IS-1/497
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO GRUPY PRODUCENTÓW
ROLNYCH
Symbol formularza S-1/497
Podstawa prawna:
• 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).
• 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 producentów rolnych (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 417).
INFORMACJE OGÓLNE

Grupa producentów rolnych – jest to osoba prawna, zrzeszająca 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, spełniająca postanowienia ustawy
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), uznana w kategorii produktów lub grup produktów
zgodnie z rozporządzeniem 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 producentów rolnych (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 417).
Sprawozdanie roczne grupy producentów rolnych – zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy 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) grupa producentów rolnych zobowiązana jest przekazać
właściwemu ze względu na siedzibę grupy dyrektorowi OR ARiMR podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania grupy sprawozdanie dotyczące 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.
Jednocześnie, w przypadku gdy grupa nie wypełni obowiązku sprawozdawczego dyrektor
OR ARiMR wzywa grupę do złożenia sprawozdania w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania przez grupę. Natomiast jeżeli grupa pomimo ww. wezwania nie przekaże
sprawozdania w wyznaczonym terminie dyrektor OR ARiMR wszczyna postępowanie
w sprawie cofnięcia uznania grupy producentów rolnych.
Rok działalności grupy – okres 12 miesięcy prowadzenia działalności przez grupę, począwszy
od dnia uzyskania statusu grupy producentów rolnych na mocy decyzji marszałka
województwa/ dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego – obecnie dyrektora
oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Rolnik (producent ) zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia PEiR (UE) nr 1307/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla
rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, definiowany
jest jako osoba fizyczna lub prawna bądź grupa osób fizycznych lub prawnych, bez względu na
status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo
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rolne jest położone na obszarze objętym zakresem terytorialnym Wspólnoty, określonym
w art. 52 TUE w związku z art. 349 i 355 TFUE, oraz które prowadzą działalność rolniczą.
Gospodarstwo rolne stosownie do art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia PEiR (UE) nr 1307/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla
rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 definiuje
wszystkie jednostki wykorzystywane do działalności rolniczej i zarządzane przez rolnika,
znajdujące się na terytorium tego samego państwa członkowskiego.
Działalność rolnicza to dzialalność w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie
systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady
(WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013,
str. 608, z późn. zm.) i oznacza produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, w tym
zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich.
Wprowadzanie do obrotu produkcji członków grupy producentów rolnych – zgodnie
z art. 3 ust. 1 pkt 4 (lub odpowiednio art. 3 pkt 4 w przypadku spółdzielni) ustawy z dnia
15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych
ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1026) coroczne przychody ze sprzedaży produktów lub grup
produktów wytworzonych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej
członków grupy powinny stanowić więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży
produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona.
Proces produkcyjny- zakwalifikowanie do sprzedaży produktów rolnych powinno mieć
miejsce w momencie, kiedy produkt zostanie wyprodukowany czyli jest gotowy do sprzedaży,
Producent po zamkniętym cyklu produkcyjnym, powinien dostarczyć odbiorcom w pełni
wartościowy rynkowo i ekonomicznie produkt. W tym kontekście „wyprodukowane”
tzn. w zależności od rodzaju produktów nadające się do sprzedaży.
Zapasy produkcji – zapasy produkcji członka grupy producentów rolnych, które zostały
wyprodukowane przed jego przystąpieniem do grupy producentów rolnych nie są wliczane
do 80% sprzedaży jaką ww. członek zobowiązany jest dostarczyć do grupy producentów
rolnych.
Minimalna roczna wielkość produkcji towarowej- minimalna ilość produkcji towarowej
wyprodukowana przez wszystkich członków grupy i sprzedana do tej grupy, wyrażona
w tonach, sztukach, litrach lub złotych określona w rozporządzeniu 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 producentów rolnych
„Siła wyższa” lub „nadzwyczajne okoliczności” - zgodnie z ustawą z dnia 15 września
2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw każdy
członek grupy w każdym roku działalności grupy zobowiązany jest sprzedać do grupy 80%
produkcji (produktów z kategorii uznania) uzyskanej w danym roku działalności grupy
producentów rolnych. Wyjątek stanowią „nadzwyczajne okoliczności” i „siła wyższa”, które
zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. stanowią następujące przypadki:
1.
2.
3.
4.

śmierć beneficjenta,
długoterminowa niezdolność beneficjenta do wykonywania zawodu,
poważna klęska żywiołowa powodująca duże szkody w gospodarstwie rolnym,
zniszczenie w wyniku wypadku budynków inwentarskich w gospodarstwie rolnym,
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5. choroba epizootyczna lub choroba roślin dotykająca odpowiednio cały inwentarz żywy
lub uprawy należące do beneficjenta lub część tego inwentarza lub upraw,
6. wywłaszczenie całego lub dużej części gospodarstwa rolnego, jeśli takiego
wywłaszczenia nie można było przewidzieć w dniu złożenia wniosku.
Przypadki „siły wyższej” i „nadzwyczajnych okoliczności” należy zgłaszać na piśmie
właściwemu organowi wraz z odpowiednimi dowodami wymaganymi przez właściwy organ.
Rejestr grup producentów rolnych – rejestr grup prowadzi dyrektor oddziału regionalnego
Agencji właściwy ze względu na siedzibę grupy. Zgodnie z ustawą z dnia 15 września
2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw,
Grupa jest zobowiązana 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 wypełni tego obowiązku, dyrektor oddziału regionalnego ARiMR
wzywa grupę do złożenia aktualizacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez
grupę.
Jeśli grupa producentów nie wypełni ww. obowiązku, stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 2
ww. ustawy Dyrektor OR ARiMR prowadzi postępowanie ws cofnięcia uznania skutkujące
także wykreśleniem grupy z rejestru grup prodcuentów rolnych.
SPOSÓB WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA
I. DANE IDENTYFIKACYJNE GRUPY

Nazwa grupy producentów rolnych - należy wpisać pełną nazwę zgodnie z Krajowym
Rejestrem Sądowym,
Siedziba i adres grupy – należy wpisać adres zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym,
Numer identyfikacyjny - numer identyfikacyjny grupy producentów rolnych nadany na
podstawie wniosku o wpis do ewidencji producentów, zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia
2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2017 r., poz. 1853 z późn. zm.), o ile
został nadany.
Rok objęty sprawozdaniem – należy wskazać rok działalności grupy producentów rolnych,
z którego pochodzą dane dotyczące obrotu produktem lub grupą produktów, ze względu na
które została utworzona – kolejne 12 miesięcy liczone od dnia wydania decyzji o uznaniu za
grupę producentów rolnych i zatwierdzeniu planu biznesowego.
II DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GRUPY

1. Produkt lub grupa produktów, ze względu na które grupa została utworzona – należy
wskazać produkt lub grupę produktów ze względu na które grupa producentów rolnych
została uznana na mocy decyzji marszałka województwa/dyrektora oddziału terenowego
Agencji Rynku Rolnego/dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zgodnie rozporządzeniem 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 producentów rolnych
(t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 417).
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2. Aktualna liczba członków grupy – należy podać liczbę członków na dzień składania przez
grupę producentów rolnych sprawozdania rocznego.
3. Informacja o rocznej wielkości produkcji i wartości przychodów netto grupy ze
sprzedaży produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została
utworzona, wytworzonych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji
rolnej członków grupy – w tabeli należy uwzględnić wyłącznie wielkość produkcji
i wartość przychodów netto produktów z kategorii uznania, które zostały wytworzone
w gospodarstwach członków i sprzedane za pośrednictwem grupy producentów rolnych.
Kolumna 1 - Produkt lub grupa produktów, ze względu na które grupa została
utworzona - należy podać produkt lub grupę produktów, ze względu na które grupa
producentów rolnych uzyskała uznanie, objęte sprawozdaniem.
Kolumna 2 -Roczna wielkość produkcji (tony/litry/sztuki/zł) - należy podać ilość danego
produktu lub grupy produktów z kategorii uznania wytworzonej przez członków grupy
i sprzedanych przez grupę producentów rolnych w okresie objętym sprawozdaniem.
Minimalna roczna wielkość produkcji została określona w rozporządzeniu 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 producentów
rolnych.
Kolumna 3 – Roczna wartość przychodów netto (zł) - należy podać wartość przychodów
netto ze sprzedaży przez grupę producentów rolnych danego produktu lub grupy produktów
z kategorii uznania, wyprodukowanych przez członków grupy w okresie objętym
sprawozdaniem.
4. Informacja o łącznej rocznej wielkości produkcji i wartości przychodów netto grupy ze
sprzedaży produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została
utworzona - w tabeli należy uwzględnić całą wielkość i wartość netto produktów z kategorii
uznania wprowadzoną do obrotu przez grupę producentów rolnych (łącznie sprzedaż
członkowska i nieczłonkowska).
Kolumna 1 - Produkt lub grupa produktów ze względu na które grupa została
utworzona - należy podać produkt lub grupę produktów, objęte sprawozdaniem (łącznie
sprzedaż członkowska i nieczłonkowska).
Kolumna 2 -Roczna wielkość produkcji (tony/litry/sztuki/zł) - należy podać ilość danego
produktu lub grupy produktów z kategorii uznania sprzedanej przez grupę producentów
rolnychw
okresie
objętym
sprawozdaniem
(łącznie
sprzedaż
członkowska
i nieczłonkowska).
Minimalna roczna wielkość produkcji została określona w rozporządzeniu 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 producentów
rolnych.
Kolumna 3 – Roczna wartość przychodów netto (zł) - należy podać wartość przychodów
netto ze sprzedaży przez grupę producentów rolnych danego produktu lub grupy produktów
z kategorii uznania w okresie objętym sprawozdaniem (łącznie sprzedaż członkowska
i nieczłonkowska).
Oświadczenie o realizacji celów określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 września
2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1026) za okres objętym sprawozdaniem – grupa producentów rolnych
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zobowiązana jest realizować w każdym roku działalności wszystkie cele wymienione w art. 2
ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z założeniami ujętymi w planie biznesowym. Złożenie podpisu pod
sprawozdaniem rocznym przez osoby upoważnione do reprezentowania grupy producentów
rolnych jest równoznaczne z potwierdzeniem realizacji przez grupę producentów rolnych
ww. celów we wskazanym okresie działalności objętym sprawozdaniem.
DATA I PODPIS OSÓB UPOWAŻNIONYCH

Osoby uprawnione do reprezentowania grupy producentów rolnych składają czytelne podpisy
(imię i nazwisko), datę sporządzenia, potwierdzając jednocześnie prawdziwość danych
zawartych w sprawozdaniu rocznym.
Brak podpisu skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych poprzez
stawiennictwo we właściwym oddziale regionalnym ARiMR i podpisanie sprawozdania
rocznego grupy producentów rolnych. Niezastosowanie się do wezwania w oznaczonym
terminie skutkować będzie niewywiązaniem się grupy producentów rolnych z obowiązku
wynikającego z art. 13 ust. 1 ww. ustawy o grupach producentów rolnych i może skutkować
wszczęciem postępowania w sprawie cofnięcia uznania.
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