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WStęP

coraz częściej w naszej obecnej rzeczywistości gospodarczej nie jest problemem wyprodukowa-
nie żywności lecz znalezienie stałych odbiorców, którzy zapewnią odpowiednią zapłatę. indywidual-
nemu rolnikowi ciężko jest przygotować do sprzedaży większą partie i co istotne jednolitego towaru 
wysokiej o powtarzalnej jakości, a co istotne w działaniu na rynku w jak najniższej cenie, zapewniając 
przy tym ciągłość dostaw, promocję produktu oraz opłacalność produkcji. indywidualny rolnik ma nie-
wielką możliwość negocjacji warunków i ceny sprzedaży wytworzonych produktów i towarów. Bardzo 
często w takich przypadkach indywidualny producent staje się po prostu mało znaczącym klientem 
zakładów przetwórczych, grup zakupowych. pozycja indywidualnych rolników, może nastąpić po-
przez ich organizowanie się w grupy producentów produktów rolnych. przystępując do takiej formy 
działalności gospodarczej, rolnicy zdobywają coraz silniejszą pozycję wobec potencjalnych nabyw-
ców swoich produktów oraz przede wszystkim przewagę konkurencyjną na coraz trudniejszym rynku.

warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 
2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu 
pomocy finansowej w ramach działania „tworzenie grup producentów i organizacji producentów” 
objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 (dz. u. z 2016 r., poz. 1284, 
z późn. zm.). 

WykaZ PRODuktóW i gRuP PRODuktóW

wykaz produktów i grup produktów określonych w rozporządzeniu Mrirw z dnia 19 kwietnia 
2016 r., dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych ubiegające się o przyznanie 
pomocy finansowej w ramach działania 9 prow 2014-2020:

q konie żywe;
q Bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone;
q Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone;
q owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, 

mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone);
q króliki żywe, mięso lub jadalne podroby królicze: świeże, chłodzone, mrożone;
q nutrie żywe, mięso jadalne lub podroby nutriowe: świeże, chłodzone, mrożone, skóry surowe 

(suszone);
q szynszyle żywe, skóry surowe (suszone);
q lisy pospolite lub polarne, norki, tchórze, jenoty żywe, skóry surowe (suszone);
q jaja ptasie;
q Mleko: krowie, owcze lub kozie;
q Miód naturalny lub inne produkty pszczele;
q kwiaty świeże: cięte, doniczkowe;
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q Ziemniaki świeże lub chłodzone;
q Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych;
q rośliny przeznaczone do produkcji zielarskiej lub farmaceutycznej;
q ozdobne rośliny ogrodnicze, szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych, rozsada roślin wa-

rzywnych;
q Buraki cukrowe;
q konopie włókniste lub len;
q szyszki chmielowe;
q liście tytoniu suszone;
q Materiał siewny lub sadzeniaki;
q rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energe-

tyczne lub do wykorzystania technicznego;
q produkty rolnictwa ekologicznego;
q produkty rolne zarejestrowane w komisji europejskiej zgodnie z przepisami o rejestracji i ochro-

nie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych;
q Ślimaki żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, z wyłączeniem ślimaków morskich;
q daniele lub jelenie żywe, ich mięso: świeże, chłodzone, mrożone, skóry surowe (suszone).

Wniosek o przyznanie pomocy, poza elementami podania określonymi w przepisach kodeksu 
postępowania administracyjnego, zawiera:
n dane grupy:

•  nazwę, siedzibę, adres i formę prawną,
•  numer z krajowego rejestru sądowego,
•  numer identyfikacyjny,
•  dane osób upoważnionych do reprezentowania grupy, w szczególności imię i nazwisko, miej-

sce zamieszkania i adres oraz numer pesel, a jeżeli osoba upoważniona do reprezentowania 
grupy nie posiada obywatelstwa polskiego – numer paszportu lub innego dokumentu poświad-
czającego tożsamość;

n informację o liczbie członków grupy;
n dane identyfikacyjne członków grupy zawierające imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i ad-

res, numer identyfikacyjny oraz numer pesel, a jeżeli członek grupy nie posiada obywatelstwa 
polskiego – numer paszportu lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość, który został 
dołączony do wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego;

n datę i numer decyzji o uznaniu grupy oraz nazwę produktu lub grupy produktów, ze względu na 
które grupa została uznana;

n oświadczenie o planowanej, w każdym z pierwszych 5 lat po uznaniu, wielkości i wartości przy-
chodów ze sprzedaży produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana, 
wytworzonych przez jej członków;

n harakterystykę planowanych działań i inwestycji, w tym wskazanie i opis działań lub inwestycji 
mających na celu wprowadzenie innowacji lub ochronę środowiska i klimatu, jeżeli zostały zapla-
nowane do realizacji;
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n informację o objęciu dobrowolnym ubezpieczeniem produkcji rolnej, innym niż ubezpieczenie obo-
wiązkowe, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwie-
rząt gospodarskich (dz. u. z 2016 r. poz. 792), co najmniej 50% produkcji każdego z członków 
grupy będącego producentem w zakresie produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa 
została uznana, ważnym przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyzna-
nie pomocy, jeżeli członkowie grupy zawarli takie ubezpieczenie;

n określenie kategorii przedsiębiorstwa prowadzonego przez grupę;
n informację o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na pełne etaty albo liczbie 

osób niepełnosprawnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w miesiącu poprzedzają-
cym miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – w przypadku zatrudniania przez grupę 
takich osób.

wysokość pomocy w danym roku prowadzenia działalności przez beneficjenta ustala się na pod-
stawie wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy 
produktów, ze względu na które grupa została uznana, oraz ze sprzedaży produktów przetworzonych 
objętych załącznikiem i do traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej, wytworzonych z produktów 
lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, wyprodukowanych przez jego 
członków i sprzedanych kupującym niebędącym:
n członkami beneficjenta;
n współmałżonkiem członka beneficjenta;
n podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z człon-

kiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem.
n wysokość pomocy wynosi odpowiednio:
n po pierwszym roku prowadzenia działalności – 10%,
n po drugim roku prowadzenia działalności – 8%,
n po trzecim roku prowadzenia działalności – 6%,
n po czwartym roku prowadzenia działalności – 5%,
n po piątym roku prowadzenia działalności – 4% – wartości udokumentowanych rocznych przycho-

dów netto beneficjenta.

Beneficjent jest obowiązany do spełniania następujących warunków:
n realizowania przynajmniej jednego działania w odniesieniu do każdego z celów na podstawie 

planu biznesowego, w każdym roku działalności od dnia uznania oraz zrealizowania planu bizne-
sowego w okresie 5 lat po dniu uznania;

n przedkładania sprawozdania z realizacji działań lub inwestycji ujętych w planie biznesowym 
z każdym wnioskiem o płatność;

n utrzymania prowadzonej działalności w zakresie produkcji i sprzedaży produktów, ze względu na 
które został uznany, przez okres co najmniej jednego roku od dnia otrzymania ostatniej płatności;

n umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą w swojej siedzibie oraz 
w miejscach prowadzenia produkcji przez jego członków w okresie objętym pomocą oraz w okre-
sie 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności;



Zasady tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2020 r.6

n przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą w okresie objętym pomocą oraz 
w okresie 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności;

n niezwłocznego informowania agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację pla-
nu biznesowego w okresie jego realizacji;

n udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji 
w okresie objętym pomocą oraz w okresie 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności;

n dokonywania zmian w zakresie składu członkowskiego w okresie pierwszych 5 lat po dniu uzna-
nia, wyłącznie pod warunkiem spełnienia przez jego nowych członków 

n zachowania w okresie pierwszych 5 lat po dniu uznania, kryteriów, za których spełnienie zostały 
przyznane punkty 

n prowadzenia rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację i poświadczenie sprzedaży 
produktów lub grupy produktów, ze względu na które został uznany, wytworzonych przez jego 
członków oraz podmioty niebędące jego członkami;

n prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu ra-
chunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, w ramach prowadzonych ksiąg 
rachunkowych.

kReDyty Na RealiZację iNWeStycji W ROlNictWie i PRZetWóRStWie PRODuktóW ROlNych
ORaZ Na ZakuP akcji luB uDZiałóW PRZeZ gRuPy PRODuceNtóW ROlNych – liNia NgP

kredyt może zostać udzielony na realizację inwestycji w rolnictwie lub przetwórstwie produktów 
rolnych, które pozwalają na osiągnięcie następujących celów:
n zwiększenie oferty towarowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań rynku;
n poprawa warunków w zakresie wymagań dotyczących dobrostanu zwierząt;
n poprawa efektywności produkcji polegająca w szczególności na zmniejszeniu kosztów wytwa-

rzania;
n utrzymanie lub poprawa warunków w zakresie wymagań dotyczących ochrony środowiska;
n poprawa jakości i promocja produktów rolnych;
n poprawa warunków pracy oraz lepsze wykorzystanie zasobów pracy;
n tworzenie bazy surowcowej upraw roślin energetycznych;
n wzmocnienie pozycji producentów rolnych na rynku produktów rolnych

kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie inwestycji dla potrzeb działalności prowa-
dzonej przez grupę producentów rolnych, w zakresie produktu na jaki została utworzona grupa oraz 
pod warunkiem, że inwestycje te będą służyć członkom grupy, w tym na:
n budowę, przebudowę, remont połączony z:

•  modernizacją budynków lub budowli służących do przechowywania, magazynowania, przygo-
towywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokali-
zowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, 
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•  zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażeniem, kosztami rozbiórki i unieszko-
dliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, jeżeli rozbiórka jest niezbędna 
w celu realizacji inwestycji,

n zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służącego do prowadzenia produkcji rol-
nej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym 
sprzedaży bezpośredniej, obejmujących w szczególności: sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, 
nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do 
przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania lub konfekcjonowania 
produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz, maszyny 
lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia do pozyskiwania lub przecho-
wywania mleka;

n zakup budynków lub budowli;
n zakup lub budowę budynków lub budowli lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących 

ochronie środowiska lub poprawie warunków utrzymania zwierząt, w tym do składowania, oczysz-
czania lub separowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu do 
produkcji rolnej, budowę oczyszczalni i podczyszczalni ścieków;

n zakup i instalację lub budowę innych niż wymienione w pkt 4 elementów infrastruktury technicznej 
wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym urządzeń do 
pozyskiwania energii odnawialnej lub utwardzania placów manewrowych, zakup i budowa kotłow-
ni ogrzewającej budynki lub budowle do produkcji roślinnej i zwierzęcej, zakup i montaż ogrodze-
nia gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej;

n zakup komputerów i oprogramowań służących ułatwieniu prowadzonej działalności rolniczej, 
w tym programów księgowych;

n koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji i które 
nie przekraczają 12% kwoty kredytu, obejmujące: 
•  przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji, 
•  opłaty za patenty lub licencje,
•  koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego. 

w przypadku gdy grupa producentów rolnych korzysta z kredytów na realizację inwestycji w go-
spodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej lub w przetwórstwie produktów rol-
nych oraz z kredytów na zakup akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie prze-
twórstwa produktów rolnych lub ryb suma kwot udzielonych kredytów oraz kredytu nowo udzielanego 
nie może przekroczyć:

•  dla grupy, której członkowie prowadzą gospodarstwa rolne – 9 mln zł, tj. 4 mln zł na realizację 
inwestycji w gospodarstwie rolnym i 5 mln zł na zakup akcji lub udziałów, 

•  dla grupy, której członkowie prowadzą działy specjalne produkcji rolnej – 13 mln zł, tj. 8 mln zł na 
realizację inwestycji w dziale specjalnym produkcji rolnej i 5 mln zł na zakup akcji lub udziałów, 

•  dla grupy, która prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych – 16 mln zł, 
w tym nie więcej niż 5 mln zł na zakup akcji lub udziałów.
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