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Abstrakt. Przybliżono proces organizowania się rolników w latach 2004-2016, regionalne zróżnicowanie in-
tegracji grup producentów rolnych oraz grup i organizacji producentów owoców i warzyw. Dokonano analizy 
przyznanej pomocy finansowej w latach 2004-2015 oraz przybliżono możliwości wsparcia finansowego w 
zakresie integracji producentów do 2020 roku. Po akcesji Polski do Unii Europejskiej możliwość uzyskania 
pomocy finansowej w ramach wspólnej polityki rolnej była jedną z kluczowych determinant w procesach 
integracyjnych w rolnictwie. O rozwoju grup i organizacji producentów i ich sukcesach decydować będzie 
zakres wsparcia finansowego ze środków krajowych i unijnych, jak również właściwa polityka państwa, 
wspierająca duże podmioty gospodarcze zdolne do konkurowania na globalnych rynkach. Istotne będzie 
także promowanie sukcesów grup już działających na rynku, podejmowanie działań na rzecz budowania 
zaufania do innych podmiotów oraz kształtowanie i promowanie właściwych postaw liderów.

Wstęp
Zmiany zachodzące w gospodarce światowej, przede wszystkim proces globalizacji i rosnąca 

konkurencja, wymuszają podejmowanie wspólnych działań w sferze gospodarczej. W efekcie po-
jawiają się nieprzewidywalność i niepewność co do możliwości zbytu produktów przez rolników 
funkcjonujących indywidualnie, głównie ze względu na konieczność sprostania specyficznym 
wymaganiom jakościowym i ilościowym. Sposobem na wzmacnianie pozycji rolników na rynku, 
a także niwelowanie zagrożeń, jakie przynosi coraz bardziej wymagające otoczenie, jest tworzenie 
przez producentów rolnych wspólnych podmiotów gospodarczych [Trajer 2016, Krzyżanowska 
2016]. Przesłanką tworzenia grup producentów, według teorii neoklasycznej, jest niedoskonała 
struktura rynku, wyrażająca się w dysproporcjach siły przetargowej (mierzonej możliwością 
kształtowania ceny i warunków transakcji), którą dysponują poszczególne podmioty w kolejnych 
etapach łańcucha marketingowego. Producenci rolni, najczęściej prowadzący gospodarstwa o małej 
sile ekonomicznej, stanowiąc początkowe ogniwo łańcucha marketingowego, mają ograniczone 
możliwości oddziaływania na ceny zbytu. W konsekwencji silniejsi partnerzy, jakimi są zakłady 
przetwórcze, ustalają warunki transakcji [Stępień 2015]. W celu ograniczenia słabości działania w 
pojedynkę, rolnicy podejmują decyzje o współpracy zarówno w zakresie zbytu swoich produktów, 
jak i w zakresie zakupu środków produkcji czy usług (integracja pozioma). Bardziej rozwinięta 
forma takiej kooperacji może mieć formę wspólnego – lub przy udziale dodatkowego wyspe-
cjalizowanego partnera – prowadzenia przetwórstwa produktów rolnych (integracja pionowa). 

Potrzeby integracji w sektorze rolno-spożywczym dostrzeżone zostały w ramach wspólnej 
polityki rolnej (WPR), czego wymiernym wyrazem były i są działania zawarte w programach 
na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, skierowane do grup producentów rolnych w 
poszczególnych okresach programowania [Korczak, Tomaszewski 2016]. 
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Materiał i metodyka badań
Celem opracowania jest rozpoznanie procesu organizowania się rolników w grupy i organiza-

cje producentów w ujęciu regionalnym, identyfikacja zakresu przyznanej pomocy finansowej dla 
grup producentów rolnych, grup i organizacji producentów owoców i warzyw oraz jej wpływu na 
proces integracji, a także przedstawienie możliwości wsparcia finansowego dla tych  podmiotów 
w perspektywie finansowej do 2020 roku. Wykorzystano dane wtórne pochodzące z Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Agencji Rynku Rolnego (ARR) i Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), informacje zawarte w aktach prawnych unijnych i krajowych 
oraz literaturę przedmiotu. Wyniki analizy przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej.

Proces organizowania się rolników w grupy i organizacje producentów
Gospodarcze organizowanie się rolników, w tym tworzenie grup i organizacji producentów 

w Polsce jest nieuniknione. Wynika to zarówno z konieczności podnoszenia przez rolników 
konkurencyjności ich gospodarstw rolnych  i dostosowania się do nowych wyzwań rynku, jak i 
z wymagań jakie stawia przed sektorem rolno-spożywczym WPR. W okresie po akcesji Polski 
do Unii Europejskiej (UE) odnotowano wzrost tempa tworzenia się grup producentów rolnych. 
Uzasadnieniem tego faktu była możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla grup, zarówno w 
pierwszym okresie programowania (PROW 2004-2006), jak i w kolejnym (PROW 2007-2013) 
[Krzyżanowska, Trajer 2014]. 

W latach 2004-2016 liczba grup producentów rolnych (GPR), a także liczba wstępnie uznanych 
grup i uznanych organizacji producentów owoców oraz warzyw ulegała zmianom. Liczba GPR do 
roku 2013 systematycznie wzrastała, a następnie zaczęła się zmniejszać. Prawdopodobnie część 
powstałych grup potraktowało tę organizację jako tymczasową, a nie trwałą strukturę rynku w 
dalszej perspektywie, a jedną z głównych przesłanek ich powstania mogło być wsparcie finan-

Tabela 1. Liczba grup i organizacji producentów w Polsce w latach 2004-2016
Table 1. Number of groups and producer organizations in Poland in the years 2004 - 2016
Lata/ 
Years

Ogółem liczba grup  
i organizacji 

producentów/
Number of producer 

groups and 
organizations

Grupy 
producentów 

rolnych/Groups 
of agricultural 

producers

Wstępnie uznane grupy 
producentów owoców 

i warzyw/Initially 
authorized groups of 
producers of fruit and 

vegetables

Uznane organizacje 
producentów owoców  
i warzyw/Authorized 

organizations of 
producers of fruit and  

vegetables
liczba/
number

% liczba/
number

% liczba/
number

%

2004 126 94 74,6 24 19,0 8 6,4
2005 172 120 69,8 45 26,2 7 4,0
2006 227 157 69,2 64 28,2 6 2,6
2007 340 252 74,1 83 24,4 5 1,5
2008 502 383 76,3 114 22,7 5 1,0
2009 685 509 74,3 155 22,6 21 3,1
2010 846 636 75,2 171 20,2 39 4,6
2011 1108 821 74,1 233 21,0 54 4,9
2012 1301 985 75,7 238 18,3 78 6,0
2013 1703 1382 81,2 215 12,6 106 6,2
2014 1662 1351 81,3 169 10,2 142 8,5
2015 1600 1295 80,9 110 6,9 195 12,2
2016.06.01 1585 1286 81,1 62 3,9 237 15,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRiRW i ARR
Source: own study on the basis of ARR and MARD data
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sowe. Liczba wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw (WUGPOiW) wzrastała 
do roku 2012, a w kolejnych latach systematycznie się zmniejszała. Powodem takiej sytuacji są 
uregulowania wynikające m.in. z zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1308/2013, obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku, według których brak jest podstaw prawnych 
do tworzenia WUGPOiW. Systematycznie wzrastała natomiast liczba uznanych organizacji pro-
ducentów owoców i warzyw (UOPOiW), co wynikało z procesu dochodzenia do uznania coraz 
większej liczby WUGPOiW.

Proces tworzenia GPR cechuje zróżnicowanie regionalne. Według stanu na 1.06.2016 roku 
działalność prowadziło 1286 GPR, w tym  najwięcej w województwach: wielkopolskim (30,4%), 

Tabela 2. Liczba grup i organizacji producentów w Polsce w układzie regionalnym
Table 2. Number of producer groups and organizations in Poland by region
Województwo/
Province

Liczba/Number
grup 

producentów 
rolnych/

agricultural 
producer 
groups*

członków 
grup 

producentów 
rolnych/

members of 
producer 
groups* 

wstępnie 
uznanych 

grup 
producentów 

owoców 
i warzyw/
initially 

recognised 
groups of 
producers 
of fruit and 
vegetables**

członków 
wstępnie 
uznanych 

grup 
producentów 

owoców i 
warzyw/
members
initially 

recognized 
groups of 
producers 
of fruit and 
vegetables**

uznanych 
organizacji 

producentów 
owoców  

i warzyw/
recognised 

organizations 
of producers 
of fruit and 
vegetables**

członków 
uznanych 

organizacji 
producentów 

owoców  
i warzyw/
members 

recognized 
producers 
fruit and 

vegetables**

Dolnośląskie 132 1 648 9 50 2 20
Kujawsko-
pomorskie 112 2 109 13 84 26 524

Lubelskie 31 2 937 9 178 23 1 213
Lubuskie 67 818 0 0 6 68
Łódzkie 37 611 6 142 13 299
Małopolskie 20 954 0 0 11 482
Mazowieckie 78 940 36 171 59 1 478
Opolskie 88 923 2 12 4 23
Podkarpackie 43 3 184 4 35 2 93
Podlaskie 41 2 309 1 6 1 6
Pomorskie 69 481 6 59 3 34
Śląskie 24 163 2 11 2 12
Świętokrzyskie 15 2 508 8 318 8 342
Warmińsko-
mazurskie 78 557 1 5 1 5

Wielkopolskie 391 3 600 12 64 34 737
Zachodnio-
pomorskie 60 848 1 5 0 0

Ogółem 1 286 24 590 110 1 140 195 5 336
* dane ARR, stan na 14.07.2016, ** stan na 31.12.2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania z działalności ARR w 2015 roku [ARR 2016, 
www.arr.gov.pl] 
Source: own study on the basis of report of the Agricultural Market Agency activity in 2015 [ARR 2016, 
www.arr.gov.pl] 



234 Marzena Trajer, Krystyna Krzyżanowska

dolnośląskim (10,3%), kujawsko-pomorskim (8,7%) i opolskim (6,8%). Według danych na 31 
grudnia 2015 roku najwięcej WUGPOiW zarejestrowanych było w województwie mazowieckim 
(32,7%), a następnie w kujawsko-pomorskim (11,8%) i wielkopolskim (10,9%). W wojewódz-
twach lubuskim i małopolskim nie odnotowano tego typu podmiotów. Najwięcej UOPOiW 
zarejestrowanych było w województwie mazowieckim (30,3%), a następnie w wielkopolskim 
(17,5%), kujawsko-pomorskim (13,3%) i lubelskim (11,8%), natomiast w województwie zachod-
niopomorskim nie działał ani jeden taki podmiot [ARR 2015]. Najwięcej rolników współpracu-
jących w grupach lub organizacjach odnotowano w takich województwach, jak: wielkopolskie, 
lubelskie i podkarpackie, natomiast najmniej w województwach śląskim, łódzkim i pomorskim. 
W GPR zrzeszonych było blisko 25 tys. rolników. W sektorze owoców i warzyw w grupach i 
organizacjach działalność prowadziło 6,5 tys. producentów. W Polsce w czerwcu 2013 roku liczba 
gospodarstw rolnych powyżej 1 ha wynosiła 1,4 mln [GUS 2014], natomiast liczba członków grup 
ogółem – 31,5 tys. Należy zauważyć, że tylko około 2% rolników było członkami GPR, a więc 
proces organizowania się producentów rolnych jest nadal niewystarczający. Rolnicy niechętnie i 
z oporami podejmują tego rodzaju inicjatywy, mimo tworzenia przez państwo wielu zachęt oraz 
instrumentów wsparcia w tym zakresie [Krzyżanowska 2016]. 

Wsparcie finansowe dla grup producentów rolnych w ramach PROW
Po przystąpieniu Polski do struktur unijnych znacznie poprawiły się warunki pomocy dla 

powstających GPR. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-
2013) wsparcie dla GPR realizowane było w ramach osi 1. „Poprawa konkurencyjności sektora 
rolnego i leśnego”, w ramach działania 142. „Grupy producentów rolnych”. Zryczałtowanej po-
mocy udzielano GPR w pierwszych pięciu latach funkcjonowania w celu ułatwienia im tworzenia 
i prowadzenia działalności administracyjnej oraz inwestycyjnej. W ramach działania wspierano 
sektor produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej oraz dział specjalny produkcji rolnej [MRiRW 
2013]. Za cel działania wyznaczono wzmocnienie struktury instytucjonalnej w sektorze pierwotnej 
produkcji rolnej, z zamiarem wsparcia funkcjonowania producentów rolnych przez zachęcenie 
ich do tworzenia GPR i współpracy [Wasilewski 2012]. Działanie miało na celu dostosowanie 
produkcji prowadzonej w gospodarstwach członków GPR do wymogów rynkowych oraz wspólne 
wprowadzanie towarów do obrotu, w tym przygotowanie do sprzedaży, centralizację sprzedaży 
i dostarczenie do odbiorców hurtowych [M. Trajer, M.A. Trajer 2015].

W ramach PROW 2007-2013 dla GPR od jego uruchomienia 16 lipca 2007 roku do 31 grudnia 
2015 roku wypłacono kwotę 805,5 mln zł, z tego: 50,3 mln zł z tytułu zobowiązań z lat 2004-2006 
oraz 755,2 mln zł z tytułu płatności z PROW 2007-2013. Środki finansowe pomogły GPR w prowa-
dzeniu działalności administracyjnej, a także wspierały ich rozwój dzięki zakupionym maszynom 
i urządzeniom rolniczym, środkom produkcji czy inwestycjom w budynki i obiekty gospodarcze 
[MRiRW 2013]. Większe zainteresowanie tworzeniem grup producentów, jak i ubieganiem się o 
wsparcie w ramach PROW odnotowano w województwach zachodniej i centralno-północnej Polski, 
czyli w województwach o lepiej rozwijającym się rolnictwie. Najbardziej aktywni w pozyskiwaniu 
środków finansowych z PROW 2007-2013 w ramach działania 142. „Grupy producentów rolnych” 
byli producenci drobiu, trzody chlewnej, a także nasion zbóż i roślin oleistych. Z możliwości ubie-
gania się o wsparcie finansowe w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 wyłączone zostały 
grupy utworzone w kategorii drób żywy, mięso i jadalne podroby drobiowe, ponieważ podmioty te 
uzyskały największą pomoc finansową z PROW 2007-2013, a gospodarstwa specjalizujące się w 
tej produkcji osiągnęły stosunkowo wysoki poziom rozwoju [Korczak, Tomaszewski 2016].

Komisja Europejska w kolejnym okresie programowania na lata 2014-2020 opowiedziała się 
za dalszym wspieraniem tworzenia i funkcjonowania grup i organizacji producentów. Kwestie 
te zostały uregulowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 
(art. 27). W Polsce wsparcie w zakresie tworzenia grup i organizacji producentów przewidziano 
w PROW 2014-2020 w ramach działania „Tworzenie grup i organizacji producentów”. Benefi-
cjentami tego działania mogą być nowe GPR-y, powstałe od 1 stycznia 2014 roku (działające jako 
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przedsiębiorcy i składające się z osób fizycznych, które spełnią dodatkowe warunki kwalifikowal-
ności) oraz nowe organizacje producentów, które powstały od 1 stycznia 2014 roku (działające 
jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych lub prawnych, które spełniły dodatkowe 
warunki kwalifikowalności). Podmioty te powinny wykonywać swoją działalność jako mikro-, 
małe lub średnie przedsiębiorstwa. Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który spełnia 
następujące warunki:
 – grupa lub organizacja producentów została uznana przez dyrektora oddziału terenowego ARR 

na podstawie planu biznesowego,
 – łączy producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy 

producentów lub wstępnie uznanej grupy producentów, lub organizacji utworzonej ze względu 
na ten sam produkt, lub grupę produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności 
ze środków UE po 1 maja 2004 roku,

 – przedłoży plan biznesowy i zadeklaruje jego realizację w celu osiągnięcia zawartych w nim 
założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia. 
Pomocy nie przewiduje się na tworzenie grup i organizacji w kategorii produktu drób żywy 

oraz w sektorze owoców i warzyw [MRiRW 2016].
Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji 

producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych w gospodarstwach 

Tabela 3. Wsparcie finansowe dla grup producentów rolnych w ramach PROW 2007-2013 
Table 3. Financial support for groups of agricultural producers under RDP 2007-2013
Województwo/
Province

Zobowiązania z lat 2004-2006/
Obligations of the 
years 2004-2006

Płatności dla zobowiązań 2007-2013, 
narastająco wg stanu na 31.12.2015/

Payments for obligations 2007-2013 in 
cumulative terms as of 31.12.2015 

kwota płatności  
[tys. zł]/amount of 

payment [thous. PLN]

liczba wydanych 
decyzji/number of 
decisions issued

kwota płatności  
[tys. zł]/amount of 

payment [thous. PLN]

liczba wydanych 
decyzji/number of 
decisions issued

Dolnośląskie 5 345 36 79 181 149
Kujawsko-pomorskie 9 704 66 67 307 126
Lubelskie 2 709 15 11 607 30
Lubuskie 3 079 13 49 508 68
Łódzkie 0 0 21 164 39
Małopolskie 1 529 9 3 751 14
Mazowieckie 1 550 10 42 273 73
Opolskie 4 367 36 70 154 113
Podkarpackie 1 676 18 16 193 42
Podlaskie 0 0 33 534 43
Pomorskie 1 575 12 33 793 81
Śląskie 1 168 5 20 929 28
Świętokrzyskie 269 5 9 384 14
Warmińsko-mazurskie 2 098 9 57 128 91
Wielkopolskie 10 029 62 199 804 407
Zachodniopomorskie 5 152 26 38 727 71
Centrala 0 0 734 0
Ogółem 50 250 322 755 171 1 389

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania z działalności ARiMR w 2015 r. [ARiMR 2016, 
www.arimr.gov.pl]
Source: own study on the basis of report of the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture 
activity in 2015 [ARiMR 2016, www.arimr.gov.pl] 
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rolnych jej członków w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami 
grupy lub organizacji. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania gru-
py lub organizacji od dnia rejestracji lub uznania. Przewidziane wsparcie wynosi w pierwszym 
roku 10%, w drugim – 8%, w trzecim – 6%, w czwartym – 5%, a w piątym – 4%. Maksymalnie 
przewidziano równowartość 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy [PROW 
2014-2020]. Płatności w ramach działania PROW 2014-2020 „Tworzenie grup i organizacji 
producentów” będą dokonywane przez ARiMR [Trajer 2016]. 

Wsparcie finansowe dla sektora owoców i warzyw w ramach wspólnej  
organizacji rynku

Po akcesji Polski do UE o pomoc finansową ze środków unijnych mogły ubiegać się WUG-
POiW oraz UOPOiW spełniające kryteria wstępnego uznania lub uznania [Krzyżanowska 2016]. 
Wstępnie uznane grupy producentów uzyskały status uznanej organizacji producentów owoców 

Tabela 4. Pomoc finansowa dla grup i organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw według 
województw [stan na 31 grudnia 2015 r.]
Table 4. Financial support for groups and organizations of producers in the sector of fruit and vegetables 
according to voivodships in period state of 31 December 2015
Województwo/
Province

Pomoc dla [tys. zł]/Support for[thous. PLN]: Ogółem zrealizowane 
płatności dla grup 

i organizacji 
producentów  

w sektorze owoców 
i warzyw/Total 

payments for groups 
and organizations of 
producers in the fruit 
and vegetables sector

wstępnie 
uznanych grup 
producentów 

owoców 
i warzyw/
initially 

recognized 
groups of 
producers 
of fruit and 
vegetables

uznanych 
organizacji 

producentów na 
dofinansowanie 

funduszu 
operacyjnego/ 

recognized 
producers 

organizations 
for financing 

operational fund

grup i 
organizacji 

producentów 
dostarczających 

pomidory do 
przetwórstwa/

producers 
organizations 

delivering 
tomatoes for 
processing

tys. zł/
thous. PLN

%

Dolnośląskie 232 752 - - 232 752 3,0
Kujawsko-pomorskie 1 075 512 - 30 745 1 106 257 14,5
Lubelskie 378 039 403 13 064 391 507 5,1
Lubuskie 93 015 67 - 93 082 1,2
Łódzkie 626 061 2 147 9 610 637 817 8,3
Małopolskie 166 982 - - 166 983 2,2
Mazowieckie 2 808 583 19 092 306 2 827 981 37,0
Opolskie 69 538 - - 69 538 0,9
Podkarpackie 71 579 - - 71 579 0,9
Podlaskie 35 188 - - 35 188 0,5
Pomorskie 420 838 197 - 421 035 5,5
Śląskie 169 832 - - 169 832 2,2
Świętokrzyskie 467 613 - 480 468 093 6,1
Warmińsko-mazurskie 94 898 - 1 035 95 932 1,3
Wielkopolskie 792 369 860 44 557 837 787 10,9
Zachodniopomorskie 8 153 - - 8 153 0,1
Centrala 19 616 251 - 19 867 0,3
Ogółem/Total 7 530 568 23 017 99 797 7 653 383 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR [www. arimr.gov.pl] 
Source: own study based on data of Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture [www. 
arimr.gov.pl]
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i warzyw po maksymalnie 5-letnim okresie realizacji planu dochodzenia do uznania. W ramach 
wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw realizowano pomoc finansową dla WUGPOiW na 
pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności 
administracyjnej oraz na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w za-
twierdzonym planie dochodzenia do uznania. Komisja Europejska 5 kwietnia 2012 roku rozpo-
rządzeniem wykonawczym 302/2012 [L 99/21, 5.4.2012] wprowadziła ograniczenie pomocy dla 
WUGPOiW do kwoty 10 mln euro rocznie dla nowych państw członkowskich. Do dnia wejścia 
ww. rozporządzenia wysokość pomocy finansowej nie miała limitu wartościowego [Filipiak 
2013]. Druga forma to pomoc finansowa dla UOPOiW, które mogły otrzymać dofinansowanie 
do funduszu operacyjnego. W latach gospodarczych 2004-2008 wypłacano także pomoc dla or-
ganizacji producentów dostarczających pomidory do przetwórstwa [ARiMR 2016]. Szczegółowe 
dane dotyczące pomocy finansowej w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw na 
31 grudnia 2015 r. przedstawiono w tabeli 4.

W ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw wypłacono do 31 grudnia 2015 roku 
dla grup i organizacji producentów owoców i warzyw pomoc finansową w wysokości ponad 7,6 mld 
zł. Największe wsparcie (7,5 mld zł) skierowano WUGPOiW. Uznane organizacje producentów 
na dofinansowanie funduszu operacyjnego otrzymały 23 mln zł. Najwięcej płatności zrealizowano 
w takich województwach jak: mazowieckie (37%), kujawsko-pomorskie (14,5%) i wielkopolskie 
(10,9%), a najmniej w województwach zachodniopomorskim (0,1%) i podlaskim (0,5%).

W zakresie wspólnej organizacji rynków rolnych, zgodnie z unijną polityką rolną w perspek-
tywie finansowej 2014-2020, pomoc w sektorze owoców i warzyw może być realizowana jedynie 
dla uznanych organizacji producentów na dofinansowanie funduszu operacyjnego.

Podsumowanie i wnioski
W ramach wsparcia procesów integracyjnych w rolnictwie do końca 2015 roku producenci 

prowadzący wspólną działalność gospodarczą pozyskali 8,4 mld zł, w tym ponad 90% środków 
otrzymały grupy i organizacje w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw. Pozostałe 
10% zostało przekazane z PROW dla innych branż, w tym najbardziej aktywni w pozyskiwaniu 
środków finansowych z PROW 2007-2013 w ramach działania 142. „Grupy producentów rolnych” 
byli producenci drobiu, trzody chlewnej, a także nasion zbóż i roślin oleistych. Środki finansowe 
pozyskane przez grupy i organizacje producentów powinny wspomagać osiąganie wyznaczonych 
celów w ramach procesów integracyjnych, a nie stawać się głównym celem współdziałania. Z 
przeprowadzonej analizy wynika, że cel ten został zrealizowany w ograniczonym zakresie, po-
nieważ do końca 2015 roku tylko 2% rolników było zrzeszonych w grupach lub organizacjach.

W perspektywie finansowej 2014-2020 podwyższono poziom wsparcia dla nowo utworzonych 
grup producentów rolnych, z obowiązującego w PROW 2004-2006 i PROW 2007-2014 poziomu 5%, 
5%, 4%, 3% i 2% od wartości netto przychodów ze sprzedaży, do 10%, 8%, 6%, 5% i 4% w każdym 
roku pięcioletniego okresu wsparcia. Natomiast pomoc w sektorze owoców i warzyw może być re-
alizowana jedynie dla uznanych organizacji producentów na dofinansowanie funduszu operacyjnego. 

O rozwoju grup i organizacji producentów i ich sukcesach decydować będą zakres wsparcia 
finansowego ze środków krajowych i unijnych, jak również właściwa polityka państwa, wspierająca 
duże podmioty gospodarcze zdolne do konkurowania na globalnych rynkach. Istotne będzie także 
promowanie sukcesów grup już działających na rynku, podejmowanie działań na rzecz budowania 
zaufania do innych podmiotów oraz kształtowanie i promowanie właściwych postaw liderów. Ważna 
rola w urzeczywistnianiu tych idei wyznaczona została doradztwu rolniczemu, głównie doradcom ODR.
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Summary
The article elaborates on the process of farmers organizing themselves into groups in the period of 

2004-2016, the regional diversity of the integration of agricultural producer groups, as well as of fruit and 
vegetable producer groups/organizations. The analysis has been conducted of the financial support provided in 
2004-2015; furthermore, the possibility of receiving financial support until 2020 within the scope of producer 
integration has been explained in detail. After Poland’s accession to the European Union, the opportunity 
to receive financial support as a part of the Common Agricultural Policy has been one of key factors of the 
processes of integration in agriculture. The development and success of producer groups/organizations will 
highly depend on the scope of financial support from national and European funds, as well as on the proper 
national policy to support big business entities able to compete on global markets. It will also be important 
to highlight the success of groups already existing on the market, to undertake actions aimed at building 
trust for other entities, as well as to shape and promote appropriate attitudes of the leaders. 
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