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Z  doświadczeń innych kra-
jów wynika, że dla polskie-
go rolnictwa, szczególnie 
dla gospodarstw rozdrob-

nionych – małych i  średnich, two-
rzenie grup producenckich jest 
wręcz koniecznością, o ile te gospo-
darstwa chcą sprostać konkurencji 
rynkowej. Tylko poprzez uczestnic-
two w  grupach mali i  średni rolni-
cy będą mieli bowiem pewność hur-
towej sprzedaży dużych i  ujedno-
liconych partii płodów rolnych po 
korzystnych, wynegocjowanych ce-
nach.

Jak tworzyć grupy?
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 
15 września 2000 roku, w grupy pro-
ducentów rolnych mogą organizować 
się osoby fizyczne, jednostki organi-
zacyjne nie posiadające osobowości 
prawnej oraz osoby prawne prowa-
dzące gospodarstwa rolne w rozu-
mieniu przepisów o podatku rolnym 
lub prowadzące działalność rolni-
czą w zakresie działów specjalnych 
produkcji rolnej. Grupę producenc-
ką mogą utworzyć producenci jedne-
go produktu bądź grupy produktów, 
których wykaz został określony roz-
porządzeniem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Aby grupa mogła uzyskać osobo-
wość prawną, musi ją tworzyć przy-
najmniej pięć osób. Może ona dzia-
łać w formie spółki z o. o., spółdziel-
ni, spółki akcyjnej, stowarzyszenia 
i zrzeszenia. Wybór formy prawnej, 
który stanowi pierwszy etap orga-
nizowania się, zależy w dużej mie-
rze od przedmiotu działania grupy 
i sposobu realizacji zakładanych ce-
lów. Na razie dominującą formą są 
spółki z o. o., a na drugim miejscu 
spółdzielnie. Drugi etap to zebranie 
założycielskie, a kolejny rejestracja 
w KRS – Rejestrze Przedsiębiorstw 
dokonywana za pośrednictwem sądu 
rejonowego właściwego dla siedziby 
grupy. Dopiero jednak ostatni etap, 
jakim jest rejestracja we właściwym 
Urzędzie Marszałkowskim, daje gru-
pie wszelkie zapisane w ustawie i roz-
porządzeniach wykonawczych obo-
wiązki i przywileje właściwe dla GPR.

Pomoc finansowa dla grup
Aby grupa mogła skutecznie konku-
rować na rynkach rolnych, musi do-
stosować do wymogów rynkowych 
procesy produkcyjne rolników – 
członków grupy, opracować proce-
dury wspólnego wprowadzania to-
waru do obrotu, w tym przygotowa-
nia do sprzedaży, jej centralizacji 
i dostawy do odbiorców hurtowych; 
ustanowić wspólne zasady dotyczą-
ce informacji o produkcji, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zbiorów 
i dostępności.

Aby ułatwić grupie realizację tych 
celów, przewidziana jest pomoc finan-
sowa ze środków Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (EFRROW) oraz z działania 142 

„Grupy Producentów Rolnych” z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013, a także ze środ-
ków pochodzących z budżetu krajo-
wego. Jest ona wdrażana w pierw-
szych pięciu latach od wpisania gru-
py do rejestru Urzędu Marszałkow-
skiego. Płatności są realizowane przez 
Agencję Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, po wcześniejszym 
złożeniu wniosków do właściwych 
oddziałów, po zakończeniu pełnego 
roku działalności grupy. Płatności 
wylicza się od kwoty netto sprzeda-
nej produkcji. Są one zróżnicowane 
w zależności od wartości sprzedanej 
produkcji podmiotom zewnętrznym. 
Do wartości 1 000 000 euro wsparcie 
w pierwszym i drugim roku działal-
ności grupy wynosi 5%, w trzecim 
roku – 4%, w czwartym – 3% i w pią-
tym 2%. Zakładając, że grupa sprze-
dawać będzie przez te pięć lat towa-
ry wartości 1 000 000 euro każdego 
roku, otrzyma odpowiednio następu-
jące kwoty wsparcia: w pierwszym 
i drugim roku 50 000 euro, w trzecim 
– 40 000 i w kolejnych odpowiednio 
– 30 000 i 20 000 euro. Różnica mię-
dzy górną granicą poziomu produk-
cji sprzedanej, a objętej kwotą wspar-
cia do 1 000 000 euro, też podlega 
pomocy finansowej, z tym, że staw-
ki są niższe. Za każdą kwotę sprze-
daży powyżej 1 000 000 euro, grupa 
w pierwszym i drugim roku działal-
ności otrzyma 2,5% wsparcia, w trze-
cim – 2%, a w czwartym i piątym 1,5%. 
Jeśli np. w pierwszym lub drugim 
roku grupa sprzeda towar za kwo-
tę 1 500 000 euro, to otrzyma łączną 
kwotę dofinansowania 62 500 euro, 
przy czym 50 000 za wartość sprzeda-
ży 1 000 000 euro i 12,5 euro za sprze-
daż „dodatkową” rzędu 500 000 euro. 
System zachęt jest więc tak pomyśla-
ny, że nie hamuje wielkości sprzeda-
ży. Dla porządku dodajmy, że ma on 
też swoje granice. Wsparcie dla grupy 
w pierwszym i drugim roku jej dzia-
łalności nie może przekroczyć kwoty 
100 000 euro, w trzecim – 80 000 euro, 
w czwartym – 60 000 euro i w piątym 
50 000 euro. Jednak w polskich wa-
runkach nawet zbliżenie się do tych 
kwot, jest na razie nieosiągalne.

Wnioski o płatność powinny być 
udokumentowane w postaci za-
świadczenia marszałka wojewódz-
twa o wpisie grupy do rejestru, wy-
dane nie wcześniej niż trzy miesiące 
przed złożeniem wniosku o płatność 
oraz wykazy faktur VAT i rachunków 
potwierdzających:
– przychody netto grupy ze sprzeda-

ży produktów lub grupy produk-
tów, z myślą o których grupa zo-
stała utworzona;

– wartość i ilość produktów dostar-
czonych grupie przez jej poszcze-
gólnych członków;

– przychody netto grupy ze sprzeda-
ży produktów lub grupy produktów, 
ze względu, na które grupa zosta-
ła utworzona, wytworzonych w go-
spodarstwach jej członków i sprze-
danych łącznie odbiorcom nie bę-
dącym członkami grupy.
W razie spożytkowania kwoty 

wsparcia niezgodnie z przeznacze-
niem, podlega ona zwrotowi wraz 
z odsetkami naliczanymi na takich 
samych zasadach jaki zaległości po-
datkowe.

Wysokość pomocy f inansowej 
udzielonej w poszczególnych latach, 
wydaje się być wprost proporcjonal-
na do tempa przyrostu grup produ-
cenckich, o którym wzmiankowali-
śmy w artykule „Szybciej do grup”, 
opublikowanym w poprzedniej edycji 
„Zielonego Sztandaru”. I tak w roku 
2008 była to kwota 24,6 mln złotych, 
rok później 54,6 mln złotych, w 2010 
roku 67,1 mln złotych, a w roku ubie-
głym 84,0 mln złotych.

Inne formy pomocy
Od 10 maja 2010 roku, z inicjatywy 
resortu, grupy w pierwszym roku 
swej działalności mogą też otrzymać 
z Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa środki wyprzedza-
jące finansowanie przyszłej pomo-
cy. Środki na te cele pochodzą z bu-
dżetu krajowego i wiele grup z nich 
skorzystało.

Zwolnienia podatkowe – to ko-
lejny przywilej dla grup. Grupy są 
zwolnione z podatku pochodzącego 
ze sprzedaży towarów wyproduko-
wanych w gospodarstwach ich człon-

ków w części przeznaczonej na zakup 
środków produkcji i na szkolenia. Po-
nadto zwolnienie od podatku doty-
czy także nieruchomości wykorzy-
stywanych wyłącznie na prowadze-
nie działalności przez grupę w za-
kresie produktów lub grupy produk-
tów wytworzonych w gospodarstwach 
jej członków.

Grupy producentów rolnych mogą 
być także beneficjentami, niektó-
rych „tłustych” działań zapisanych 
w PROW 2007-2013. Są to takie dzia-
łania, jak: „Zwiększanie wartości do-
danej podstawowej produkcji rolnej 
i leśnej”, „Tworzenie i rozwój mi-
kroprzedsiębiorstw” oraz „Działa-
nia informacyjne i promocyjne”. Na-
tomiast sami członkowie grup mogą 
korzystać z pomocy w ramach dzia-
łań „Różnicowanie w kierunku dzia-
łalności nierolniczej” i „Moderniza-
cja gospodarstw rolnych”.

GPR, chcąc się rozwijać, muszą 
inwestować. Naprzeciw tym potrze-

bom wychodzą kredyty na inwesty-
cje w rolnictwie i przetwórstwie pro-
duktów rolnych, z dopłatą Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. Grupy producentów rolnych 
mogą z nich finansować nabywanie 
akcji bądź udziałów spółek prowadzą-
cych działalność w zakresie przetwór-
stwa produktów rolnych, ryb, skoru-
piaków i mięczaków. O ile inwestycje 
będą służyły członkom grupy, to kre-
dyty dofinansowane przez ARiMR 
mogą być przeznaczone nie tylko 
na sfinansowanie projektów służą-
cym działalności prowadzonej przez 
grupę w zakresie produktu, ze wzglę-
du na jaki została powołana, ale i – 
co bardzo ważne – na przetwórstwo 
tego produktu. To rozwiązanie sprzy-
ja zarówno przetwarzaniu produkcji 
w miejscu jej wytwarzania, jak i two-
rzeniu nowych miejsc pracy na obsza-
rach wiejskich.

Dorota Olech

Polska i Unia dla grup

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt opracowany przez Wydawnictwo Ludowe Sp. z. o.o.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Europejski Fundusz Rolny  
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na spotkaniach z rolnikami przewijają się stale trzy główne motywy: trudności w zbycie wytworzonych produktów, poprawa opłacalności produkcji i do-
radztwo ekonomiczne. W tym kontekście coraz częściej pojawia się wśród rolników świadomość tworzenia grup producentów rolnych, które dają szansę 
na łatwiejszy zbyt wyprodukowanych dóbr, dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania oraz możliwość wspólnego zaopatrywania się w środki produkcji, 
a tym samym obniżenia jej kosztów.

Grupy producentów rolnych to przyszłość polskiego rolnictwa. 
Wiele dla ich promocji robi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, wspomagane przez partnerów społecznych, jakim jest 
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich.
W ramach KSOW rolnicy mogą wymieniać się doświadczenia-
mi, korzystać z tzw. dobrych praktyk, uczestniczyć w targach, 
szkoleniach, konferencjach i wyjazdach studyjnych. Tę formę 
wspierania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w za-
kresie tworzenia GPR warto kontynuować, rozwijać i rozszerzać.
Więcej informacji na stronie internetowej www.ksow.pl




