Uznawanie grup producentów rolnych i ich związków
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 produktów, poprzez
ustandaryzowanie produkcji w swoich gospodarstwach. Wspólne działania producentów wzmacniają również
ich pozycję w łańcuchu dostaw żywności. Grupy producentów odgrywają znaczącą rolę, jako ogniwo łączące
produkcję rolną z handlem.
Podstawy prawne:
 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 (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.).

1.1. Cele grupy producentów rolnych
Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, które w
ramach działalności rolniczej prowadzą:
 gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub
 dział specjalny produkcji rolnej
mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu:
1) dostosowania produktów rolnych i procesu produkcyjnego do wymogów rynkowych,
2) wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży
i dostawy do odbiorców hurtowych,
3) ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji ze szczególnym uwzględnieniem
zbiorów i dostępności produktów rolnych,
4) rozwijania umiejętności biznesowych i marketingowych,
5) organizowania i ułatwiania procesów wprowadzania innowacji,
6) ochrony środowiska naturalnego.

1.2. Warunki uzyskania uznania
Grupa producentów rolnych może prowadzić działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną, pod
warunkiem, że:
1) została utworzona przez producentów jednego produktu lub grupy produktów, o których mowa w pkt 1.4,
w celach określonych w pkt 1.1,
2) działa na podstawie statutu lub umowy, spełniających wymagania określone w pkt 1.3,
3) jest utworzona przez minimalną liczbę członków, o której mowa w pkt 1.4,
4) żaden z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, nie posiada więcej niż 20% głosów na walnym
zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników lub walnym zebraniu członków, także pośrednio:
a)
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,
b) gdy członkowie zarządu osoby prawnej będącej członkiem grupy stanowią więcej niż połowę członków
zarządu innej osoby prawnej będącej członkiem grupy,
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5) coroczne przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach 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,
6) określi obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym dotyczące jakości i ilości produktów lub
grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży,
7) 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,
8) każdy z członków grupy przynależy tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy
produktów, o których mowa w pkt 1.4.
Spółdzielnia może również prowadzić działalność jako grupa, jeżeli:
1) wszyscy wchodzący w jej skład producenci jednego produktu lub grupy produktów spełniają wymagania
określone w pkt 1.1,
2) jej przedmiot działalności jest zgodny z celami określonymi w pkt 1.1,
3) działa na podstawie aktu założycielskiego, który w stosunku do członków grupy spełnia wymagania
określone w pkt 1.3;
4) jej coroczne przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach
lub działach specjalnych produkcji rolnej członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów
spółdzielni ze sprzedaży tych produktów;
5) określi, obowiązujące członków grupy zasady produkcji produktów lub grup produktów w tym dotyczące
ich jakości i ilości oraz sposoby przygotowania ich do sprzedaży;
6) 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;
7) każdy z producentów przynależy tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów.
Warunku, zgodnie z którym każdy z członków grupy w każdym roku działalności grupy musi wyprodukować
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, o których mowa w art. 2 ust. 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia
Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 12910/2005 i (WE) nr
485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013).
Decyzje dotyczące funkcjonowania grupy producentów rolnych zapadają w sposób demokratyczny, co
zapewnia akt założycielski grupy.

1.3. Prawa i obowiązki członków określone w akcie założycielskim grupy
Akt założycielski (statut albo umowa) grupy producentów rolnych powinien zawierać w szczególności
informacje określające:
1) 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,
2) zasady zbywania akcji lub udziałów w spółce akcyjnej lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
3) zasady dostarczania przez członków grupy informacji dotyczących wielkości sprzedaży i cen
uzyskiwanych za produkty, z uwagi na które grupa została powołana, a są sprzedawane poza grupą,
4) zasady tworzenia i wykorzystania funduszu specjalnego, jeżeli będzie on utworzony,
5) sankcje wobec członka grupy, który nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków oraz nie spełnia
warunków, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2.
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W akcie założycielskim mogą być również zawarte postanowienia dotyczące w szczególności:
1) zaopatrzenia członków grupy w środki produkcji,
2) zasad wspólnego użytkowania sprzętu rolniczego,
3) promocji produktów lub grupy produktów wprowadzanych do obrotu,
4) przechowywania, konfekcjonowania i standaryzacji produktów lub grupy produktów.

1.4. Wykaz produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy
producentów rolnych, minimalna roczna wielkość produkcji towarowej oraz
minimalna liczba członków
Wykaz produktów i grup
produktów, ze względu na które
Lp.
mogą być tworzone grupy
producentów rolnych
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Minimalna roczna wielkość produkcji towarowej wyprodukowana przez
wszystkich członków grupy i sprzedana do tej grupy
(w tonach, sztukach, litrach lub złotych)
dla województw:
dla województw:
dla województw:
dolnośląskiego, kujawskomałopolskiego,
lubelskiego, lubuskiego,
pomorskiego, podlaskiego,
podkarpackiego,
łódzkiego,
pomorskiego, warmińskośląskiego,
mazowieckiego,
mazurskiego, wielkopolskiego,
świętokrzyskiego
opolskiego
zachodniopomorskiego
3

4

1 Konie żywe
Bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub
2 hodowlane, mięso wołowe: świeże,
chłodzone, mrożone
Świnie żywe, prosięta, warchlaki,
3 mięso wieprzowe: świeże,
chłodzone, mrożone
Owce lub kozy żywe, zwierzęta
rzeźne lub hodowlane, wełna
owcza lub kozia strzyżona potna,
4
mięso owcze lub kozie: świeże,
chłodzone, mrożone, skóry owcze
lub kozie surowe (suszone)
Drób żywy (bez względu na wiek),
mięso lub jadalne podroby
5
drobiowe: świeże, chłodzone,
mrożone:

24 sztuki

6
5

50 sztuk

80 sztuk

80 sztuk

5

2000 sztuk

4000 sztuk

4000 sztuk

5

200 sztuk

400 sztuk

600 sztuk

5

kurczaki lub

500 000 sztuk

5

kaczki, lub

4000 sztuk

5

4000 sztuk
4000 sztuk
4000 sztuk
4000 sztuk
500 sztuk

5
5
5
5
5

4000 sztuk

5

2000 sztuk

5

1000 sztuk

5

gęsi, lub
indyki, lub
przepiórki, lub
perliczki, lub
strusie1)
Króliki żywe, mięso lub jadalne
6 podroby królicze: świeże,
chłodzone, mrożone
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5

Minimalna
liczba członków
grupy
producentów
rolnych

Nutrie żywe, mięso jadalne lub
podroby nutriowe: świeże,
chłodzone, mrożone, skóry surowe
(suszone)

Szynszyle żywe, skóry surowe
(suszone)
Lisy pospolite lub polarne, norki,
9 tchórze, jenoty żywe, skóry surowe
(suszone)
10 Jaja ptasie
Mleko:
11
krowie,
8

2000 sztuk

4000 sztuk

5000 sztuk

500 000 sztuk
100 000 litrów

100 000 litrów

3

5
5

100 000 litrów

5

owcze lub kozie
12
13
14
15
16
17
18

19
20

Miód naturalny lub inne produkty
pszczele
Kwiaty świeże: cięte, doniczkowe
Ziemniaki świeże lub chłodzone
Ziarno zbóż2)
Nasiona roślin oleistych2)
Ziarno zbóż lub nasiona roślin
oleistych
Rośliny przeznaczone do produkcji
zielarskiej lub farmaceutycznej3)
Ozdobne rośliny ogrodnicze,
szkółkarstwo roślin sadowniczych i
ozdobnych, rozsada roślin
warzywnych
Buraki cukrowe

30 000 litrów

60 000 litrów
50 000 zł

5
5

250 ton
200 ton
300 ton

800 000 zł
500 ton
400 ton
600 ton

750 ton
600 ton
900 ton

5
5
5
5

250 ton

500 ton

750 ton

5

200 000 zł

5

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

5

2000 ton

4000 ton

6000 ton

5

21 Konopie włókniste lub len
22 Szyszki chmielowe
23 Liście tytoniu suszone
24 Materiał siewny lub sadzeniaki

90 000 litrów

300 000 zł

75 ton

5

30 ton
180 ton
600 000 zł

7
25
5

900 000 zł

Rośliny w plonie głównym, całe
lub rozdrobnione, uprawiane z
25 przeznaczeniem na cele
energetyczne lub do wykorzystania
technicznego

50 000 zł

5

26 Produkty rolnictwa ekologicznego

40 000 zł

5

27 Owoce i warzywa4)

200 000 zł

5

28 Owoce4)

200 000 zł

5

29 Warzywa4)
Owoce przeznaczone dla
30
przetwórstwa4)

200 000 zł

5

200 000 zł

5

200 000 zł

5

200 000 zł

5

100 000 zł

5

500 000 sztuk

5

31

Warzywa przeznaczone dla
przetwórstwa4)

Owoce i warzywa przeznaczone
dla przetwórstwa4)
Produkty rolne zarejestrowane w
Komisji Europejskiej zgodnie z
przepisami o rejestracji i ochronie
33
nazw i oznaczeń produktów
rolnych i środków spożywczych
oraz o produktach tradycyjnych
32

Ślimaki żywe, świeże, schłodzone,
34 zamrożone, z wyłączeniem
ślimaków morskich

Daniele lub jelenie żywe, ich
35 mięso: świeże, chłodzone,
40 000 zł
5
mrożone, skóry surowe (suszone)
1) Jeżeli grupa producentów rolnych zrzesza producentów drobiu ze względu na różne gatunki, liczba sztuk drobiu dla każdego gatunku wynosi
co najmniej połowę.
2) Dotyczy grup producentów rolnych, które zostały wpisane do rejestru grup producentów rolnych przed dniem 1 czerwca 2014 r.
3) Z wyłączeniem bazylii, melisy, mięty, Origanum vulgare (lebiodka pospolita/dziki majeranek), rozmarynu, szałwii, tymianku i szafranu.
4) Dotyczy grup producentów rolnych, które zostały wpisane do rejestru grup producentów rolnych przed dniem 1 maja 2004 r.

1.5. 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.
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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.:
- akt założycielski, o którym mowa w pkt 1.3,
- plan biznesowy grupy, o którym mowa w pkt 1.6, w zakresie realizacji celów, o których mowa w pkt 1.1,
zgodny z aktem założycielskim, sporządzony na co najmniej 5 lat,
- 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 producentów rolnych,
dyrektor oddziału regionalnego ARiMR, właściwy ze względu na siedzibę grupy dokonuje wpisu grupy do
rejestru, o którym mowa w pkt 1.7.
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 kolejnego 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 samym, grupa producentów rolnych
(zajmująca się kupnem/ sprzedażą zwierząt), po wydaniu decyzji przez powiatowego lekarza weterynarii
stwierdzającej spełnienie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia 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).
Jednocześnie członkowie grupy sprzedający / kupujący zwierzęta w ramach grupy powinni dokonywać m. in.
zgłoszeń przemieszczeń zwierząt z siedzib stad członków grupy do działalności (siedziba stada pośrednika z
obiektem lub siedziba posrednika bez obiektu) zarejestrowanej przez grupę producentów rolnych i związaną z
obrotem zwierzętami lub z działalności zarejestrowanej przez grupę producentów rolnych (działalność
związana z obrotem zwierzętami) do siedziby stada kontrahentów zewnętrznych.
Ponadto członkowie grupy sprzedający / kupujący zwierzęta z pominięciem grupy dokonują zgłoszeń
bezpośrednio ze swoich siedzib stad do kontrahentów zewnętrznych w przypadku sprzedaży i do swoich siedzib
stad od kontrahentów zewnętrznych w przypadku kupna (nie dokonują zgłoszeń przez grupę producentów).
Po uzyskaniu uznania, grupa producentów rolnych może ubiegać się o wsparcie finansowe z działania
9 Tworzenie grup i organizacji producentów, w terminie trwania naboru wniosków w ramach PROW 20142020.
Wsparcie kierowane jest do grup producentów rolnych, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne,
uznanych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2014 r. na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach
producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, które spełnią dodatkowe warunki
kwalifikowalności, określone w rozporządzeniu 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.).
Ze wsparcia nie mogą skorzystać grupy producentów utworzone w kategorii produktu: drób żywy (bez
względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe (świeże, chłodzone, mrożone) oraz owoce i warzywa.
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1.6. Plan biznesowy grupy producentów rolnych
Plan biznesowy powinien być sporządzony na co najmniej 5 lat, na formularzu opracowanym przez ARiMR
i udostępnionym na stronie internetowej ARiMR.
Plan biznesowy grupy producentów rolnych zawiera:
1) informacje dotyczące grupy:
a) nazwę, siedzibę i formę prawną,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
c) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
d) wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania grupy;
2) informacje dotyczące producentów produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została
utworzona, wchodzących w skład grupy:
a) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres,
b) numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
c) numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej,
d) NIP, REGON, nr KRS, jeżeli został nadany – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej,
e) numer paszportu lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość - w przypadku osoby
nieposiadającej obywatelstwa polskiego,
f) wielkość i wartość produkcji produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została
utworzona, wyprodukowanych przez poszczególnych członków grupy, w roku złożenia wniosku
o uznanie grupy i zatwierdzenie planu biznesowego, lub w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku
o uznanie grupy – w przypadku prowadzenia takiej produkcji;
3) opis struktury organizacyjnej grupy, w tym strukturę udziałów i podział praw do głosowania
poszczególnych członków grupy;
4) wskazanie posiadanych przez członków grupy w zakresie produkcji produktu lub grupy produktów, ze
względu na które grupa została utworzona:
a) w przypadku produkcji roślinnej - numerów działek ewidencyjnych oraz powierzchni, na których jest
prowadzona produkcja, albo
b) w przypadku produkcji zwierzęcej – liczby i gatunków zwierząt, a w przypadku zwierząt
gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych
i siedzib stad tych zwierząt również numerów siedzib tych stad, albo
c) liczby rodzin pszczelich – w przypadku produkcji miodu maturalnego lub innych produktów
pszczelich,
– wg stanu z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o uznanie grupy ze
wskazaniem dnia, z którego pochodziły te informacje.
5) zestawienie budynków, budowli, maszyn, urządzeń lub środków transportu, będących w posiadaniu grupy
i poszczególnych członków grupy, wykorzystywanych do produkcji produktu lub grupy produktów, ze
względu na które grupa została utworzona, wg stanu z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc
złożenia wniosku o uznanie grupy ze wskazaniem dnia, z którego pochodziły te informacje;
6) szacunkową wielkość i wartość produkcji netto poszczególnych członków grupy sprzedanej przez grupę
z podziałem na poszczególne lata realizacji planu biznesowego;
7) szacunkowe przychody i koszty prowadzenia działalności przez grupę w poszczególnych latach realizacji
planu biznesowego;
8) zakres i opis działań, jakie zamierza zrealizować grupa, w odniesieniu do każdego z celów określonych
w pkt 1.1, wraz ze wskazaniem potrzeby realizacji planowanych działań i określeniem stanu ich
wykonania w poszczególnych latach realizacji planu biznesowego oraz uzasadnieniem, w jaki sposób
poszczególne działania przyczynią się do osiągnięcia każdego z celów;
9) harmonogram działań, o których mowa powyżej, ze wskazaniem etapów w podziale na poszczególne lata
realizacji planu biznesowego, wraz z określeniem szacowanej wysokości wydatków na realizację
poszczególnych działań lub ich etapów;
10) wskazanie planowanych źródeł finansowania działań, o których mowa w ww. pkt 8,
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11) informację na temat planowanych szkoleń i korzystania z usług doradczych dotyczących realizacji celów
wskazanych w pkt 1.1doradztwa,
12) informację na temat oczekiwań grupy związanych z prowadzoną działalnością w odniesieniu do produktu
lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, po upływie 5 lat od dnia uznania
grupy;
13) przewidywany rozwój grupy po upływie 5 lat od dnia jej uznania.
W przypadku przystąpienia producenta do grupy w trakcie realizacji przez nią planu biznesowego, zmieniony
plan biznesowy powinien uwzględniać w szczególności:
1) informacje dotyczące tego producenta określone w pkt 1.6 ppkt 2 lit. a-e;
2) informacje dotyczące tego producenta określone w pkt 1.6 ppkt 4 i 5, wg stanu z ostatniego miesiąca
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o zatwierdzenie zmiany planu biznesowego ze wskazaniem
dnia, z którego pochodziły te informacje;
3) wielkość i wartość produkcji produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została
utworzona, wyprodukowanej przez tego producenta, w roku jego przystąpienia do grupy lub w roku
poprzedzającym rok jego przystąpienia do grupy - w przypadku prowadzenia takiej produkcji;
4) uaktualnione informacje w zakresie określonym w pkt 1.6 ppkt 3, 6 i 7.
Grupa producentów rolnych może złożyć wniosek o zatwierdzenie zmian do planu biznesowego z określeniem
zmian proponowanych w planie biznesowym wraz z ich uzasadnieniem, w terminie do 3 miesięcy przed
zakończeniem danego roku działalności grupy, którego dotyczy zmiana.
Dyrektor oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę grupy wydaje decyzję
o zatwierdzeniu zmian w planie biznesowym grupy producentów rolnych.

1.7. 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 regionalnego
ARiMR wzywa grupę do wypełnienia tego obowiązku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 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, dyrektorowi 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.

1.8. Kontrole spełniania warunków uznania
Dyrektor oddziału regionalnego ARiMR w ramach sprawowanego nadzoru przeprowadza kontrole w zakresie:
1) 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,
2) spełniania przez grupę warunków, o których mowa w pkt 1.2 oraz 1.4 oraz realizacji planu biznesowego
- 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 uznania określone
w pkt 1.2 lub pkt 1.4 lub uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli spełniania warunków uznania
oraz realizacji planu biznesowego, wydaje decyzję o cofnięciu grupie uznania i skreśleniu jej z rejestru grup.
7

1.9. Związki grup producentów rolnych
Grupy producentów rolnych, w celu reprezentowania swoich interesów, mogą organizować się w związki grup,
do realizacji w szczególności co najmniej dwóch spośród następujących celów:
1) organizowania i koordynowania zaopatrzenia w środki produkcji;
2) organizowania i koordynowania zbywania produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupy
zostały utworzone;
3) przechowywania i przygotowywania do obrotu produktów lub grupy produktów oraz ich przetwarzania;
4) reprezentowania zrzeszonych grup wobec organów samorządowych i organów administracji państwowej;
5) promowania efektywnych metod produkcji i jakości oraz dostosowania produkcji do wymogów rynku
przez informowanie oraz doradzanie grupom i ich członkom;
6) promowania technologii produkcji korzystnych dla środowiska;
7) prowadzenia analiz rynku oraz szkolenia producentów rolnych;
8) prowadzenia obsługi prawnej i księgowej grup.
Związek prowadzi działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną, pod warunkiem że:
1) zrzesza co najmniej 5 grup,
2) grupy będące członkami związku nie są członkami innego związku,
3) działa na podstawie aktu założycielskiego, który, oprócz wymagań określonych w odrębnych przepisach,
powinien zawierać w szczególności:
a) 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 wystąpienia ze związku
powinna być złożona na piśmie co najmniej na 12 miesięcy przed końcem danego roku działalności
związku;
b) zasady tworzenia i wykorzystania funduszu specjalnego przeznaczonego na wypłacanie członkom
związku zaliczek za dostarczone produkty lub grupy produktów oraz na inne cele określone w statucie
lub umowie, jeżeli będzie on utworzony;
c) sankcje wobec członka związku, który nie wypełnia nałożonych na niego zadań lub obowiązków.
Wnioski o uznanie związku grup producentów rolnych składane są do Prezesa ARiMR, w trakcie roku.
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.

Szczegółowe informacje można uzyskać:





dzwoniąc na bezpłatną infolinię: 800-38-00-84
na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl/ Grupy i Organizacje Producentów
wysyłając e-mail na adres: info@arimr.gov.pl
w oddziałach regionalnych ARiMR (adresy i numery telefonów dostępne są m.in. na stronie internetowej
ARiMR)
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