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Abstrakt. Celem badań było określenie determinant podejmowania współpracy producentów rolnych w 
ramach integracji poziomej, traktowanej jako sposób zarządzania ryzykiem w działalności rolniczej. Współ-
praca producentów rolnych w jej strukturze w dużej mierze wzmacnia ich pozycję rynkową oraz umożliwia 
wdrażanie różnych metod zarządzania ryzykiem, które nie są dostępne dla indywidualnych jednostek. Proces 
integracji poziomej w Polsce nie jest zadowalający. Konieczne jest stosowanie m.in. bodźców prawnych 
do jego rozwijania, tak aby przez współpracę producentów rolnych i oferowane im wsparcie finansowe, 
skutecznie stymulować występowanie ryzyka.

Wstęp
Prowadzenie działalności rolniczej wiąże się z niebezpieczeństwem wystąpienia ryzyka, 

co czyni jej efekt i dochodowość niepewnym. Może ono mieć różny charakter, źródło i przede 
wszystkim różne skutki [Kłoczko-Gajewska, Sulewski 2009]. Specyficzną cechą działalności 
rolniczej jest fakt, że nie ma jednego instrumentu prawnego lub ekonomicznego, którego zasto-
sowanie mogłoby chronić interesy producenta rolnego w taki sposób, aby można było mówić 
o całkowitym wyeliminowaniu ryzyka. Prawodawca ustala jedynie pewne ramy prawne, które 
powinny być przyjęte, aby niwelować skutki jego wystąpienia. Najczęściej posiadają one uwa-
runkowania ekonomiczne. 

Poddawana obecnie reformie wspólna polityka rolna (WPR) podejmuje omawianą problematy-
kę przy okazji wdrażania nowej regulacji z zakresu rozwoju obszarów wiejskich [Rozporządzenie 
nr 1305/2013] oraz pośrednio w ramach organizacji unijnego rynku rolnego [Rozporządzenie 
nr 1308/2013]. Otóż prawodawca podkreśla, że „obecnie rolnicy narażeni są na rosnące ryzyko 
gospodarcze i środowiskowe wskutek zmiany klimatu i większej zmienności cen. W tym kon-
tekście coraz większe znaczenie dla rolników ma efektywne zarządzanie ryzykiem” [Preambuła 
do Rozporządzenia 1305/2013].  Przewiduje on jednak pewną swobodę w doborze środków 
zarządzania ryzykiem produkcyjnym przez państwa członkowskie. Te z kolei często przenoszą 
ją na producentów rolnych. Przygotowując pewien zbiór instrumentów w postaci określonych 
norm prawnych, ustawodawca krajowy tworzy najbardziej pożądany ich katalog.

Przedmiotem artykułu jest problematyka związana z szeroko rozumianą integracją poziomą 
(horyzontalną) w rolnictwie w kontekście ograniczania występowania ryzyka w działalność 
rolniczej. Stosowaniu przez indywidualne podmioty różnych form niwelowania negatywnych 
1 Artykuł został przygotowany w ramach własnego projektu badawczego: Prawne instrumenty zarządzania ryzykiem 

w produkcji rolnej. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. 
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skutków pojawienia się ryzyka, mogą towarzyszyć także działania związane z dzieleniem się 
nim z innymi podmiotami. Chodzi tu w szczególności o podejmowanie niektórych czynności 
przez producentów rolnych powiązanych ze sobą określonymi zależnościami, np. kierunkiem 
produkcji, korzystaniem z tego samego parku maszynowego, wspólnym konfekcjonowaniem 
produktów żywnościowych.

Zarządzanie ryzykiem w produkcji rolnej przez łączenie się producentów rolnych w ramach 
integracji poziomej jest zarówno przedmiotem analiz, jak i regulacji prawnych na szczeblu 
krajowym, unijnym i międzynarodowym. Ich adresatami są zarówno podmioty prowadzące 
działalność rolniczą, a także przedsiębiorcy, lokalne społeczności, jak i organy administracji. 
Zatem warto ustalić, czy istniejące bodźce do powstawania omawianej integracji są zachęcające 
dla producentów rolnych. 

Materiał i metodyka badań
Celem badań było określenie determinant podejmowania współpracy producentów rolnych 

w ramach integracji poziomej, traktowanej jako sposób zarządzania ryzykiem w działalności 
rolniczej. Podjęto próbę określenia zakresu integracji oraz regulacji prawnej nań oddziałującej. 
Wskazano rolę, jaką może ona odgrywać w ograniczaniu występowania ryzyka. Podjęto także 
próbę oceny istniejącego ustawodawstwa oraz proponowanych form pomocy dla „powiązanych” 
ze sobą producentów i skuteczności ochrony ich interesów. 

Zastosowano dogmatyczną metodę analizy aktów prawnych oraz metodę deskryptywną. 
Ponadto wykorzystano polską oraz obcą literaturę przedmiotu, a także materiały udostępnione 
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (MRiRW).

Integracja pozioma w rolnictwie – pojęcie i zakres
Współczesne rolnictwo w coraz większym stopniu, z uwagi na swój rozmiar, zakres oraz 

wyzwania mu stawiane, wymaga podejmowania ściśle ustalonych i przemyślanych działań 
strategicznych. Wiąże się to m.in. ze stosowaniem nowych technologii, potrzebą kształtowania 
jakości produktu, której spodziewa się konsument, bezpieczeństwem żywności, itd. Pojawia się 
zatem pytanie, jak ma temu sprostać indywidualny producent rolny? Otóż coraz częściej nie jest 
on w stanie tego dokonać bez pewnej konsolidacji z innymi uczestnikami rynku. Chodzi tu o tzw. 
integrację poziomą, inaczej zwaną horyzontalną. Polega ona na powiązaniu ze sobą podmiotów 
gospodarczych należących do tej samej fazy produkcji i dystrybucji [Małysz 1998]. W rolnictwie 
jest to łączenie się producentów rolnych wytwarzających ten sam produkt. Najczęściej działają 
oni na jednolitym poziomie wytwarzania w obrębie danego rynku rolnego.  

Za integrowaniem się rolników przemawia wiele aspektów. Producenci łącząc się ze sobą 
zwiększają m.in. wspólne siły przetargowe, co umożliwia uzyskanie wyższych cen w zbycie i 
płacenie niższych cen za środki produkcji. Ponadto, mogą mieć łatwiejszy dostęp do zewnętrz-
nych źródeł finansowania. Integracja pozioma stwarza możliwości wspólnego inwestowania w 
urządzenia obsługujące proces produkcji i dystrybucję [Małysz 1998].

Integracja horyzontalna, to także obok usprawniania produkcji, sposób przepływu informacji 
pomiędzy gospodarstwami, której efektem jest powstawanie różnych form kooperacji producentów w 
ramach tej samej branży, czego przykładem może być rynek trzody chlewnej [Gołaś, Kozera 2008]. 

Efektywność procesów integracji horyzontalnej zależy od jej poziomu. Przykładowo, przy 
wysokim poziomie można zapewnić duże partie produktów rolnych, pomimo tego, iż pochodzą 
one wielu producentów. Zatem lepsze zorganizowanie się producentów jest warunkiem ograni-
czenia kosztów transakcyjnych i skuteczniejszego konkurowania na rynku. 

Współpraca producentów rolnych w oparciu o integrację poziomą, wiąże się z koniecznością 
realizowania przedsięwzięć gospodarczych, określoną organizacją działań i zarządzaniem. Jed-
nakże producenci zachowują przy tym swoją autonomię.  
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Prawne formy kształtowania integracji poziomej
Zasadniczym sposobem kreowania integracji poziomej w rolnictwie jest tworzenie grup pro-

ducentów rolnych. Zasady ich powstawania zostały określone przepisami Ustawy z 15 września 
2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw [Dz. U. 
Nr 88, poz. 983, z późn. zm.]. Na podstawie art. 2 ustawy, w grupy producentów rolnych mogą 
się organizować osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 
oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym 
lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Celem 
ich tworzenia powinno być dostosowanie produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawa 
efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości 
i jakości, koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony 
środowiska naturalnego. Grupy mogą być tworzone jedynie dla określonych przez ustawodawcę 
produktów lub grup produktów [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 marca 
2011 r…. Dz.U. 2011 nr 62 poz. 318].

Procedura tworzenia grupy jest etapowa. W pierwszej kolejności indywidualni producenci rolni 
dobierają odpowiednią formę prawną w strukturze, w której zamierzają prowadzić działalność. 
Do najczęściej wybieranych form organizacyjno-prawnych grup producentów należą rolnicze 
zrzeszenia branżowe, stowarzyszenia, spółdzielnie i spółki kapitałowe. Następnie dokonują jej 
rejestracji jako przedsiębiorca we właściwym rejestrze. Pozyskanie statusu grupy producentów 
rolnych wiąże się z koniecznością złożenia wniosku o jej rejestrację do właściwego ze względu 
na siedzibę grupy marszałka województwa. Marszałek województwa, w drodze decyzji admini-
stracyjnej stwierdza spełnienie przez grupę warunków ustawowych i dokonuje wpisu do rejestru.

Jak zauważa Janicki [2010] grupa producentów rolnych jest uczestnikiem życia gospodarczego 
o bardzo szczególnym charakterze. Określając sposób jej tworzenia, ustawodawca wskazuje typ 
jej organizacji, choć nie oznacza konkretnej formy organizacyjno-prawnej. To na producentach 
rolnych ciąży konieczność wyboru takiej formy, która zapewni jej osobowość prawną.

Inną formą integracji poziomej są tzw. grupy marketingowe (w ramach marketingu partner-
skiego). Nie mają one określonych ram prawnych, a ich tworzenie jest głównie oparte na wza-
jemnym zaufaniu i współpracy producentów rolnych. Ich powiązania mają najczęściej charakter 
produkcyjno-handlowy [Chotkowski 2011].

Rola integracji poziomej w ograniczaniu występowania ryzyka w produkcji rolnej
W ramach działalności rolniczej – z uwagi na jej specyficzny charakter – fakt występowania 

ryzyka jest niepodważalny. Hardaker i współautorzy [2004] wskazali w tym przypadku dwa jego 
podstawowe rodzaje: biznesowe (gospodarcze) oraz finansowe. Pierwsze z nich obejmuje ryzy-
ko produkcyjne, cenowe, osobowe i instytucjonalne, natomiast drugie odnosi się do sposobów 
finansowania gospodarstwa i działalności rolniczej. Mimo, że ryzyko poddaje się zdefiniowaniu, 
to sformułowanie jednolitego spektrum instrumentów ekonomiczno-prawnych mu przeciwdzia-
łających pozostaje bez rozwiązania.

Faktem jest, że pozycja pojedynczego rolnika w ograniczaniu występowania ryzyka jest 
znacznie słabsza od grupy rolników powiązanych w ramach integracji poziomej. W szczególności 
integrowanie się producentów rolnych w ramach grup producentów może mieć wymierne efekty w 
zarządzaniu ryzykiem. Podkreśla to Sangowski [1998], wskazując na różne metody i kombinacje 
metod zarządzania ryzykiem w działalności rolniczej (rys. 1). 

Podstawową metodą jest zatrzymanie ryzyka, z którym wiąże się zarówno konieczność 
zabezpieczenia na wypadek jego wystąpienia oraz pokrywania ewentualnych strat wynikłych z 
zaistnienia szkody. Są to więc wszelkie czynności zmierzające do rozpoznania i oceny ryzyka, 
które spoczywają w całości na gospodarstwie rolnym. Rola integratora jest ograniczona. Kolejną 
metodą jest kontrola ryzyka. Obejmuje ona wszelkie działania, których celem jest obniżenie często-
tliwości występowania szkód, zmniejszania wartości strat oraz wyeliminowanie lub ograniczanie 
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działalności podatnej na szkodę. Metoda ta ma zastosowanie w ramach działalności prowadzonej 
przez grupę producentów, natomiast jest powszechnie uznawana za niedostateczną dla pojedyn-
czego gospodarstwa ze względu na jego rozmiar gospodarczy [Sangowski 1998]. Łączy się ona 
z koniecznością ponoszenia pewnych kosztów związanych np. ze zmianą kierunku produkcji i 
tym samym może być bardzo kosztowna. Z tego powodu dla indywidualnego rolnika może być 
nieosiągalna finansowo. Transfer ryzyka jako kolejna metoda, polega na przeniesieniu ryzyka 
bądź jego konsekwencji finansowych na inny podmiot. Służyć temu mogą określone instrumenty 
prawne, takie jak umowa ubezpieczenia. Jednakże zastosowanie tej metody wiąże się z przyjęciem 
narzuconych przez zakład warunków ubezpieczenia i koniecznością pokrycia jego kosztów. W 
tym przypadku grupa producentów rolnych, jako integrator, może przyczynić się do osiągnięcia 
preferencyjnych warunków umowy. Ostatnią metodą jest tzw. dystrybucja ryzyka. Polega ona na 
podzieleniu skutków finansowych realizacji danego ryzyka na grupę, co jest jedynie możliwe w 
organizacjach skupiających większą liczbę gospodarstw [Kicka 2007]. 

Współpraca producentów rolnych w strukturze integracji poziomej w dużej mierze oddziałuje 
na ich pozycję rynkową. Ta ulega znacznemu wzmocnieniu. Ponadto integracja umożliwia obej-
mowanie i jednocześnie skracanie ogniw obrotu (ogniw łańcucha żywnościowego) i przetwórstwa 
produktów rolnych. Warto podkreślić, że wymaga to ich ścisłej oraz zgodnej współpracy. Silna 
pozycja rynkowa grupy może przejawiać się w korzystniejszym dla producentów ustalaniu warun-
ków umów kontraktacji lub negocjowania wyższych cen zbytu, niższych cen środków produkcji. 
Jednocześnie producenci rolni jako grupa, szybciej reagują na zachodzące zmiany na rynku i ryzyko 
na nim występujące. Z kolei łączenie ich kapitału prowadzi do tworzenia własnej bazy przecho-
walniczej, handlowej i przetwórczej. W tym przypadku sami ustalają najbardziej dogodny moment 
wprowadzenia produktu na rynek, ograniczając jednocześnie wystąpienie ryzyka cenowego. Po-
nadto, integracja ogranicza także występowanie tzw. ryzyka technologicznego, przez które należy 
rozumieć konieczność wdrażania nowych technik, technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, 
metod produkcji, wprowadzanie nowych odmian roślin, ras zwierząt [Wawrzynowicz i in. 2012]. 

Grupa jest bardziej podatna na wprowadzanie różnych innowacji niż producent indywidualny. 
Jako podmiot gospodarczy ponosi ryzyko niepowodzenia swej działalności, ale ulega ono rozłoże-
niu na większa liczbę podmiotów. W dużej mierze innowacyjne działania prowadzą do poprawy 
pozycji konkurencyjnej, co jest to niezmiernie ważne w przypadku gospodarstw rolnych, które 
poza przynależnością integracyjną działają w sektorze rozproszonym. 

Współdziałanie producentów rolnych w ramach integracji poziomej przyczynia się także do 
zmniejszania jednostkowych kosztów produkcji poprzez stosowanie odpowiedniej technologii, 
wspólne użytkowanie specjalistycznych maszyn, sprzętu technicznego, bazy przechowalniczej i 
transportowej, wspólny (grupowy) zakup środków produkcji, tym samym ogranicza występowanie 
ryzyka organizacyjnego i ekonomicznego. 

Rysunek 1. Metody zarządzania ryzykiem 
Figure 1. The methods of risk management
Źródło: opracowanie własne na podstawie 
[Sangowski 1998]
Source: own research based on [Sangowski 1998]
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Stan integracji poziomej w Polsce
Procesy integracyjne w rolnictwie zostały zapoczątkowane w Polsce wraz z przemianami 

rynkowymi lat 90. XX wieku i potrzebą konkurowania na rynku unijnym. Jednakże nie można 
jednoznacznie stwierdzić, że są one bardzo powszechne. Przyczyną niskiego poziomu integracji 
poziomej była między likwidacja struktur spółdzielczych, która nastąpiła w okresie transformacji 
gospodarczej Polski [Borowiec 2008]. 

Według danych z ewaluacji ex-ante, zawartych w Projekcie Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, w 2012 r. funkcjonowało 1000 grup producentów rolnych, z czego 
ok. 80% powstało w latach 2007-2012. W sektorze owocowo-warzywnym działało 236 wstępnie 
uznanych grup producentów oraz 58 uznanych organizacji producentów owoców i warzyw. Od-
powiednio tylko ok. 2% polskich rolników było powiązanych ze sobą współpracą [Propozycja 
Programu…2014]. Natomiast zgodnie ze stanem na 7 stycznia 2014 r. w Polsce istnieje 1306 
grup producentów rolnych [Wykaz grup… 2014]. Można zauważyć przestrzenne zróżnicowanie 
powstawania grup w zależności od specjalizacji produkcyjnej regionu. Najwięcej grup powstało do 
tej pory na terenie Wielkopolski – łącznie 384, a najmniej w województwie świętokrzyskim – 17.  

Prawne i ekonomiczne stymulanty rozwoju integracji poziomej w rolnictwie  
a reformowana Wspólna Polityka Rolna

Prawodawca unijny dostrzega ogromną potrzebę kontynuowania wsparcia procesów inte-
gracyjnych, co ma swój wyraz w pomocy finansowej kierowanej dla grup producentów rolnych. 
Zgodnie z treścią preambuły do rozporządzenia nr 1305/2013, na ich doniosłą rolę wpływa fakt, 
że „grupy i organizacje producentów pomagają rolnikom wspólnie stawiać czoła wyzwaniom 
związanym z rosnącą konkurencją i konsolidacją rynków niższego szczebla w odniesieniu do 
wprowadzania ich produktów do obrotu, w tym na rynkach lokalnych” [Preambuła do Rozpo-
rządzenia nr 1305/2013]. Zwiększona zostaje przez to opłacalność produkcji, a także wzrastają 
dochody producentów, co pozwala na zapewnienie im bardziej stabilnej pozycji na rynku. Z tego 
względu, w nowym okresie realizacji WPR, prawodawca nadal będzie zachęcał producentów 
poprzez odpowiednie bodźce prawne do ich tworzenia odpowiednich struktur integracyjnych. 

Zgodnie z art. 27 Rozporządzenia 1305/2013 wsparcia udziela się w celu ułatwienia tworzenia 
grup i organizacji producentów w sektorach rolnictwa i leśnictwa do celów: a) dostosowania do 
wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produktów producentów, którzy są członkami takich 
grup lub organizacji; b) wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do 
sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych; c) ustanowienia wspólnych 
zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności; 
oraz d) innych zadań, które mogą być prowadzane przez grupy i organizacje producentów, takich jak 
rozwijanie umiejętności biznesowych i marketingowych oraz organizowanie i ułatwianie procesów 
wprowadzania innowacji. Istotna różnica co do unijnego wsparcia z okresu 2007-2013 dotyczy przede 
wszystkim zmniejszenia środków finansowych na wsparcia, oraz niemożliwości przeznaczania 
otrzymanej pomocy na cele inwestycyjne (np. zakupu środków produkcji).  

Pomoc ma charakter ryczałtu udzielanego grupom producentów (w tym grupom producentów 
owoców i warzyw). Zachodzi to w pierwszych 5 latach ich funkcjonowania licząc od dnia uznania 
i wpisania grupy do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, w oparciu o jej plan 
operacyjny. Wielkość pomocy będzie procentowym ryczałtem od wartości przychodów netto grupy 
ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej człon-
ków w poszczególnych latach i sprzedanych do odbiorców niebędących członkami grupy. Wsparcie 
może być wydatkowane zgodnie z jego celami, a z pomocy grupa będzie mogła skorzystać tylko 
raz w okresie swojej działalności. Procentowa stawka pomocy może wynosić maksymalnie 10% w 
pierwszym roku działalności i będzie zmniejszała się w kolejnych latach wsparcia. Jednocześnie, 
maksymalna, możliwa do uzyskania roczna kwota wsparcia dla grupy producentów będzie wynosić 
– według szacunków – 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.
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Jak wynika z Projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [Projekt 
Programu… 2014], pewne preferencje będą przysługiwały w przyznawaniu pomocy dla grup i 
organizacji producentów, które są zorganizowane w formie spółdzielni, zrzeszają producentów 
w określonych kategoriach2 oraz skupiają jak największą liczbę członków w danej kategorii. Be-
neficjentem wsparcia w nowym okresie rozliczeniowym mogą być zarówno grupy producentów 
rolnych3, jak i organizacje producentów4, które powstaną po 1 stycznia 2014 roku, o ile spełnią 
dodatkowe warunki kwalifikowalności5. 

Wnioski
1. W Polsce istnieją prawne stymulanty dla rozwoju integracji poziomej opierające się na grupach 

procentów rolnych. Obowiązujące w tym zakresie akty normatywne w sposób kompleksowy 
regulują proces ich powstawania i funkcjonowania. Jednakże konieczne jest uproszczenie 
przepisów prawa już nie tylko w odniesieniu do samego funkcjonowania grup, ale co do formy 
prawnej, którą grupa musi wybrać. 

2. Od lat istnieją bodźce finansowe mające na celu zachęcanie producentów rolnych do podejmo-
wania działań integracyjnych. Również są one przewidziane w nowym okresie realizowania 
wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020. Wsparcie to powinno pozwalać na daleko idącą 
innowacyjność działania grup, a tym samym wspomagania integracji jako sposobu zarządzania 
ryzykiem gospodarczym w działalności rolniczej.

3. Proces integracji poziomej jest powolny, za czym przemawiają przede wszystkim względy 
społeczne. Producenci rolni często obawiają się pewnej utraty samodzielności produkcji i tym 
samym wspólnych przedsięwzięć nie darzą zaufaniem. 

4. Dużą rolę w kształtowaniu integracji horyzontalnej i jej roli w ograniczaniu występowania 
ryzyka produkcyjnego mogłaby pełnić popularyzacja wiedzy z tego zakresu, prowadzona 
przez ośrodki doradztwa rolniczego.  

5. Przeciwdziałanie ryzyku rynkowemu i produkcyjnemu mogłoby stanowić pewien szczególny 
element strategii marketingowych gospodarstw rolnych i jednocześnie być wspierane przez 
politykę państwa.
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Summary
The paper aims to analyze the article concerns the aspects of horizontal integration in the scope of the 

risk limitation in the agricultural production. The producers’ cooperation strengthen their market’s position. 
Such a commercial structure allows the implementation of risk management methods, which are not accessible 
for single producers. The horizontal integration in Poland is not ample. Thus it is necessary to implement 
some legal instruments to improve the integration. The farmers should be convinced to cooperate and one 
of the main incentive should be the financial support. The effective and common  risk’s  stimulation seems 
to be necessary. 
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