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WSTęP

Rolnicy, dzięki zrzeszaniu się w grupy czy organizacje producentów, mogą osiągnąć wiele korzy-
ści, których są pozbawieni działając indywidualnie. Przede wszystkim mogą oni znacząco poprawić 
swoją pozycję rynkową, ustabilizować zbyt swoich produktów oraz zwiększyć opłacalność produkcji. 

Mają również większą szansę sprostać wciąż rosnącym wymaganiom coraz bardziej skonsoli-
dowanych odbiorców produktów, poprzez ustandaryzowanie produkcji w swoich gospodarstwach. 
Wspólne działania producentów wzmacniają również ich pozycję w łańcuchu dostaw żywności. Gru-
py producentów odgrywają znaczącą rolę, jako ogniwo łączące produkcję rolną z handlem.

Wspólna organizacja rynku to rów-
nież:
n ograniczenie liczby pośredników, 

uzyskanie wyższych cen za jedno-
lite, dobre jakościowo produkty, do-
starczone w terminie;

n obniżenie kosztów zakupu np. nawo-
zów, środków ochrony roślin, trans-
portu – dzięki dużym zamówieniom 
istnieje możliwość negocjacji cen; 

n wspólne inwestycje (np. maszyny, 
magazyny, chłodnie); wspólna pro-
mocja produktów; 

n rozłożenie ryzyka na wszystkich 
członków grupy i wspólne rozwią-
zywanie problemów lub korzystanie 
z doradztwa;

n zwolnienia z podatku od nierucho-
mości oraz podatku dochodowego 
od osób prawnych (pod określonymi 
warunkami).
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PODSTaWOWE fORMy ORGaNIZaCyjNE ZRZESZająCE ROlNIkóW

q Grupy producentów rolnych 
q Spółdzielnie rolników 
q Związki grup producentów rolnych

1. GRuPy PRODuCENTóW ROlNyCh

1.1. Czym jest grupa producentów rolnych?
Grupa producentów rolnych stanowi zrzeszenie producentów rolnych. Jej członkami mogą być: 

n osoby fizyczne,
n jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz 
n osoby prawne, które w ramach działalności rolniczej prowadzą gospodarstwo rolne w rozumieniu 

przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej.

1.2. Cele, jakie powinny spełniać grupy producentów rolnych:
n dostosowanie produktów rolnych i procesu produkcyjnego do wymogów rynkowych,
n wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, w tym przygotowanie do sprzedaży, centralizacji 

sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych,
n ustanowienie wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczególnym uwzględnie-

niem zbiorów i dostępności produktów rolnych,
n rozwijanie umiejętności biznesowych, marketingowych,
n organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji, a także ochrony środowiska naturalnego.

1.3. formy działania grup producentów rolnych
Grupa producentów rolnych prowadzi działalność jako przedsiębiorca posiadający osobowość 

prawną. Może ona zostać utworzona jedynie przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy 
produktów. Wymagane jest zawarcie aktu założycielskiego, którym może być statut lub umowa.

Formy prawno-organizacyjne, w jakich mogą działać grupy producentów rolnych: 
n spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
n spółka akcyjna, stowarzyszenie, 
n zrzeszenie rolników, 
n przy spełnieniu dodatkowych określonych w ustawie warunków także spółdzielnia.

| Grupa producentów rolnych podlega wpisowi do krajowego Rejestru Sądowego |

1.4. Organy właściwe w sprawach rejestracji i nadzoru nad grupami producentów rolnych.
Od dnia 1 września 2017 r. organem właściwym w sprawach rejestracji grup producentów rolnych 

jest Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który jest 
właściwy ze względu na siedzibę grupy. Organ ten wydaje decyzję o uznaniu grupy, jeżeli spełnia ona 
wymogi określone w ustawie. Prowadzi on również rejestr grup z obszaru jego właściwości.
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Podobnie, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest 
właściwy w przypadku nadzoru nad działalnością grup mających siedzibę w obszarze jego właściwo-
ści. Jest uprawniony do przeprowadzania kontroli. Ponadto grupa ma obowiązek składania Dyrekto-
rowi corocznych sprawozdań z działalności za dany rok.

1.5. Organy właściwe w sprawach rejestracji i nadzoru nad związkami grup
producentów rolnych

W przypadku rejestracji związków grup producentów rolnych właściwy jest Prezes Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Analogicznie, jak na zasadach obowiązujących w przypad-
ku grup i uprawnień Dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, Prezes agencji decyduje o uznaniu 
związku, gdy spełnia on ustawowe warunki. 

Prowadzi on również rejestr związków, wydaje decyzje o uznaniu związku oraz przeprowadza 
ich kontrole.

Na jego ręce związek grupy producentów rolnych raz w roku musi składać sprawozdanie finansowe 
oraz sprawozdanie z realizacji celów.

1.6. Plan biznesowy grupy producentów rolnych 
q Od 2015 r., po znaczącej zmianie przepisów, powstał wymóg tworzenia i przedkładania przez 

grupy producentów rolnych planów biznesowych w zakresie realizacji celów.
q Dokument taki jest niezbędny do zarejestrowania grupy.
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q Dołącza się go do wniosku o uznanie grupy, kierowanym do Dyrektora Oddziału Terenowego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

q Sporządza się na okres co najmniej 5 lat na ogólnodostępnym formularzu opracowanym przez 
Agencję. 
Dyrektor OR Agencji jest upoważniony do dokonywania kontroli realizacji planu biznesowego.

1.7. Warunki uzyskania uznania
Grupa producentów rolnych może prowadzić działalność jako przedsiębiorca mający osobowość 

prawną, pod warunkiem, że:
n została utworzona przez producentów jednego produktu lub grupy produktów;
n działa na podstawie statutu lub umowy;
n jest utworzona przez minimalną liczbę członków,
n żaden z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, nie posiada więcej niż 20% głosów na wal-

nym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników lub walnym zebraniu członków, także pośrednio:
•  przez dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów:

– na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników albo walnym zebraniu członków, także 
jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej osoby prawnej będącej członkiem 
grupy, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

– w spółce osobowej będącej członkiem grupy, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
•  gdy członkowie zarządu osoby prawnej będącej członkiem grupy stanowią więcej niż połowę 

członków zarządu innej osoby prawnej będącej członkiem grupy,
n coroczne przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodar-

stwach lub działach specjalnych produkcji rolnej członków grupy stanowią więcej niż połowę 
przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa zo-
stała utworzona,

n określi obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym dotyczące jakości i ilości produktów 
lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży,

n każdy z członków grupy w każdym roku działalności grupy produkuje oraz sprzedaje do grupy co 
najmniej 80% wyprodukowanych przez siebie produktów lub grup produktów, ze względu na które 
grupa została utworzona,

n każdy z członków grupy przynależy tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy 
produktów.

Dofinansowanie działalności grup producenckich – do 100 tys. euro na każdy rok działalności 
grupy producentów rolnych.

Dofinansowanie stanowi ryczałt od przychodów netto ze sprzedaży produktów wytworzo-
nych przez członków grupy.

Odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie 
takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z be-
neficjentem lub jego współmałżonkiem.
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Obecnie, wsparcie, począwszy od pierwszego roku, wynosi: 10, 8, 6; 5 i 4% przychodów netto 
i nie może przekroczyć w każdym roku działalności grupy 100 tys. euro. 

uwaga: piąta rata jest wypłacana po potwierdzeniu przez agencję osiągnięcia celów określo-
nych w planie biznesowym – jeśli potwierdzenia nie ma, rata nie jest wypłacana. 

1.8. korzyści tworzenia grup:
n ograniczenie liczby pośredników,
n uzyskanie wyższych cen za jednolite, dobre jakościowo produkty, dostarczone w terminie,
n obniżenie kosztów zakupu, np. nawozów, środków ochrony roślin, transportu – dzięki dużym zamó-

wieniom istnieje możliwość negocjacji cen; wspólne inwestycje (np. maszyny, magazyny, chłod-
nie),

n wspólna promocja produktów,
n rozłożenie ryzyka na wszystkich członków grupy i wspólne rozwiązywanie problemów lub korzy-

stanie z doradztwa,
n zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób prawnych (pod okre-

ślonymi warunkami).

1.9. Zagrożenia:
brak lidera grupy lub zły lider,
niechęć członków do wspólnego działania i ponoszenia wspólnych kosztów,
różny potencjał gospodarstw członków,
gorsza jakość produkcji jednego z członków wpływa na pogorszenie jakości produkcji całej grupy.
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2. SPółDZIElNIa ROlNIkóW

2.1. Czym jest spółdzielnia rolników? 
Spółdzielnia rolników jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych lub prawnych:

n prowadzących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzących 
działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, będących producentami 
produktów 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, usług z wykorzystaniem maszyn, narzędzi lub urządzeń służących do 
wytwarzania przez tych rolników produktów rolnych lub grup tych produktów, lub ryb, zwanych dalej 
„podmiotami niebędącymi rolnikami”

– o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich 
członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.

2.2. jak dokonać wyboru: spółdzielnia rolników czy grupa producentów rolnych?
jakie są różnice?

 
Spółdzielnia rolników według ustawy jest to zrzeszenie osób fizycznych lub prawnych prowa-

dzących gospodarstwo lub działalność rolniczą w postaci działów specjalnych produkcji rolnej.

Oprócz samych rolników, członkami spółdzielni mogą być również podmioty niebędące rol-
nikami – chodzi o podmioty prowadzące działalność w zakresie przechowywania, magazynowania, 
sortowania, pakowania, przetwarzania produktów wytworzonych przez rolników lub świadczących 
działalność usługową wspomagających rolnictwo.

Wykaz produktów, ze względu na które może tworzyć się spółdzielnia rolników, jest zbieżny z wy-
kazem, według którego zakłada się grupę producencką. 

| Różnica polega na tym, że grupa dotyczy jednego produktu, natomiast spółdzielnię rolnicy 
mogą założyć ze względu na wiele różnych produktów. 

Aby taka spółdzielnia mogła powstać, potrzebnych jest 10 członków, z tym że do rady nadzorczej 
mogą być wybierane wyłącznie osoby będące rolnikami.

2.3. Cel tworzenia spółdzielni rolników
Tworzenie spółdzielni rolników ma na celu wzmocnienie roli spółdzielczości w rolnictwie, której 

efektem ma być silniejsza pozycja negocjacyjna producentów rolnych stowarzyszonych w większych 
organizacjach wobec odbiorców ich produktów (jak również dostawców środków do produkcji). Ma to 
szczególne znaczenie w sytuacji dużej presji rynku na obniżanie cen.



Korzyści wynikające z grupowych form działania rolników

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2020 r.10

2.4. kto może założyć spółdzielnię?
Założycielami spółdzielni rolników mogą być rolnicy, których liczba nie może być mniejsza niż 

dziesięć osób. Również do rady nadzorczej mają być wybierani członkowie będący rolnikami. 
Spółdzielnie rolników mogą tworzyć związki i zrzeszenia. 

Ważny jest również katalog podstawowych działalności spółdzielni rolników, bowiem niektóre 
zwolnienia podatkowe stosuje się tylko od nieruchomości wykorzystywanych na tak określone cele. 

Podstawowym zadaniem spółdzielni rolników ma być prowadzenie działalności gospodar-
czej na rzecz jej członków, przede wszystkim w zakresie: 
n planowania produkcji i dostosowywania jej do warunków rynkowych, ze szczególnym uwzględnie-

niem ilości i jakości,
n koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży towarów wyprodukowanych przez rolni-

ków,
n koncentracji popytu oraz organizowania zakupu niezbędnych rolnikom środków do pro-

dukcji.

Oprócz tego spółdzielnie mogą prowadzić działalność gospodarczą dotyczącą dysponowa-
nia produktami własnymi w zakresie: 
n przechowywania, konfekcjonowania i standaryzacji, 
n przetwarzania oraz obrotu uzyskanymi w ten sposób produktami przetworzonymi,
n świadczenia usług na rzecz rolników związanych z wytwarzaniem przez nich produktów,
sprzedaży,
n upowszechniania wśród swoich członków korzystnych dla środowiska metod uprawy, technologii 

produkcji lub metod gospodarki odpadami.

Dodatkowo, choć nie będzie to już przedmiotem zwolnień podatkowych, spółdzielnie rolników 
mogą prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich śro-
dowiska.

2.5. Z jakich ulg podatkowych może skorzystać spółdzielnia rolników?
n pierwsza z ulg podatkowych dotyczy zwolnienia od podatku od spadków i darowizn nabycia praw 

do wkładów w spółdzielni rolników, 
n druga wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Dotyczy ona zwolnienia z podatku od 

nieruchomości budynków i budowli lub ich części oraz zajętych pod nimi gruntów wykorzystywa-
nych przez spółdzielnię do swojej działalności,  stanowiących własność spółdzielni lub będących 
w użytkowaniu wieczystym spółdzielni, 

n trzecia wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dotyczy zwolnienia od podatku 
dochodów spółdzielni pochodzących ze sprzedaży produktów rolnych, ze względu na które zało-
żono spółdzielnie (i które zostały wyprodukowane w gospodarstwach lub działach specjalnych jej 
członków).
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Przedstawione ulgi dotyczą wyłącznie spółdzielni, które spełniają kryterium mikroprzedsię-
biorstwa.

Mikroprzedsiębiorstwo to z kolei przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowni-
ków i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. Przedstawio-
ne ulgi są realizowane w formule de minimis, czyli wchodzą w zakres takiej pomocy.

2.6. Spółdzielnia  
n majątek jest prywatną własnością jej członków;
n każdy członek niezależnie od ilości wniesionych udziałów ma jeden głos na walnym zgromadze-

niu;
n o podziale zysku z działalności gospodarczej decyduje walne zgromadzenie;
n spółdzielnia odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem;
n członek odpowiada za zobowiązania do wysokości wniesionych udziałów. 



Korzyści wynikające z grupowych form działania rolników

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2020 r.12

3. ZWIąZkI GRuP PRODuCENTóW ROlNyCh

3.1. Czym są związki grup producentów rolnych? 
Związki grup producentów rolnych są zrzeszeniami grup producentów rolnych w celu repre-

zentowania własnych interesów.

Warunkiem prowadzenia działalności przez związek grup producentów rolnych jest zrzeszenie 
co najmniej 5 grup oraz brak znajdowania się przez grupy będące członkami tego związku w innych 
związkach grup producentów rolnych.

3.2. Cele tworzenia związku     
Grupy producentów rolnych, w celu reprezentowania swoich interesów, mogą organizować się 

w związki grup, do realizacji w szczególności co najmniej dwóch spośród następujących celów:
n organizowania i koordynowania zaopatrzenia w środki produkcji,
n organizowania i koordynowania zbywania produktów lub grupy produktów, ze względu na które 

grupy zostały utworzone,
n przechowywania i przygotowywania do obrotu produktów lub grupy produktów oraz ich przetwarzania,
n reprezentowania zrzeszonych grup wobec organów samorządowych i organów administracji pań-

stwowej, 
n promowania efektywnych metod produkcji i jakości oraz dostosowania produkcji do wymogów ryn-

ku przez informowanie oraz doradzanie grupom i ich członkom,
n promowania technologii produkcji korzystnych dla środowiska,
n prowadzenia analiz rynku oraz szkolenia producentów rolnych,
n prowadzenia obsługi prawnej i księgowej grup.

Związek prowadzi działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną, pod warun-
kiem, że: 
n zrzesza co najmniej 5 grup,
n grupy będące członkami związku nie są członkami innego związku,
n działa na podstawie aktu założycielskiego, który, oprócz wymagań określonych w odrębnych prze-

pisach, powinien zawierać w szczególności:
•  zasady przyjmowania do związku nowych członków oraz występowania członków ze związku, 

przy czym minimalny okres członkostwa, który liczy się od dnia wydania decyzji, o uznaniu 
związku, nie może być krótszy niż trzy lata działalności związku, a informacja o zamiarze wy-
stąpienia ze związku powinna być złożona na piśmie co najmniej na 12 miesięcy przed końcem 
danego roku działalności związku,

•  zasady tworzenia i wykorzystania funduszu specjalnego przeznaczonego na wypłacanie człon-
kom związku zaliczek za dostarczone produkty lub grupy produktów oraz na inne cele określone 
w statucie lub umowie, jeżeli będzie on utworzony,

• sankcje wobec członka związku, który nie wypełnia nałożonych na niego zadań lub obo-
wiązków.
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Wnioski o uznanie związku grup producentów rolnych składane są w trakcie roku do Preze-
sa aRiMR. 

Prezes aRiMR wydaje decyzję o uznaniu związku grup producentów rolnych, jeżeli spełnia on 
ww. warunki i dokonuje wpisu do rejestru związków.

Prezes aRiMR prowadzi rejestr związków oraz sprawuje nadzór nad działalnością związku 
grup producentów rolnych.
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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
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