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Wstęp

Rolnicy dzięki zrzeszaniu się w grupy czy organizacje producentów mogą osiągnąć wiele korzyści, 
których byliby pozbawieni działając indywidualnie. Przede wszystkim mogą oni znacząco poprawić 
swoją pozycję rynkową, ustabilizować zbyt swoich produktów oraz zwiększyć opłacalność produkcji. 
Mają szansę sprostać wciąż rosnącym wymaganiom coraz bardziej skonsolidowanych odbiorców pro-
duktów, poprzez ustandaryzowanie produkcji w swoich gospodarstwach. Wspólne działania produ-
centów wzmacniają również ich pozycję w łańcuchu dostaw żywności. Grupy producentów odgrywają 
znaczącą rolę, jako ogniwo łączące produkcję rolną z handlem. 

Podstawy prawne: 
n ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie 

innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1026), 
n rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu 

produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, 
minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producen-
tów rolnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 577, z późn.zm.), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy 
producentów rolnych (Dz. U. z 2016, poz. 237, z późn.zm.)
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1. Cele grupy producentów rolnych

Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, 
które w ramach działalności rolniczej prowadzą:
n gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub
n dział specjalny produkcji rolnej 

mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu:
n dostosowania produktów rolnych i procesu produkcyjnego do wymogów rynkowych,
n wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji 

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

niem zbiorów i dostępności produktów rolnych,
n rozwijania umiejętności biznesowych i marketingowych,
n organizowania i ułatwiania procesów wprowadzania innowacji,
n ochrony środowiska naturalnego.

2. Warunki uzyskania uznania

Grupa producentów rolnych może prowadzić działalność jako przedsiębiorca mający osobowość 
prawną, pod warunkiem, że:
q została utworzona przez producentów jednego produktu lub grupy produktów,
q działa na podstawie statutu lub umowy, spełniających wymagania określone w pkt.1,
q jest utworzona przez minimalną liczbę członków – co najmniej 5 osób,
q żaden z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, nie posiada więcej niż 20% głosów na walnym 

zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników lub walnym zebraniu członków, także pośrednio:
n 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 oso-
bami,

n gdy członkowie zarządu osoby prawnej będącej członkiem grupy stanowią więcej niż połowę 
członków zarządu innej osoby prawnej będącej członkiem grupy,
• 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 
została utworzona,

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

• każdy z członków grupy przynależy tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub 
grupy produktów, 

Spółdzielnia może również prowadzić działalność jako grupa, jeżeli:
q wszyscy wchodzący w jej skład producenci jednego produktu lub grupy produktów spełniają wyma-

gania określone w pkt.1
q jej przedmiot działalności jest zgodny z określonymi celami 
q działa na podstawie aktu założycielskiego, który w stosunku do członków grupy spełnia wymaga-

nia określone w pkt.1
q jej coroczne przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodar-

stwach lub działach specjalnych produkcji rolnej członków grupy stanowią więcej niż połowę przy-
chodów spółdzielni ze sprzedaży tych produktów;

q określi, obowiązujące członków grupy zasady produkcji produktów lub grup produktów w tym doty-
czące ich jakości i ilości oraz sposoby przygotowania ich do sprzedaży;

q każdy z producentów 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;

q każdy z producentów przynależy tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy pro-
duktów.

Warunku, zgodnie z którym każdy z członków grupy w każdym roku działalności grupy musi wypro-
dukować oraz sprzedawać do grupy co najmniej 80% wyprodukowanych przez siebie produktów lub 
grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona nie stosuje się, w przypadku gdy brak 
produkcji jest spowodowany działaniem siły wyższej lub wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności. 

Decyzje dotyczące funkcjonowania grupy producentów rolnych zapadają w sposób demokratyczny, 
co zapewnia akt założycielski grupy.

3. Prawa i obowiązki członków określone w akcie założycielskim grupy

Akt założycielski (statut albo umowa) grupy producentów rolnych powinien zawierać w szczególno-
ści informacje określające:
q zasady przyjmowania do grupy nowych członków oraz występowania członków z grupy, przy czym 

minimalny okres członkostwa, który liczy się od dnia wydania decyzji o uznaniu, nie może być 
krótszy niż trzy lata działalności grupy, a informacja o zamiarze wystąpienia z grupy powinna być 
złożona na piśmie co najmniej na 12 miesięcy przed końcem danego roku działalności grupy,

q zasady zbywania akcji lub udziałów w spółce akcyjnej lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
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q zasady dostarczania przez członków grupy informacji dotyczących wielkości sprzedaży i cen uzy-
skiwanych za produkty, z uwagi na które grupa została powołana, a są sprzedawane poza grupą,

q zasady tworzenia i wykorzystania funduszu specjalnego, jeżeli będzie on utworzony,
q sankcje wobec członka grupy, który nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków oraz nie speł-

nia warunków. 

W akcie założycielskim mogą być również zawarte postanowienia dotyczące w szczególności:
q zaopatrzenia członków grupy w środki produkcji,
q zasad wspólnego użytkowania sprzętu rolniczego,
q promocji produktów lub grupy produktów wprowadzanych do obrotu,
q przechowywania, konfekcjonowania i standaryzacji produktów lub grupy produktów. 

4. Procedura ubiegania się o uznanie

Uznanie grupy producentów rolnych i zatwierdzenie planu biznesowego następuje w drodze decyzji 
administracyjnej, na wniosek grupy, składany do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego 
ze względu na jej siedzibę.

Wniosek o uznanie grupa producentów rolnych może złożyć w ciągu całego roku.
Wniosek o uznanie wraz z załącznikami składa się na formularzu udostępnionym przez ARiMR
i umieszczonym na jej stronie internetowej: www.arimr.gov.pl.

Do wniosku o uznanie należy dołączyć m.in.:
n akt założycielski, 
n plan biznesowy grupy, zgodny z aktem założycielskim, sporządzony na co najmniej 5 lat,
n oświadczenia członków grupy o prowadzeniu w dniu składania wniosku o uznanie, gospodarstwa 

rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej w zakresie produkcji produktów lub grup produktów, 
ze względu na które grupa została utworzona.

Na podstawie ostatecznej decyzji o uznaniu oraz zatwierdzeniu planu biznesowego grupy produ-
centów rolnych, dyrektor oddziału regionalnego ARiMR, właściwy ze względu na siedzibę grupy doko-
nuje wpisu grupy do rejestru grup producentów rolnych, 

Rejestracja siedzib stad i dokonywanie zgłoszeń przemieszczeń zwierząt przez grupy producentów 
rolnych – działalność w zakresie sprzedaży żywych zwierząt (bydła / owiec / kóz / świń) przez członka 
grupy do danej grupy producentów rolnych, a następnie sprzedaż tych zwierząt przez grupę do kolej-
nego posiadacza lub rzeźni, jest działalnością analogiczną do prowadzenia działalności w zakresie 
obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt. Działalność ta jest nadzorowana 
przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca prowadzenia tej działalności. Tym sa-
mym, grupa producentów rolnych (zajmująca się kupnem/ sprzedażą zwierząt), po wydaniu decyzji 
przez powiatowego lekarza weterynarii stwierdzającej spełnienie wymagań weterynaryjnych dla pro-



Podstawy prawne funkcjonowania grup producentów rolnych

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2021 r.8

wadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, 
powinna się zarejestrować w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, zgodnie z ustawą z dnia 
2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt jako podmiot prowadzący działalność 
w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt (zgodnie z decyzją 
powiatowego lekarza weterynarii – bez wykorzystania obiektów lub z wykorzystaniem obiektów).

5. Rejestr grup producentów rolnych

Rejestr grup producentów rolnych prowadzi dyrektor oddziału regionalnego ARiMR właściwy ze 
względu na siedzibę grupy.

Rejestr, o którym mowa powyżej jest jawny i udostępniany na stronie internetowej ARiMR: www.
arimr.gov.pl.

Grupa jest obowiązana do informowania dyrektora oddziału regionalnego ARiMR o każdej zmianie 
danych zawartych w rejestrze, w terminie miesiąca od dnia dokonania zmiany.

W przypadku gdy grupa nie wypełnia obowiązku, o którym mowa powyżej, dyrektor oddziału re-
gionalnego ARiMR wzywa grupę do wypełnienia tego obowiązku, w terminie 14 dni od dnia otrzyma-
nia wezwania przez grupę. Natomiast jeżeli pomimo wezwania nadal nie wypełnia ww. obowiązku, 
dyrektor oddziału regionalnego ARiMR wydaje decyzję o cofnięciu grupie uznania i skreśleniu jej 
z rejestru grup.

Ponadto, podmiot widniejący w ww. rejestrze, zobowiązany jest do składania corocznie, dyrektoro-
wi oddziału regionalnego Agencji, sprawozdania dotyczącego obrotu produktem lub grupą produktów, 
ze względu na które grupa została utworzona, za dany rok działalności grupy, w terminie do 2 miesięcy 
od dnia zakończenia danego roku działalności tej grupy.

6. Kontrole spełniania warunków uznania

Dyrektor oddziału regionalnego ARiMR w ramach sprawowanego nadzoru przeprowadza kontrole 
w zakresie:
q poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku o uznanie grupy 

oraz planie biznesowym, dołączonym do tego wniosku – przed wydaniem decyzji o uznaniu grupy 
producentów rolnych i zatwierdzeniu planu biznesowego,

q spełniania przez grupę warunków oraz realizacji planu biznesowego
n co najmniej raz na 2 lata, licząc od dnia wydania decyzji o uznaniu grupy.

Dyrektor oddziału regionalnego ARiMR, w przypadku gdy grupa przestaje spełniać warunki uzna-
nia, uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli spełniania warunków uznania oraz realizacji 
planu biznesowego, wydaje decyzję o cofnięciu grupie uznania i skreśleniu jej z rejestru grup.
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Termin „grupa producentów” nie oznacza konkretnej formy prawnej, ale odnosi się do organizacji, 
której głównym celem jest wprowadzanie na rynek produktów wytworzonych w gospodarstwach człon-
ków. Zasady działania grupy producentów pozwalają na wypłacanie wszelkich nadwyżek proporcjonal-
nie do stopnia korzystania z usług grupy, nie zaś zainwestowanego kapitału. Stąd grupy producentów 
wyróżniają się strukturą organizacyjną i formą spośród innych rodzajów organizacji gospodarczych.

Grupy tworzone są przez samych producentów w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Grupy 
producentów są własnością członków – producentów, są przez nich tworzone i nadzorowane, zarządzane 
w sposób, przynoszący producentom będącym ich członkami określone korzyści. Powoływane są po to, 
by pomóc członkom w dostosowaniu produkcji do potrzeb rynku poprzez wykształcenie efektywnych 
struktur marketingowych umożliwiających zdobycie rynków zbytu produktów, zarówno w kraju, jak i za-
granicą.

Grupy stanowią rozszerzenie działalności prowadzonej przez członka w swoim gospodarstwie rol-
nym i stwarzają rolnikom możliwość wprowadzenia swojej produkcji na rynek produktów uszlachet-
nionych dzięki podwyższeniu wartości dodanej (uszlachetnianie, wstępne przetwarzanie). Działanie 
w grupie ma na celu uzyskanie wyższych przychodów (obniżkę kosztów) oraz poprawę usług świad-
czonych na rzecz producentów – członków grupy. Ten sposób działania grupy powoduje, że określa się 
ją, jako „przedłużenie gospodarstwa”

Grupa działa na rynku wśród innych podmiotów gospodarczych. Podlega zatem tym samym re-
gułom ekonomicznym, konkurując o rynki zbytu z różnymi przedsięwzięciami komercyjnymi z kraju, 
jak i z zagranicy. Podobnie jak wszystkie inne podmioty gospodarcze, grupa producentów potrzebuje:
q wyszkolonej, zaangażowanej i kreatywnej kadry zarządzającej,
q prawidłowego planowania i kontroli,
q dokładnej analizy rynku,
q odpowiedniego finansowania.

Grupy producentów różnią się pod wieloma względami od innych przedsięwzięć komercyjnych. 
Grupa jest prywatną firmą będącą własnością indywidualnych producentów, którzy przystąpiwszy do 
niej kierują jej działaniami. Z silnym zapleczem zaangażowanych i ukierunkowanych na rynek człon-
ków – producentów, grupa ma duże szanse na odniesienie sukcesu.

Na ogół powodzenie grupy zależy od wielu aspektów jej działania, do głównych należy zaliczyć:
q od początku jasno określony cel oraz pełna koncentracja na działalności komercyjnej nie reprezen-

tacyjnej czy lobbystycznej,
q członkowie są współwłaścicielami grupy, kierują jej działalnością i zarządzają nią w taki sposób, 

aby zapewnić sobie korzyści,
q warunkiem członkostwa jest podpisanie umowy członkowskiej, w której ustala się wzajemne obo-

wiązki członków i grupy oraz podejmowane zobowiązania,
q grupa jest prawidłowo finansowana, zarządzana i kontrolowana,
q grupa ma osobowość prawną.
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Nierealne jest też oczekiwanie, że grupa będzie cały czas osiągać wysokie, albo najwyższe ceny 
sprzedaży. Dobrze działająca grupa powinna zapewnić członkom średnią dobrą cenę, liczoną w dłuż-
szym okresie czasu.

7. Zakres i warunki wsparcia finansowego

Tworzenie się grup i organizacji producentów stanowi odpowiedź na rosnące wymogi odbiorców 
surowców rolnych i ma szczególne znaczenie w Polsce jako kraju o silnym rozdrobnieniu agrarnym. 
Z punktu widzenia producentów rolnych, udział w grupie producentów oznacza stabilizację zbytu pro-
duktów, zwiększenie opłacalności produkcji. Wsparcie realizowane w ramach instrumentu „Tworzenie 
grup i organizacji producentów” dotyczy zapewnienia pomocy finansowej nowoutworzonym grupom 
producentów rolnych, w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania na rynku. 

Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy producentów rolnych 
ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków, 
w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy. Pomoc przyznawana 
jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy następujących po dniu uznania.

Wsparcie wynosi:
n w pierwszym roku – 10% przychodu netto grupy,
n w drugim roku – 9% przychodu netto grupy,
n w trzecim roku – 8% przychodu netto grupy,
n w czwartym roku – 7% przychodu netto grupy,
n w piątym roku – 6% przychodu netto grupy.

Maksymalnie równowartość 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy. Wypłata 
ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu prawidłowej realizacji biznesplanu.

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który spełnia następujące warunki:
n grupa producentów rolnych została uznana na poziomie kraju na podstawie planu biznesowego;
n łączy producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy produ-

centów/wstępnie uznanej grupy producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę 
produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po 
dniu 1 maja 2004 r.;

n przedłoży plan biznesowy i zadeklaruje jego realizację w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie 
trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Biznesplan zawierać musi:
q informacje podstawowe o grupie, takie jak np. nazwa, adres, forma prawna, wskazanie członków 

i wielkości produkcji każdego z nich;
q cele, spójną koncepcję oraz etapy rozwoju grupy, w oparciu o cele dla których udzielane jest wsparcie tj.:
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n dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produktów producentów, którzy 
są członkami takich grup,

n wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji 
sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych,

n ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczególnym uwzględnie-
niem zbiorów i dostępności, oraz

n innych zadań, które mogą być prowadzane przez grupy i organizacje producentów, takich jak 
rozwijanie umiejętności biznesowych i marketingowych oraz organizowanie i ułatwianie proce-
sów wprowadzania innowacji.

q opis wyjściowej i docelowej sytuacji grupy/organizacji, w tym m.in. informacje nt. zasobów poszcze-
gólnych gospodarstw będących w posiadaniu członków grupy oraz struktury organizacyjnej i wiel-
kości produkcji;

q opis i harmonogram planowanych działań prowadzących do rozwoju grupy, w tym inwestycji;
q informacje nt. planowanych szkoleń i korzystania z doradztwa;
q informacje nt. innych zamierzeń dotyczących rozwoju grupy.

Terminy naborów wniosków są ogłaszane przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, co najmniej w jednym dzienniku 
o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Centrali Agencji i oddziałów regionalnych Agencji.



n BARTOSZYCE, ul. Kętrzyńska 45A, tel. (89) 762 22 05

n BRANIEWO, ul. Kościuszki 118, tel. (55) 243 28 46

n DZIAŁDOWO • Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. (23) 696 19 75

n ELBLĄG, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36 • Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04

n EŁK, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67

n GIŻYCKO, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99

n GOŁDAP, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57

n IŁAWA, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73 • Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22

n KĘTRZYN, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem), tel. (89) 751 30 93

n LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Krasickiego 1, tel. (89) 767 23 10

n MRĄGOWO, ul. Boh. Warszawy 7A/2, tel./fax (89) 741 24 51 

n NOWE MIASTO LUBAWSKIE, ul. Jagiellońska 24d, tel. (56) 474 21 88

n NIDZICA, ul. Słowackiego 17, tel. (89) 625 26 50

n OLECKO, Al. Zwycięstwa 10, tel. (87) 520 22 17

n OLSZTYN • Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. (89) 715 22 59

n OSTRÓDA, Grabin 17, tel. (89) 646 24 24 • Morąg, ul. Dworcowa 13, tel. (89) 757 47 61

n PISZ, ul. Wojska Polskiego 33, tel. (87) 423 20 33

n SZCZYTNO, ul. Józefa Narońskiego 2, tel. (89) 624 30 59

n WĘGORZEWO, ul. Kraszewskiego 40, tel. (87) 427 12 21

Adresy Zespołów Doradców:



WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

ZASADY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA 
GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH

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

wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 WMODR z siedzibą w Olsztynie

Olsztyn, 2021 r.

Renata Gazda


