskiwania kapitału.

Poniżej omówiono najważniejsze formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospo-
darczej w Polsce.

SPółDZIElNIa ROlNIkóW
W świetle ustawy spółdzielnia rolników jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych lub praw-

nych:
n	prowadzących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzących 

działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej będących producentami pro-
duktów rolnych lub grup tych produktów lub prowadzących chów lub hodowlę ryb, zwanych dalej 
„rolnikami”,

n	niebędących rolnikami, prowadzących działalność w zakresie przechowywania, magazynowania, 
sortowania, pakowania lub przetwarzania produktów rolnych lub grup tych produktów, lub ryb, wy-
tworzonych przez rolników lub działalność usługową wspomagającą rolnictwo obejmującą świad-
czenie na rzecz rolników. 

Przedmiotem działalności spółdzielni rolników jest prowadzenie działalności gospodarczej 
na rzecz jej członków. Zalicza się do niej planowanie prowadzonej przez rolników produkcji pro-
duktów i dostosowywania jej do warunków rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości 
i jakości. Spółdzielnia ma służyć też koncentracji podaży i organizowaniu zbycia produktów 
wytworzonych przez rolników oraz koncentracji popytu tudzież organizowania nabycia środków 
do produkcji.
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Spółdzielnia rolników może także prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
n	przechowywania, konfekcjonowania i standaryzacji,
n	przetwarzania oraz obrotu uzyskanymi w ten sposób produktami przetworzonymi, 
n	świadczenia usług na rzecz rolników,
n	sprzedaży.

Wszystkie wymienione powyżej czynności powinny dotyczyć produktów wytworzonych przez rolni-
ków lub być z nimi związane. 

Działalność gospodarcza spółdzielni może polegać również na upowszechnianiu wśród swoich 
członków korzystnych dla środowiska metod uprawy, technologii produkcji lub metod gospodarki od-
padami. Spółdzielnia może także prowadzić działalność usługową na rzecz swoich członków inną 
niż świadczenie usług związanych z ich produkcją rolną. Jednakże przychody z prowadzenia takiej 
działalności nie mogą łącznie przekroczyć 25% przychodów spółdzielni rolników uzyskanych w da-
nym roku obrotowym. Taka spółdzielnia może prowadzić również działalność społeczną i oświatowo-
-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska. 

Aby założyć spółdzielnię, należy znaleźć co najmniej 10 rolników (art. 7 ww. ustawy). Uchwalają 
oni statut spółdzielni, potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie pod nim swoich podpisów, oraz 
dokonują wyboru organów spółdzielni – w myśl statutu wybór ten należy do kompetencji walnego 
zgromadzenia lub komisji organizacyjnej w składzie co najmniej trzech osób. Do rady nadzorczej 
spółdzielni są wybierani członkowie będący rolnikami. Po spełnieniu tych formalności trzeba złożyć 
dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego, wypełniwszy odpowiednie druki i uiściwszy opłatę. 
Spółdzielnia nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do KRS. 

Poza postanowieniami określonymi w art. 5 § 1 Prawa spółdzielczego, statut spółdzielni rolników 
powinien zawierać co najmniej:
n	warunki przyjmowania członków będących rolnikami oraz podmiotów niebędących rolnikami;
n	wskazanie minimalnego okresu członkostwa, który nie może być krótszy niż rok obrotowy,
n	wskazanie terminu składania przez członka informacji o zamiarze wystąpienia ze spółdzielni, 

który nie może upływać później niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego; 
n	zasady i zakres dostarczania przez członków w zakresie prowadzonej przez nich działalności 

informacji dotyczących w szczególności: powierzchni uprawy, plonów oraz wielkości produkcji;
n	obowiązujące członków będących rolnikami zasady produkcji produktów, w tym dotyczące ich ja-

kości i ilości, oraz sposoby ich przygotowywania do zbycia;
n	zasady użytkowania, dzierżawy lub najmu przez spółdzielnię wkładów niepieniężnych oraz spo-

sób ustalania odpłatności za ich użytkowanie, dzierżawę lub najem;
n	rodzaj i zakres odpowiedzialności członków;
n	sankcje wobec członka spółdzielni rolników, który nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków 

statutowych lub nie spełnia wymogów określonych w ustawie, w tym przyczyny wykluczenia i wy-
kreślenia go ze spółdzielni;

n	szczegółowy sposób i warunki podziału nadwyżki bilansowej i pokrywania strat; 
n	zasady ustalania liczby głosów przysługujących członkom spółdzielni rolników będących osobami 

prawnymi.
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Należy podkreślić, że nazwa spółdzielni rolników zawiera oznaczenie „spółdzielnia rolników”. 
Dochody spółdzielni rolników prowadzącej działalność jako mikroprzedsiębiorstwo pochodzące ze 
zbycia produktów rolnych, ze względu na które spółdzielnia rolników została założona, wyprodukowa-
nych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej jej członków zwalnia się od podatku 
dochodowego od osób prawnych. W kategorii mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsię-
biorstwa (MŚP), mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 
10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 

Od 1 stycznia 2019 r. zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i budowle lub ich części 
oraz zajęte pod nie grunty wykorzystywane przez spółdzielnię rolników lub związek spółdzielni rolni-
ków na działalność gospodarczą prowadzoną na rzecz swoich członków oraz dotyczących produktów 
wytworzonych przez rolników. Chodzi o grunty stanowiące własność albo będące w wieczystym użyt-
kowaniu spółdzielni lub związku spółdzielni rolników, które prowadzą działalność jako mikroprzed-
siębiorstwo. 

INDyWIDualNa DZIałalNOŚć gOSPODaRCZa
W ramach indywidualnej działalności gospodarczej można prowadzić dowolny jej rodzaj, choć 

w przypadku niektórych z nich wymaga się określonych kwalifikacji lub wymagane jest uzyskanie 
zezwolenia lub koncesji. Również dowolna jest skala działalności, łatwo ją rozszerzyć, łatwo też zli-
kwidować. 

W tej formie działalność prowadzona jest jednoosobowo, nie ma wspólników. Odpowiedzialność 
za zobowiązania firmy ponosi osoba ją prowadząca i odpowiada ona całym majątkiem osobistym, 
w tym wspólnym majątkiem małżonków.

Istnieje kilka możliwości wyboru formy opodatkowania, a tym samym rodzaju prowadzonej księgo-
wości. W zależności od rodzaju działalności i wielkości obrotów możliwe są wszystkie formy opodat-
kowania, czyli:
n	karta podatkowa;
n	ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
n	zasady ogólne – podatkowa księga przychodów i rozchodów;
n	zasady ogólne – księgi rachunkowe (księgowość pełna).

Na podejmowanie decyzji w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej całkowity wpływ 
wywiera osoba prowadząca tego rodzaju działalność, a koszty jej założenia są bardzo niskie (wpis do 
ewidencji działalności gospodarczej jest nieodpłatny). 

Do głównych sposobów pozyskiwania kapitału należą ogólnodostępne źródła: majątek własny 
oraz pożyczki, kredyty, leasing, etc.

SPółka CyWIlNa
Do 31.12.2000 r. spółki cywilne istniały jako samodzielne podmioty gospodarcze. Obecnie, ze 

względu na konieczność ujednolicenia prawa zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, możliwe jest 
zawiązanie spółki cywilnej, ale wszyscy wspólnicy muszą zarejestrować się oddzielnie jako osoby 
prowadzące działalność gospodarczą. Dodatkowo (w stosunku do indywidualnej działalności gospo-
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darczej) od umowy spółki należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, którego wysokość 
jest uzależniona od wartości wniesionych do spółki wkładów (0,5% deklarowanej wartości).

W formie spółki cywilnej nie można prowadzić działalności w większym rozmiarze. Do 2008 r. 
istniał przepis nakładający obowiązek przekształcenia spółki cywilnej w jawną, jeżeli przychody netto 
spółki ze sprzedaży towarów lub świadczenia usług w każdym z dwóch kolejnych lat wyniosą równo-
wartość w walucie polskiej 1.200.000 zł. Istnieje również możliwość przekształcenia spółki cywilnej 
w inną, dowolną spółkę handlową.

SPółka jaWNa
W ramach spółki jawnej istnieje możliwość prowadzenia dowolnego rodzaju działalności. Jed-

nakże niektóre rodzaje działalności wymagają określonych kwalifikacji lub wymagane jest uzyska-
nie zezwolenia lub koncesji. Skala działalności tego rodzaju podmiotów gospodarczych jest również 
dowolna. 

Spółkę jawną charakteryzuje najczęściej niewielka liczba wspólników, dwóch lub więcej. Na-
tomiast odpowiedzialność za zobowiązania firmy ponosi każdy wspólnik bez ograniczenia całym 
swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz spółką. Wierzyciel może prowadzić 
egzekucję z majątku wspólnika, dopiero jeżeli zobowiązania nie można zaspokoić z majątku spółki. 
Osoba przystępująca do spółki odpowiada również za zobowiązania spółki powstałe przed dniem 
jej przystąpienia. 

Spółka nie posiada organów zarządzających – jej sprawy są prowadzone i jest ona reprezento-
wana przez każdego ze wspólników. Stosunki prawne między wspólnikami określa przede wszystkim 
umowa spółki, która może być kształtowana z dużą swobodą. Umowa może na przykład wyłączyć 
wspólnika (wspólników) z reprezentacji spółki. W przypadku braku odpowiednich postanowień umowy 
stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych.

Podstawową formą opodatkowania jest podatek dochodowy od osób fizycznych jedynie na za-
sadach ogólnych. W zależności od wielkości obrotów możliwe są następujące formy prowadzenia 
księgowości, czyli:
n	zasady ogólne – podatkowa księga przychodów i rozchodów;
n	zasady ogólne – księgi rachunkowe (księgowość pełna).

Wspólnik spółki jawnej nie pobiera wynagrodzenia za pracę w spółce, jego wynagrodzenie nie 
może być więc kosztem uzyskania przychodu. 

Koszty założenia spółki są nieco wyższe od tych, o których mowa była powyżej. Należy uiścić po-
datek od zawarcia umowy spółki (zgodnie z Ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych). Jego 
wysokość uzależniona jest od wniesionych wkładów i stanowi 0,5% ich wartości. Do pozostałych 
kosztów należy zaliczyć koszty wpisu spółki do krajowego rejestru sądowego (wpis stały w kwocie 
500 zł od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców oraz opłata związana 
z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł).

W przypadku spółki jawnej nie ma określonych wymagań dotyczących kapitału zakładowego spół-
ki. Do głównych sposobów pozyskiwania kapitału należą majątek własny wspólników oraz ogólnodo-
stępne pożyczki, kredyty, leasing, etc. Może go wnieść również nowy, pozyskany wspólnik.
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SPółka kOMaNDyTOWa
Spółka komandytowa może funkcjonować w ramach dowolnego rodzaju działalności. Jednakże 

niektóre rodzaje działalności wymagają określonych kwalifikacji lub wymagane jest uzyskanie zezwo-
lenia lub koncesji. Również dowolna jest skala jej działalności.

Spółka komandytowa tworzona jest zazwyczaj przez niewielką liczbę wspólników – dwóch lub 
więcej. Za jej zobowiązania odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczenia, czyli całym 
swoim majątkiem (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (koman-
dytariusza) jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej (nie istnieją wymagania dotyczące 
wysokości sumy komandytowej). Odpowiedzialność do wysokości sumy komandytowej jest osobista 
i solidarna ze spółką i innymi komandytariuszami i komplementariuszami, co oznacza, że wierzyciel 
może według swojego uznania żądać spłacenia całości lub części długu od spółki, tylko od niektó-
rych jej wspólników lub od każdego z osobna. 

Podstawową formą opodatkowania jest podatek dochodowy od osób fizycznych jedynie na za-
sadach ogólnych. Możliwa jest tylko jedna forma prowadzenia księgowości, czyli księgi rachunkowe 
(księgowość pełna).

Sprawy spółki prowadzi każdy z komplementariuszy, ale umowa spółki może ustalać inne rozwią-
zanie i powierzyć prowadzenie tych spraw tylko niektórym z komplementariuszy (a nawet jednemu 
z nich) lub działającym razem z komplementariuszami osobom trzecim.

Komandytariusze nie prowadzą spraw spółki, mogą ją jedynie reprezentować na mocy i w zakresie 
udzielonych pełnomocnictw. Jeżeli jednak komandytariusz dokona w imieniu spółki jakiejś czynności 
nie ujawniając swego pełnomocnictwa – wówczas odpowie bez ograniczenia za skutki tej czynności 
wobec osób trzecich. 

Do podstawowych kosztów założenia spółki należą:
n	koszty sporządzenia umowy spółki w postaci aktu notarialnego – wynagrodzenie notariusza;
n	podatek od zawarcia umowy spółki (zgodnie z Ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych) 

– wysokość podatku jest uzależniona od wniesionych wkładów i stanowi 0,5% ich wartości;
n	koszty wpisu spółki do krajowego rejestru sądowego (wpis stały w kwocie 500 zł od wniosku o za-

rejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców oraz opłata związana z ogłoszeniem w Moni-
torze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł).

Nie zostały określone wymagania dotyczące kapitału zakładowego spółki ani wysokości sumy 
komandytowej. Do głównych sposobów pozyskiwania tego rodzaju kapitału należą ogólnodostępne 
pożyczki, kredyty, leasing, etc. lub też poprzez wkład komandytariusza, który nie musi być równy 
sumie komandytowej, może być od niej mniejszy lub większy. Wkład ten może być wniesiony do 
spółki w całości przed zarejestrowaniem lub wnoszony sukcesywnie, zgodnie z pojawiającymi się 
potrzebami. 

SPółka kOMaNDyTOWO-akCyjNa
Rodzaj działalności spółki komandytowo-akcyjnej jest dowolny, jednakże niektóre rodzaje działal-

ności wymagają określonych kwalifikacji lub wymagane jest uzyskanie zezwolenia lub koncesji. Tego 
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rodzaju spółka przeznaczona jest do działalności w większym rozmiarze. Inaczej niż w spółkach 
osobowych, wymaga się kapitału zakładowego w kwocie przynajmniej 50.000 zł. Działa ona nie na 
podstawie umowy a statutu, większe są też wymogi formalne. 

Spółkę komandytowo-akcyjną tworzy najczęściej niewielka liczba wspólników, dwóch lub więcej. 
Komplementariuszem może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Komplementariusz może być 
jednocześnie akcjonariuszem spółki. 

Co najmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia, czyli całym swo-
im majątkiem (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem i nie odpowiada 
za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli. Akcjonariusz jest obowiązany jedynie do świadczeń 
określonych w statucie. Akcjonariusz odpowiada jednak całym swoim majątkiem, jeśli jego nazwisko 
lub firma zostanie ujawnione w firmie (nazwie) spółki komandytowo-akcyjnej oraz za zobowiązania 
spółki powstałe w wyniku wykonania za spółkę czynności prawnej, jeżeli nie ujawnił swojego pełno-
mocnictwa, działał bez pełnomocnictwa lub przekroczył jego zakres. 

Podstawową forma opodatkowania jest podatek dochodowy od osób fizycznych – tylko zasady 
ogólne. Możliwa jest również tylko jedna forma prowadzenia księgowości, czyli zasady ogólne – księgi 
rachunkowe (księgowość pełna).

Spółka posiada radę nadzorczą, co jest obowiązkowe, gdy liczba akcjonariuszy przekracza dwa-
dzieścia pięć osób oraz walne zgromadzenie, nie posiada zarządu. Sprawy spółki prowadzą komple-
mentariusze, oprócz spraw spółki przekazanych przez przepisy prawa lub statut do kompetencji wal-
nego zgromadzenia albo rady nadzorczej. Spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy 
statutu lub prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki. Statut 
może przewidywać, że prowadzenie spraw spółki powierza się jednemu albo kilku komplementariu-
szom. Akcjonariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. 

Do podstawowych kosztów założenia spółki należą:
n	koszty sporządzenia umowy spółki w postaci aktu notarialnego – wynagrodzenie;
n	podatek od zawarcia umowy spółki (zgodnie z Ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych) 

– wysokość podatku jest uzależniona od wniesionych wkładów i stanowi 0,5% ich wartości;
n koszty wpisu spółki do krajowego rejestru sądowego (wpis stały w kwocie 500 zł od wniosku o za-

rejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców oraz opłata związana z ogłoszeniem w Moni-
torze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł).

Minimalna wartość kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej wynosi 50.000 zł. Do 
głównych sposobów pozyskiwania kapitału własnego spółki należą ogólnodostępne pożyczki, kredy-
ty, leasing, etc. lub też emisja akcji. 

SPółka Z OgRaNICZONą ODPOWIEDZIalNOŚCIą
Rodzaj działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest dowolny, jednakże niektóre ro-

dzaje działalności wymagają określonych kwalifikacji lub wymagane jest uzyskanie zezwolenia lub 
koncesji. Spółka tego rodzaju przeznaczona jest do działalności w większym rozmiarze. Wymaga 
kapitału zakładowego w kwocie przynajmniej 5.000 zł. 
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Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością tworzy jedna lub kilka osób fizycznych bądź prawnych. 
Jednoosobowa sp. z o.o. nie może być jednak założona przez inną jednoosobową sp. z o.o. Spółka 
odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem, natomiast wspólnicy, co do zasady, za zobowią-
zania spółki nie odpowiadają, ryzykując jedynie utratę swoich udziałów. Nie dotyczy to jednak zobo-
wiązań podatkowych, gdzie wspólnicy odpowiadają osobiście, całym majątkiem, w takiej części, w ja-
kiej mają prawo uczestniczyć w podziale zysku. W przypadku, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże 
się bezskuteczna, za jej zobowiązania odpowiadają solidarnie, całym swoim majątkiem, członkowie 
zarządu (ale tylko w wypadku winy umyślnej tych członków lub wystąpienia szkody u wierzyciela). 

Do podstawowych form opodatkowania należy podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Moż-
liwa jest tylko jedna forma prowadzenia księgowości, czyli zasady ogólne – księgi rachunkowe (księ-
gowość pełna).

W imieniu spółki działa jej zarząd (mogą to być wspólnicy lub inne osoby). Sposób reprezenta-
cji spółki określa umowa spółki (a jeśli nie, to kodeks spółek handlowych). Pozostałymi organami 
spółki są: rada nadzorcza (albo komisja rewizyjna) oraz zgromadzenie wspólników (najwyższy organ 
władzy). Rada nadzorcza (albo komisja rewizyjna) musi być ustanowiona tylko wówczas, gdy kapitał 
zakładowy jest większy niż 500.000 zł, a wspólników jest więcej niż 25. W pozostałych przypadkach 
może być, ale nie musi. 

Do podstawowych kosztów założenia spółki należą:
n	sporządzenie umowy spółki w postaci aktu notarialnego – wynagrodzenie notariusza;
n	podatek od zawarcia umowy spółki (zgodnie z Ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych) 

– wysokość podatku jest uzależniona od wniesionych wkładów i stanowi 0,5% ich wartości;
n	koszty wpisu spółki do krajowego rejestru sądowego (wpis stały w kwocie 1000 zł od wniosku 

o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców oraz opłata związana z ogłoszeniem 
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 500 zł).
Do głównych sposobów pozyskiwania kapitału własnego spółki należą ogólnodostępne pożyczki, 

kredyty, leasing, etc. lub może się to odbyć poprzez pozyskanie nowego wspólnika. 

SPółka akCyjNa
Rodzaj działalności spółki akcyjnej może być dowolny, jednakże niektóre rodzaje wymagają okre-

ślonych kwalifikacji lub wymagane jest uzyskanie zezwolenia lub koncesji. Jest to najbardziej złożona 
forma spółki handlowej, przeznaczona do działań na największą skalę, dla realizacji przedsięwzięć 
przekraczających możliwości finansowe lub organizacyjne jednej osoby lub firmy (min. kapitał za-
kładowy to 100.000 zł). Tworzyć ją może jeden wspólnik lub większa ich liczba, mogą to być osoby 
fizyczne bądź prawne. 

Aktem założycielskim spółki akcyjnej jest statut. Wobec spółki istnieje szereg złożonych wymo-
gów formalnych. Jest to jedyna dostępna forma prawna dla prywatnych banków, zakładów ubezpie-
czeń, funduszy powierniczych. 

Akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki (nawet podatkowe). Kodeks 
spółek handlowych określa sytuacje odpowiedzialności zarządu, rady nadzorczej, likwidatorów (ale 
tylko w wypadku winy umyślnej tych członków lub wystąpienia szkody). 
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Podstawową formą opodatkowania jest podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Możliwa jest 
również tylko jedna forma prowadzenia księgowości, czyli zasady ogólne – księgi rachunkowe (księ-
gowość pełna).

Władzami spółki są: zarząd, rada nadzorcza (obligatoryjnie) oraz zgromadzenie wspólników (naj-
wyższy organ władzy). Zarząd prowadzi przedsiębiorstwo i reprezentuje spółkę na zewnątrz. Sposób 
reprezentacji spółki określa umowa spółki (a jeśli nie, to kodeks spółek handlowych). 

Do podstawowych kosztów założenia spółki należą: 
n	koszty sporządzenia umowy spółki w postaci aktu notarialnego – wynagrodzenie notariusza;
n	podatek od zawarcia umowy spółki (zgodnie z Ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych) 

– wysokość podatku jest uzależniona od wniesionych wkładów i stanowi 0,5% ich wartości;
n	koszty wpisu spółki do krajowego rejestru sądowego (wpis stały w kwocie 500 zł od wniosku o za-

rejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców oraz opłata związana z ogłoszeniem w Moni-
torze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł).

Do głównych sposobów pozyskiwania kapitału własnego spółki należą ogólnodostępne pożyczki, 
kredyty, leasing, etc. lub może się to odbyć poprzez emisję akcji i innych instrumentów finansowych 
(np. obligacji). 

PROSTa SPółka akCyjNa (P.S.a. lub PSa)
Od 1 marca 2020 r. zacznie obowiązywać nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, wprowadza-

jąca do obrotu prawnego nowy typ spółki kapitałowej, tj. prostej spółki akcyjnej (PSA). Spółka ta ma 
łączyć cechy spółki z o.o. (stosunkowo proste założenie, funkcjonowanie i likwidacja spółki) z zaleta-
mi spółki akcyjnej. Konstrukcja ta ma ułatwić podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 
oraz zwiększyć możliwości inwestycyjne polskich przedsiębiorców.

Znacznie uproszczona zostanie procedura rejestracji w porównaniu z klasyczną spółką akcyjną. Aktem 
założycielskim PSA będzie umowa spółki, a nie tak jak ma to miejsce w przypadku klasycznej spółki ak-
cyjnej – statut. Umowa spółki będzie mogła zostać zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy w systemie 
S24, co znacznie przyspieszy proces rejestracji spółki i umożliwi jej zarejestrowanie w przeciągu doby.

Akcjonariusze będą mieli aż trzy lata na wniesienie wskazanych w umowie spółki wkładów. Dopusz-
czalne będą wkłady o charakterze pieniężnym jak i niepieniężnym (między innymi świadczenie pracy 
lub usług na rzecz spółki). Do zawiązania PSA wymagane będzie pokrycie kapitału akcyjnego, którego 
wysokość została określona jako „nie mniejszy niż 1,00 zł”. Jest to znacząca różnica w porównaniu z kla-
syczną spółką akcyjną, w przypadku której minimalny kapitał zakładowy wynosi 100 000 zł.

Akcje PSA nie będą notowane na giełdzie, jednakże będzie możliwość przekształcenia PSA 
w spółkę akcyjną w celu wejścia na giełdę. Procedury związane z funkcjonowaniem spółki zostaną 
uproszczone i nastąpi ich wysoka elektronizacja (w tym możliwość podejmowania uchwał za pomocą 
poczty elektronicznej albo w czasie wideokonferencji). 

W prostej spółce akcyjnej nieco zmodyfikowane zostaną również organy przedsiębiorstwa. Założy-
ciele spółki będą mogli zdecydować o modelu zarządzania przedsiębiorstwem. Do wyboru będą mieli 
model monistyczny i dualistyczny.
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System monistyczny będzie charakteryzował się tym, iż łączną funkcję zarządzająco-kontrolną 
sprawować będzie jeden organ – rada dyrektorów. Natomiast PSA, które zdecydują się na ustanowie-
nie zarządu będą mogły fakultatywnie ustanowić radę nadzorczą.

PSA nie będzie zobowiązana do posiadania zamrożonego kapitału zakładowego, co pozwoli na 
bardziej elastyczne dysponowanie środkami spółki. Uproszczony zostanie również proces likwidacji 
spółki – w przypadku niepowodzenia przedsięwzięcia proces likwidacji zostanie maksymalnie skró-
cony. Dopuszczona zostanie również możliwość przekształcenia PSA w inną spółkę kapitałową oraz 
rozwiązania bez likwidacji, poprzez przejęcie majątku i zobowiązań np. przez akcjonariuszy.
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5. EkONOMICZNE aSPEkTy INTEgRaCjI W łańCuChu żyWNOŚCIOWyM
– FORMy I źRóDła FINaNSOWaNIa

Arkadiusz Tabaka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Centrum Innowacji i Transferu Technologii

łańCuCh żyWNOŚCIOWy
Poprzez łańcuch żywnościowy rozumiemy cały system produkcji i dostaw żywności, począwszy 

od uprawy roślin na polu lub chowu zwierząt, poprzez sprzedaż surowców rolniczych do przetwórni, 
wytwarzanie żywności w zakładach przetwórczych, dystrybucję żywności do sklepów i na zakupie 
przez klienta kończąc. Poszczególne etapy tego systemu stają się wobec tego poszczególnymi ogni-
wami łańcucha.

Oprócz typowego przepływu surowców i ich przetwarzania, łańcuch żywnościowy to również sys-
tem poszczególnych procesów i decyzji, a także przepływu pieniędzy oraz informacji pomiędzy po-
szczególnymi ogniwami, co służy zaspokojeniu potrzeb ostatecznego konsumenta.

Do typowych ogniw łańcucha żywnościowego możemy zaliczyć:
q Środki produkcji i usługi rolnicze – środki produkcji, czyli materiał siewny, pasze dla zwierząt, 

środki ochrony roślin, nawozy, środki do inseminacji zwierząt, doradztwo rolnicze, usługi informa-
tyczne i finansowe itp.

q Rolnictwo – najważniejsze ogniwo łańcucha dostaw żywności, ponieważ na tym etapie powstają 
surowce do produkcji żywności lub już gotowa żywność (np. owoce, warzywa itp.); bez etapu rolnic-
twa nie można byłoby w ogóle mówić o łańcuchu żywnościowym.

q Skup/handel – ogniwo pośredniczące między producentem rolnym, a przetwórnią.
q Przetwórstwo – ogniwo, w którym powstaje końcowy produkt dostarczany konsumentowi.
q Handel – cześć łańcucha, która nie zajmuje się de facto ani produkcją, ani wytwarzaniem żyw-

ności, ale umożliwia dostęp do żywności wszystkim zainteresowanym. Ogniwo to powoduje też 
największe kontrowersje dotyczące funkcjonowania całego łańcucha, ponieważ pomimo niewno-
szenia żadnej wartości dodanej do żywności, przejmuje dość dużą część ostatecznej jej wartości.

q Konsument – ostateczny etap łańcucha żywnościowego, na którym podejmowane są decyzje co do 
zakupu danego produktu.

Należy zauważyć, że zasadnicze problemy łańcucha żywnościowego wynikają z jednego zasadni-
czego powodu: wszystkie ogniwa (z wyjątkiem konsumenta) chcą swój produkt jak najdrożej sprzedać, 
a ostateczne ogniwo (czyli konsument) chce jak najtaniej kupić. Zatem im więcej ogniw pośrednich 
między rolnikiem a konsumentem, tym trudniej utrzymać właściwą relację cen, która zadowalałaby za-
równo rolnika, jak i konsumenta. W związku z tym wydaje się, że właściwym podejściem jest skracanie 
łańcucha żywnościowego, czyli jego integracja.

Obecnie obserwuje wzrost liczby ogniw pośrednich w łańcuchu żywnościowym, co powoduje wydłu-
żenie drogi „od pola do stołu”. Na rynku jest wielu pośredników, którzy przechwytują marżę, która mogła-
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by zostać w rękach rolników lub firm przetwórczych. Ponadto dłuższy łańcuch żywnościowy i dłuższa 
droga żywności od producenta do klienta wymaga żywności posiadającej dłuższe terminy przydatności 
do spożycia, bardziej zaawansowanej technicznie, posiadającej wiele składników utrzymujących jej trwa-
łość i smak, które byłyby zbyteczne w przypadku bezpośrednich dostaw żywności do klientów.

Wymagania klientów co do niskich cen żywności powodują powstanie presji zarówno na producen-
tów jak i pośredników, którzy także chcą uzyskać jak najwyższą marżę. W ten sposób na rynek trafia 
żywność „niepełnowartościowa”, posiadające tańsze „wypełniacze” zamiast pełnowartościowego 
wkładu. Długi łańcuch żywnościowy ogranicza możliwości kontroli tej żywności, co znacznie ułatwia 
dostęp takiej żywności na rynek.

Rozpatrując kwestię integracji łańcucha żywnościowego należy również spojrzeć na integrację 
poszczególnych ogniw tego łańcucha. Z przedstawionego niżej wykresu widać, że najmniej zintegro-
wanym ogniwem jest ogniwo skupiające rolników, dlatego jest im tak ciężko konkurować na równych 
warunkach z dostawcami środków produkcji, przetwórcami i handlem.

Rysunek 1. Poziom integracji poszczególnych ogniw łańcucha

Źródło: prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk

SPOSOby INTEgRaCjI łańCuCha żyWNOŚCIOWEgO
Kwestia integracji łańcucha żywnościowego nie jest problemem tylko polskim, przejawia się on 

na całym świecie. W tych sprawach obradowała również powołana w tym celu tzw. grupa fokusowa 
EIP AGRI, która działała przy Komisji Europejskiej. W 2015 r. w raporcie końcowym ze swych prac 
określiła następujące sposoby skrócenia łańcucha dostaw, które skupiały się na sposobach dotarcia 
rolników i producentów na rynek:
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q	Startowanie w przetargach i konkursach na dostawy żywności do podmiotów budżetowych: szpita-
le, stołówki w szkołach i urzędach itp.

q	Poszukiwanie sposobów bezpośredniego dotarcia do hoteli, restauracji i firm cateringowych.
q	Poszukiwanie sposobów bezpośredniego dotarcia do sklepów.

Mając na uwadze powyższe punkty, należy zauważyć, że wszystkie wymagają dość dużych jed-
norodnych dostaw, dlatego bardzo istotne jest, aby rolnicy byli w stanie podołać takim wyzwaniom. 
W tym celu warto się łączyć w grupy producentów, które mają zupełnie inne możliwości przetargowe 
niż pojedynczy rolnicy.

Rolnicy, którzy nie widzą potrzeby się integrować lub nie czują, że to może być dla nich korzystne, 
mogą spróbować działać na rynku we własnym zakresie rozszerzając swoją obecną działalność po-
przez założenie działalności gospodarczej w kierunku przetwórstwa żywności lub działając w ramach 
rolniczego handlu detalicznego.

Powyższe podejście może być korzystne dla rolników, ponieważ wśród klientów powszechny jest 
„dobry wizerunek” żywności regionalnej i ekologicznej, dzięki czemu rolnicy mogą uzyskać wyższe 
ceny za swoje produkty. Ograniczenie ogniw łańcucha i sprzedaż bezpośrednia przyczynią się do 
przechwycenia części marży, która obecnie jest w rękach handlu. Rolnicy i klienci będą bardziej pewni 
jakości produktu i będą mieli na niego większy wpływ – klienci poprzez bezpośredni kontakt z produ-
centem będą mogli informować o swoich odczuciach co do poszczególnych produktów.

Ponadto należy zauważyć, że państwo przeznacza również środki, czy to krajowe, czy unijne na 
integrację łańcucha, więc można z nich skorzystać z korzyścią dla wszystkich.

FORMy I źRóDła FINaNSOWaNIa INTEgRaCjI łańCuCha żyWNOŚCIOWEgO
Do skracania łańcucha żywnościowego można zastosować dwojakie podejście: indywidualne lub 

grupowe, każde z nich może uzyskać inne finansowanie i przybiera inną formę wsparcia.

Podejście indywidualne:
q	Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji i sprzedaży żywności

Osoby, które chcą podjąć jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa i sprze-
daży żywności mogą ubiegać się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w prze-
twarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” realizowanego przez ARiMR.

Wsparcie jest przeznaczone dla rolników, domowników lub małżonków rolnika, którzy są ubezpie-
czeni w KRUS. Środki otrzymane z tego działania można przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń 
służących działalności przetwórczej, aparatury pomiarowej lub kontrolnej, niezbędnego wyposażenia, 
a także na budowę lub modernizację budynków służących prowadzonej działalności. Wysokość po-
mocy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych i może maksymalnie wynieść 500 tys. zł. Warunkiem 
otrzymania pomocy jest założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w celu przetwórstwa 
i sprzedaży produktów rolnych.
q	Podjęcie produkcji i sprzedaży żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego

Osoby, które chcą podjąć działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego (RHD) również 
mogą skorzystać z powyższego poddziałania, jednak na trochę innych warunkach. Wsparcie obejmuje 
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tylko rolników i małżonków, nie dotyczy natomiast domowników. Podobnie, jak powyżej, warunkiem 
koniecznym jest bycie ubezpieczonym w KRUS, zakres kosztów kwalifikowalnych jest ten sam, jednak 
wsparcie jest mniejsze, bo wynosi 100 tys. zł, przy 50% refundacji. Pomimo mniejszego wsparcia 
jest to działanie atrakcyjne, ponieważ beneficjent nie ma obowiązku zakładania działalności gospo-
darczej (będzie działał w ramach RHD), lecz będzie ograniczony maksymalnymi limitami sprzedaży 
określonymi w przepisach o RHD.

Podejście grupowe:
Rolnicy, którzy chcą działać w grupie i w ten sposób ograniczać długość łańcucha dostaw, również 

mogą skorzystać ze środków w ramach PROW 2014-2020 z działania 9. „Tworzenie grup producen-
tów i organizacji producentów”. Grupy producentów rolnych mogą być tworzone przez co najmniej 5 
rolników będących osobami fizycznymi, którzy nigdy wcześniej nie byli w grupie dla tego produktu, dla 
którego grupa ma powstać. Rolnicy muszą zajmować się produkcją produktu, dla którego grupa jest za-
kładana. Grupa producentów musi mieć odpowiednią formę prawną (spółka z o.o., spółdzielnia) i re-
alizować założony 5-letni plan biznesowy. Na swoją działalność będzie otrzymywała wsparcie przez 
okres 5 lat działalności. Wysokość wsparcia jest wyliczana jako procent od wartości netto sprzedanej 
produkcji i wynosi w kolejnych latach odpowiednio: 10%, 9%, 8%, 7% i 6%. Maksymalna wysokość 
wsparcia może wynieść 100 tys. EUR na rok.
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6. DObRE PRakTykI ORgaNIZaCjI RyNku żyWNOŚCI REgIONalNEj I EkOlOgICZNEj

Marta Bieciuk
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Olsztynie,
Sekcja Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

ZajaZD TuSINEk w Rozogach (województwo warmińsko-mazurskie)
Rodzinne gospodarstwo rolne o wielokierunkowej działalności w ramach krótkich łańcuchów do-

staw zgodnie z zasadą „od pola do stołu”. Stanowi kompleks powiązanych ze sobą działalności: go-
spodarstwo rolne (produkcja roślinna i zwierzęca), przetwórnia mleka krowiego i koziego, restauracja, 
część hotelowa, sklep farmerski oraz zagroda edukacyjna. Produktami przetwórni są: mleko zsiadłe 
będące produktem tradycyjnym wpisanym na ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych, śmietana 
i masło, sery twarogowe krowie, sery dojrzewające z mleka krowiego i koziego. Produkty są dystrybu-
owane do restauracji, na potrzeby wyżywienia gości hotelowych, a także sklepu farmerskiego. Sklep 
farmerski z regionalnymi produktami to ogniwo dopełniające dotarcie do konsumenta końcowego. 
Znajdują się tutaj produkty nieprzetworzone i przetworzone z własnego gospodarstwa, jak również od 
innych lokalnych producentów.
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CENTRuM PRODukTu lOkalNEgO w Rzuchowej (województwo małopolskie)
Ośrodek edukacyjny powstały z inicjatywy Lokalnej Grupy Działania Dunajec – Biała, należy do 

Stowarzyszenia „Grupa od rolnika”, które zajmuje się systemem sprzedaży bezpośredniej żywności 
ekologicznej znanej pod marką PaczkaodRolnika.pl. Stanowi przykład grupowej formy działalności 
i partnerstwa w zakresie powiązań lokalnych rolników z konsumentami w ramach krótkich łańcuchów 
dostaw żywności w oparciu o lokalne produkty regionalne i ekologiczne, tradycje ludowe, rzemiosło 
i rękodzieło. Zajmuje się także koordynacją dystrybucji produktów lokalnych, dbaniem o wizerunek ich 
producentów, wsparciem i koordynacją działania podmiotów zajmujących się ich wytwarzaniem oraz 
dystrybucją. Organizowane są tutaj warsztaty, seminaria, szkolenia, kursy, konferencje czy wystawy. 
Na terenie obiektu znajduje się sklepik z produktami pochodzącymi od lokalnych producentów z Ma-
łopolski.
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INkubaTOR kuChENNy w Zakrzowie (województwo małopolskie)
Pierwszy w Polsce inkubator przetwórstwa lokalnego powstały z inicjatywy podjętej przez Funda-

cję Partnerstwo dla Środowiska w Krakowie w ramach projektu realizowanego ze środków Szwajcar-
sko-Polskiego Programu Współpracy przy zaangażowaniu Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 
żywiołów”. Celem działalności jest rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego oraz budowanie marki 
w oparciu o lokalne produkty żywnościowe poprzez wspomaganie ich rozwoju, promocji i sprzedaży. 
Lokalni rolnicy, małe firmy, osoby i organizacje zainteresowane przetwórstwem rolno-spożywczym 
i gastronomią mogą wynajmować pomieszczenia, wyposażenie kuchni oraz chłodnię w celu wyrobu 
oraz przechowywania wytworzonych przez siebie produktów. Jest miejscem działania lokalnych firm 
cateringowych oraz spółdzielni socjalnej „Smaki Gościńca”. Pełni również funkcję szkoleniowo-dorad-
czą dla rolników i małych wytwórców. 
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gOSPODaRSTWO PSTRąg OjCOWSkI w Ojcowie (województwo małopolskie)
Tradycja hodowli pstrągów potokowych w sercu Ojcowskiego Parku Narodowego sięga lat 30. 

ubiegłego wieku. Powstanie jednej z pierwszych w regionie pstrągarni datuje się na rok 1935. W póź-
niejszym okresie stawy były przeznaczone do neutralizacji. Dopiero w 2014 r. zostały wydzierżawio-
ne z inicjatywy obecnych właścicielek. Ich celem było odtworzenie naturalnego potencjału hodowli 
pstrąga potokowego, przywrócenie jego świetności oraz hodowli pstrąga, a także stworzenie miej-
sca przeznaczonego na wypoczynek oraz konsumpcję. Obecnie to rodzinne gospodarstwo rybackie 
zajmujące się hodowlą pstrąga potokowego, propagowaniem świadomego i etycznego chowu oraz 
edukacją w zakresie historii regionu oraz tradycji kulinarnych. Serwowany w gospodarstwie Pstrąg 
Ojcowski jest produktem tradycyjnym województwa małopolskiego wpisanym na ministerialną Listę 
Produktów Tradycyjnych.
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|PRZykłaDy gRuP OPERaCyjNyCh, kTóRE OTRZyMały DOFINaNSOWaNIE OPERaCjI 
W RaMaCh DZIałaNIa „WSPółPRaCa” PROW 2014-2020

n Pradawne Ziarno
Tytuł operacji: Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek pierwotnych form 
pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej. 
Skład Grupy Operacyjnej: Lider – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich 
w Bydgoszczy, partnerzy – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Wy-
twórnia Makaronu BIO Aleksandra Babalska, Pokrzydowo; Spółdzielnia Produkcji Spożywczej 
,,TOSTA”, Bydgoszcz; Województwo Kujawsko-Pomorskie (Urząd Marszałkowski) Toruń, rolnicy 
prowadzący gospodarstwa ekologiczne – Anna Stępień, Kiełpin, Mateusz Brzozowski, Budzisze-
wo, (woj. kujawsko-pomorskie), Jacek Plotta, Trzcińsk, Regina Umerska, Zblewo (woj. pomorskie), 
Mirosław Serafinowicz, Grabina Wielka (woj. wielkopolskie). 

n Moja Soja
Tytuł operacji: Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwią-
zania dla gospodarstw rolnych. 
Skład Grupy Operacyjnej: Lider – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lechpol sp. z o.o. z siedzibą 
w Szubinie, partnerzy – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Uni-
wersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Janusz 
Cieszyński – rolnik z Rakowa (gm. Rypin), Adam Styczyński – rolnik z Jędrzejewa (gm. Lubasz), 
Aleksander Tadych – rolnik z Kościerzyna Małego (gm. Łobżenica), Maciej Kazek – rolnik z Chleb-
na (gm. Łobżenica), Ryszard Błaszkiewicz – rolnik z Rakowa (gm. Rypin).

n agroleśnictwo w Dolinie Zielawy 
Tytuł operacji: Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy. 
Skład Grupy Operacyjnej: Lider – Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, partnerzy – Instytut Upra-
wy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG-BIP), Szkoła 
Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o. oraz 
Pani Barbara Baj-Wójtowicz – rolnik.

n EPI – boguchwała 
Tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności procesowej, 
technologicznej i marketingowej związanej z uprawą róż w gospodarstwie ogrodniczym w Bogu-
chwale. 
Skład Grupy Operacyjnej: Lider – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, partnerzy – LGD, orga-
nizacja pozarządowa. 

n Doskonałe bakalie
Tytuł operacji: Opracowanie udoskonalonych produktów o ulepszonej wartości żywieniowej a także 
niekonwencjonalnego procesu obróbki termicznej materiałów żywnościowych.
Skład Grupy Operacyjnej: Lider – EIG Finanse sp. z o.o. – firma doradcza, partnerzy – Centrum 
Badań i Innowacji Pro-Akademia – jednostka naukowa, Bakalland SA. 



PZDR w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 45A, tel. 89 762 22 05, pzdr.bartoszyce@w-modr.pl

PZDR w Braniewie, ul. Kościuszki 118, tel. 55 243 28 46, pzdr.braniewo@w-modr.pl

PZDR w Działdowie, Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. 23 696 19 75, pzdr.dzialdowo@w-modr.pl

PZDR w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, tel. 55 235 32 36, pzdr.elblag@w-modr.pl

PZDR w Ełku, ul. Zamkowa 8, tel. 87 621 69 67, pzdr.elk@w-modr.pl

PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, tel. 87 428 51 99, pzdr.gizycko@w-modr.pl

PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, tel. 87 615 19 57, pzdr.goldap@w-modr.pl

PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, tel. 89 649 37 73, pzdr.ilawa@w-modr.pl

PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 89 751 30 93, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl

PZDR w Lidzbarku Warm., ul. Krasickiego 1/48, tel. 89 767 23 10, pzdr.lidzbark@w-modr.pl

PZDR w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 7a/2, tel. 89 741 24 51, pzdr.mragowo@w-modr.pl

PZDR w Nowym M.Lub., ul. Jagiellońska 24d, tel. 56 474 21 88, pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl

PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, tel. 89 625 26 50, pzdr.nidzica@w-modr.pl

PZDR w Olecku, Aleja Zwycięstwa 10, tel. 87 520 30 31, pzdr.olecko@w-modr.pl

PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. 89 715 22 59,pzdr.olsztyn@w-modr.pl

PZDR w Ostródzie, Grabin 17, tel. 89 646 24 24, pzdr.ostroda@w-modr.pl

PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, tel. 87 423 20 33, pzdr.pisz@w-modr.pl

PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, tel. 89 624 30 59, pzdr.szczytno@w-modr.pl

PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, tel. 87 427 12 21, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (adres, kontakt)
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Publikacja pokonferencyjna

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel. 89 535 76 84, 89 526 44 39

e-mail: sekretariat@w-modr.pl
www.w-modr.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Publikacja opracowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Wojewódzki Koordynator
Rodian Pawłowski
tel. 89 535 76 84 w. 52
tel. kom. 695 550 460
e-mail: rodian.pawlowski@w-modr.pl

Wojewódzki Broker
Natalia Niska
tel. 89 535 76 84 w. 52
tel. kom. 665 891 023
e-mail: n.niska@w-modr.pl

Koordynator
Czesław Najmowicz
tel. 89 535 76 84 w. 52
tel. kom. 697 632 088
e-mail: cz.najmowicz@w-modr.pl

Kontakt do osób zajmujących się SIR w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie:


