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Podjęte w ostatnich  latach działania w rolnictwie zmierzają do budowy i orga-
nizacji rynku rolnego w oparciu o standardy europejskie. Dotyczy to szczególnie 
budowy profesjonalnych powiązań rynkowych rolników na rynku pierwotnym  - 
tworzenie grup producentów rolnych oraz grup producentów owoców i warzyw.

Aby sprostać wyzwaniom współczesnych czasów i móc realizować własne 
zamierzenia trzeba poszukiwać sojuszników. W pojedynkę troska o własne in-
teresy stała się wręcz niemożliwa. Dotyczy to w szczególności rozproszonego 
rolnictwa. Dla wzmocnienia swojej pozycji na rynku i niwelowania skutków jakie 
przynosi coraz bardziej wymagający rynek, rolnicy muszą przełamać kryzys za-
ufania do samych siebie i działać  wspólnie  tworząc własne struktury gospodar-
cze.

Dobrze zorganizowane struktury gospodarcze, to także gwarancja efektyw-
nego dialogu z władzą, a przede wszystkim ze społeczeństwem. Chodzi bowiem 
o rozumienie rolnictwa i jego problemów, które jest niezbędne do budowania 
wzajemnego szacunku i społecznej akceptacji. Rolnik jest gospodarzem zasad-
niczej części polskiego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

Czynnikiem przyspieszającym tworzenie grup producentów rolnych jest pla-
nowanie i dostosowanie  produkcji do popytu pod względem  asortymentu, ilości 
i jakości towaru. Warunki klimatyczne i glebowe, preferują powstawanie grup na 
następujące produkty i grupy produktów: trzoda chlewna, bydło mięsne, bydło 
mleczne, ziarno zbóż, ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych oraz owoce i wa-
rzywa. Istnienie grup producentów rolnych oraz grup owoców i warzyw ułatwia 
producentom zbyt produktów w większych jednolitych partiach spełniających 
wymagania klientów.

Stan rolnictwa i obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskie-
go przedstawia się coraz lepiej, a perspektywy dalszej poprawy również są 
obiecujące. Na terenie województwa zachodniopomorskiego są powiaty  
o rolniczym charakterze, w których funkcjonują duże towarowe gospodarstwa, 
natomiast niewiele jest grup producentów rolnych oraz producentów owoców  
i warzyw.

Słowo wstępne

 Razem czy osobno? Zdecydowanie razem! Grupy Producentów Rol-
nych stanowią najlepszą rekomendację dla wspólnych działań. Ich człon-
kowie już wiedzą, że warto się organizować, bo tylko wtedy poniesiony 
wysiłek procentuje sowicie. Ale tu nie chodzi tylko o wymierny, materialny 
zysk. Wspólny front producentów rolnych pozwala bowiem na stawienie 
czoła konkurencji, na optymalizację kosztów, na podniesienie jakości pro-
dukcji i produktów rolnych. Co więcej – działalność Grupy Producentów 
Rolnych wpływa mobilizująco na aktywność środowiska wiejskiego i rol-
ników. 

Władysław Husejko
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Dzięki temu słowo integracja 
wypełnia się konkretną treścią, 
angażuje ludzi, po prostu tęt-
ni życiem. „Informator o Gru-
pach Producentów Rolnych 
oraz Producentów Owoców 
i Warzyw” to wydawnictwo, 
które ma do spełnienia jeden 
cel – dotrzeć z informacją  
o warunkach i zasadach two-
rzenia Grup Producentów do 
każdego zakątka wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. 
Serdecznie zachęcam rolni-
ków i producentów rolnych do 
sięgnięcia po „Informator…”. 
Jestem pewien, że wskazówki 
i porady okażą się przydatne  
w podejmowaniu nowych wy-
zwań w działalności na lokal-
nym i krajowym rynku rolnym.

Wejście Polski  w struktury Unii 
Europejskiej dodatkowo zdyna-
mizowało procesy pozytywnych 
zmian na obszarach wiejskich 
województwa. Program Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2007- 2013 wpisuje się doskonale  
w problematykę regionu i stanowi 
dobry prognostyk na przyszłość, 
a dotychczas zdobyte doświad-
czenia w pozyskiwaniu środków 
z Unii Europejskiej pozwalają 
przypuszczać, że nie będzie pro-
blemów z ich wykorzystaniem  
w kolejnych latach.

Jan Krawczuk
Wicemarszałek Województwa  

Zachodniopomorskiego
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Rozdział I - GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Wstęp

Gospodarstwa rolne stanowią bardzo zróżnicowaną grupę pod-
miotów, od bardzo małych do wielkoobszarowych, od nastawio-
nych na wielokierunkową produkcję do wyspecjalizowanych stosu-
jących nowoczesne technologie. Każde z gospodarstw niezależnie 
od wielkości, kierunku produkcji i poziomu nowoczesności, jeśli 
działa na  rynku musi dostosować je do jego wymagań.

Podstawową ideą powstawania grup producentów rolnych jest 
wspólne działanie, dzięki któremu można sprostać wyzwaniom 
opartym na zasadzie konkurencji gospodarki rynkowej. Rolnicy 
zyskują możliwość zapewnienia sobie silniejszej pozycji na rynku, 
a tym samym wyższych i stabilniejszych dochodów poprzez wła-
ściwe zorganizowanie się i dostosowanie produkcji do wymagań 
odbiorcy pod względem jakości, ilości i asortymentu.

W dniu 15 września  2000 r. wprowadzono w życie ustawę o gru-
pach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych 
ustaw /Dz. U. z 2000 r. nr 88, poz. 983 z późn. zm./, stanowiącą 
podstawę prawną tworzenia się grup. Ustawa określa zasady or-
ganizowania się producentów rolnych w grupy producentów rol-
nych i ich związki oraz zasady i warunki udzielania ze środków 
publicznych pomocy finansowej  związanej z ich organizowaniem  
i funkcjonowaniem. 

Termin „grupa producentów rolnych” nie oznacza konkretnej 
formy prawnej, ale odnosi się do organizacji, której głównym ce-
lem jest wprowadzenie na rynek produktów wytworzonych w go-
spodarstwach członków grupy. Stąd grupy producentów rolnych 
wyróżniają się strukturą organizacyjną i formą spośród innych ro-
dzajów organizacji gospodarczych.

W światowym i europejskim rolnictwie, którego częścią staje się 
również polskie rolnictwo w gospodarstwach rolnych coraz bardziej 
zanika  produkcja żywności na własne potrzeby na rzecz produkcji 
towarowej, następuje ścisłe powiązanie z rynkiem, a rolnik produ-
kuje to w taki sposób jak oczekuje konsument, a chcąc skutecznie 
funkcjonować na rynku współpracuje z innymi rolnikami.
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1.  WPROWADZENIE

1.1. Grupy Producentów Rolnych w województwie  
       zachodniopomorskim

Początki tworzenia grup nie należały do łatwych z uwagi na nieufność 
rolników do funkcjonowania w dużych strukturach gospodarczych. 
Jednak z upływem czasu rolnicy zrozumieli konieczność organizowa-
nia się w grupy. Dwie pierwsze grupy producentów rolnych zostały 
wpisane do Rejestru Wojewody Zachodniopomorskiego w 2005 r., 
zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów 
rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw /Dz. U. z 2000 
r. nr 88, poz. 983 z późn. zm./. Od 1-go stycznia 2006 r. Rejestra-
cją Grup Producentów Rolnych zajmuje się Marszałek Województwa 
zachodniopomorskiego w Szczecinie. W latach 2005 - 2009 w woje-
wództwie Zachodniopomorskim zarejestrowano 38 grup producentów 
rolnych. Dominują grupy zarejestrowane w sektorze: zboża, rzepak, 
dlatego też przeważająca ilość grup producentów rolnych tworzą rol-
nicy uprawiający ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych (rzepak).

Urząd Marszałkowski przejął od Urzędu Wojewódzkiego zareje-
strowane dwie grupy producentów rolnych tj.:

1. Stowarzyszenie Związek Zbóż Ziemi Pyrzyckiej z siedzibą  
      w Pyrzycach,
2.  „Mleko Pomorskie” Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie.

Cele grupy producentów rolnych

•	 wspólne dostosowanie produkcji artykułów rolnych do warun-
ków rynkowych,

•	 poprawa efektywności gospodarowania,
•	 planowanie produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości 

i jakości,
•	 koncentracja podaży,
•	 organizowanie sprzedaży produktów rolnych,
•	 ochrona środowiska naturalnego.

 Korzyści wynikające z członkostwa w grupie

•	 ograniczenie liczby pośredników,
•	 wyższe jednostkowe przychody członków /tańsze dla grupy: na-

wozy, środki ochrony roślin, transport,
•	 wyższe ceny za jednolity, dobry jakościowo produkt, dostarczo-

ny w terminie,
•	 jeden lider,
•	 wspólne inwestycje, /kapitał, kredyty, maszyny, magazyny  

i chłodnie,
•	 wspólne przygotowanie odpowiednich partii produktów /maga-

zynowanie, suszenie, konfekcjonowanie, pakowanie i oznako-
wanie,

•	 wspólna promocja produktów,
•	 wymiana doświadczeń technologicznych,
•	 wymiana informacji rynkowej.

Wspieranie grup producentów rolnych ma na celu podniesienie 
dochodów rolników przez zmniejszenie kosztów produkcji, poprawę 
jej jakości, wykształcenie wspólnego systemu sprzedaży produktów, 
ustalenie wspólnych zasad informowania o produkcji ze szczegól-
nym uwzględnieniem zbiorów i dostępności produktów.

Ryc. 1 LICZBA ZAREJESTROWANYCH GRUP PRODUCENTÓW
ROLNYCH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH

NA DZIEŃ 12.01.2010 r.
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Według ustawy, grupa tworzona jest w wyraźnie sprecyzowanym 
celu, tj. dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, 
poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze 
szczególnym uwzględnieniem jej jakości, koncentracji podaży oraz 
organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony śro-
dowiska naturalnego.

 Ustawa określa również, iż przychody ze sprzedaży produktów 
lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach członków 
stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży pro-
duktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona 
oraz żaden z członków grupy nie może mieć więcej niż 20% gło-
sów na walnym zgromadzeniu wspólników.

Zgodnie z ustawą, grupa działa jako przedsiębiorca na pod-
stawie statutu lub aktu notarialnego zwanej dalej aktem zało-
życielskim, który powinien zawierać:

•	 zasady przyjmowania do grupy nowych członków oraz wystę-
powania członków z grupy, przy czym finalny okres członko-
stwa, który liczy się od dnia wydania decyzji, o której mowa 
w art. 7 nie może być krótszy niż trzy lata działalności grupy,  
a informacja o zamiarze wystąpienia z grupy powinna być zło-
żona co najmniej na 12 miesięcy przed końcem danego roku 
działalności grupy,

•	 zasady zbywania akcji lub udziałów w spółce akcyjnej lub 
spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

•	 wymóg przynależności tylko do jednej grupy w zakresie dane-
go produktu lub grupy produktów,

•	 wymóg sprzedaży przez członków grupy całości produktów lub 
grupy produktów za pośrednictwem grupy oraz odstępstwa od 
tej zasady,

•	 zasady dostarczania przez członków grupy informacji doty-
czących wielkości sprzedaży i cen uzyskiwanych za produk-
ty, z uwagi na które grupa została powołana, a sprzedawane 
poza grupą,

•	 zasady tworzenia i wykorzystania funduszu specjalnego, jeśli 
będzie on utworzony,

•	 sankcje wobec członka grupy, który nie wypełnia nałożonych  
na niego obowiązków.

W całym kraju ilość grup producentów rolnych wynosi 506.
/dane ze strony Ministerstwa  Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 12.01.2010 r./

1.2.  Podstawy prawne rejestracji grup producentów rolnych

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych 
i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw /Dz. U. z 2000 r. nr 88, 
poz. 983 z późn. zm./ określa zasady i warunki organizowania się 
rolników w grupy i ich związki dla grup, które chcą skorzystać z po-
mocy finansowej z budżetu krajowego. Natomiast wykaz produktów 
i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producen-
tów rolnych, minimalną roczną wielkość produkcji towarowej grupy 
producentów rolnych oraz minimalną liczbę członków tej grupy okre-
śla załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie wykazu produktów i grup 
produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rol-
nych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz  mini-
malnej liczby członków grupy producentów rolnych /Dz. U. Nr 72, 
poz. 424/.

Członkami grupy w myśl ustawy o grupach mogą być osoby 
fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 
prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w ro-
zumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność 
rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Ryc. 2 LICZBA GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH WEDŁUG BRANŻ
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

NA DZIEŃ 12.01.2010 r.
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Z analizy form organizacyjnych grup producentów rolnych funk-
cjonujących w Województwie Zachodniopomorskim wynika, że 
najczęściej wybieraną formą prawną są spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością.

1.3.  Wybór formy prawnej

Prawo  polskie  przewiduje  kilka  form  prawnych  zrzeszania  się  
producentów.  Są  to  m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią, spółdzielnie, stowarzyszenia, rolnicze zrzeszenia branżowe.

Każda z tych form działa w oparciu o inne uregulowania usta-
wowe. Wybierając formę prawną zorganizowania się producentów 
należy brać pod uwagę formy, które nie będą ograniczać  prowa-
dzenia planowanej  działalności i pozwolą na pełniejsze zrealizo-
wanie  celów grupy.

Zależnie od tego jaki cel przyświeca organizującym się produ-
centom, należy do niego dostosować formę prawną. Jeżeli grupa 
stawia cele: edukacyjne, aby doskonalić swój warsztat pracy, nie 
ma uzasadnienia do przyjmowania formy np. spółki prawa handlo-
wego, ponieważ tworzenie i funkcjonowanie spółek wymaga za-
zwyczaj dużych nakładów finansowych. 

Biorąc pod uwagę gospodarczy cel organizowania się produ-
centów rolnych trzeba stwierdzić, że najwłaściwszą formą organi-
zowania się rolników jest spółdzielnia i spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością.

Spółdzielnia Spółka z o.o. Stowarzyszenie Zrzeszenie

charakter
organizacji gospodarczy		

i	społeczny dowolny społeczny

społeczno-	
zawodowy,	
ale	też		

gospodarczy
teren 

działania
bez		

ograniczeń
bez	ograni-

czeń
bez		

ograniczeń terytorium	RP

członkowie
organizacji

osoby		
fizyczne		
i	prawne

osoby		
fizyczne		
i	prawne

osoby	fizyczne osoby		
fizyczne

liczba
członków
założycieli

co	najmniej	5	
osób	

	fizycznych	i	3	
osoby	prawne

1	osoba		
i	więcej
(dla	grup	

producentów	
rolnych	5	
osób)

co	najmniej	15	
osób	fizycznych

co	najmniej	
10	osób	

fizycznych

Ryc. 3   FORMY PRAWNE TWORZENIA GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH 
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
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Rejestr grup producentów rolnych jest jawny i prowadzi go Mar-
szałek Województwa. Rejestr grup zawiera:

•	 nazwę i siedzibę grupy,
•	 datę wydania decyzji administracyjnej,
•	 nazwę produktu lub grupy produktów, ze względu na które gru-

pa została zarejestrowana,
•	 dane osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie  

z jej aktem założycielskim.

Nadzór nad działalnością grupy sprawuje Marszałek Wojewódz-
twa właściwy ze względu na siedzibę grupy. Marszałek Woje- 
wództwa w ramach sprawowanego nadzoru przeprowadza kontrole  
w zakresie spełniania przez grupę warunków ustawowych. Osoby 
upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo 
do:

• wstępu na teren nieruchomości należących do grupy, 
• żądania pisemnych i ustnych informacji związanych z przed-

miotem kontroli, 
• wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontro-

li,
• sporządzania z nich odpisu, wyciągów lub kserokopii oraz 

zabezpieczanie tych dokumentów.
 
Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czyn-

ności protokół. Protokół podpisuje osoba kontrolująca oraz kontro-
lowany.

1.4.  Rejestracja grup producentów rolnych w Urzędzie  
        Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

Marszałek Województwa właściwy ze względu na siedzibę gru-
py stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, spełnienie przez 
grupę warunków określonych w ww. ustawie oraz rozporządzeniu  
i dokonuje wpisu grupy do rejestru grup producentów.

Wniosek o  wpis do rejestru grup producentów rolnych dostępny 
jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachod-
niopomorskiego - www.wzp.pl

Wniosek składany przez grupę powinien zawierać:

1. Nazwę i siedzibę wnioskodawcy,
2. Dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania gru-

py zgodnie z jej aktem założycielskim,
3. Oznaczenie produktu lub grupy produktów,
4. Wypis z rejestru sądowego dotyczący wnioskodawcy,
5. Akt założycielski wnioskodawcy,
6. Listę członków wnioskodawcy - imię, nazwisko, numer inden-

tyfikacyjny producenta, adres,
7. Plan działania grupy - obejmujący okres 5 lat; zgodny ze statu-

tem,
8. Oświadczenie członków grupy o prowadzeniu gospodarstwa 

rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu 
przepisów o podatku rolnym,

9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgod-
nie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-
bowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm./,

10. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej - 10 zł.
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Kwota wsparcia wyliczana jest na podstawie rocznej wartości 
netto sprzedanej produkcji, wyprodukowanej w gospodarstwach 
członków grupy i nie przekroczy:

• w pierwszym i drugim roku  5%,
• w trzecim roku   4%,
• w czwartym roku   3%,
• w piątym roku   2%.

wartości produkcji sprzedanej do sumy równowartości 1 000 000 
euro oraz:

• w pierwszym i drugim roku  2,5%,
• w trzecim roku   2,0%,
• w czwartym i piątym  1,5%.

wartości produkcji sprzedanej powyżej sumy równowartości  
1 000 000 euro.

W żadnym przypadku wsparcie nie może przekroczyć równowar-
tości kwoty:
• w pierwszym i drugim roku           100 000 euro,
• w trzecim roku   80 000 euro,
• w czwartym roku   60 000 euro,
• w piątym roku   50 000 euro.

Grupy producentów rolnych mogą ubiegać się o kredyt na re-
alizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie 
rolno - spożywczym i usługach dla rolnictwa (linia n GP).  

Warunki kredytowania:

• 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rol-
ne, nie więcej niż 4 mln zł,

• 70% wartości nakładów inwestycyjnych na działy specjalne, 
nie więcej niż 8 mln zł,

• 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie, nie 
więcej niż 8 mln zł,

• oprocentowanie 0,25 stopy redyskontowej weksli (aktualnie 
2,0%),

• maksymalny okres spłaty 15 lat, karencja 3 lata.

1.5. Pomoc finansowa dla grup producentów rolnych

Grupy producentów rolnych mogą ubiegać o pomoc finansową  
w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wspar-
cia udziela się w celu ułatwienia tworzenia i działalności admini-
stracyjnej grup producentów, tj.:

• dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego  
i produkcji producentów, którzy są członkami takich grup,

• wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygoto-
wania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do od-
biorców hurtowych,

• ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o pro-
dukcji, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępno-
ści.

Grupa producentów rolnych chcąca skorzystać z pomo-
cy finansowej w terminie 6 miesięcy od dnia wpisu grupy do 
rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa, po-
winna złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej w Od-
dziale Regionalnym ARiMR. Do wniosku załącza się zaświad-
czenie Marszałka Województwa o wpisie grupy do rejestru, 
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wnio-
sku. Każdego roku grupa powinna złożyć wniosek o płatność  
w ciągu 30 dni od zakończenia danego roku działalności. 

Z pomocy grupa może skorzystać tylko raz w okresie swojej 
działalności, zarówno z budżetu krajowego jak i z funduszu Unii 
Europejskiej. 

Do wniosku o płatność załącza się:

• zaświadczenie Marszałka Województwa o wpisie grupy do re-
jestru,

• wykazy faktur VAT i rachunków potwierdzające przychody 
netto grupy ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze 
względu na które grupa została utworzona,

• wartość i ilość dostarczonych grupie produktów lub grup pro-
duktów, ze względu na które grupa została utworzona, wytwo-
rzonych w gospodarstwach jej członków.
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1.6. Wykaz obowiązujących aktów prawnych dotyczących  
         tworzenia grup i wsparcia ich ze środków publicznych

1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów 
rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw /Dz. U.  
z 2000 r. Nr 88, poz. 983 z późn. zm./,

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produktów i grup pro-
duktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów 
rolnych, minimalnej  rocznej wielkości produkcji towarowej 
oraz minimalnej liczby członków grypy producentów rolnych  
/Dz. U. Nr 72, poz. 424/,

 
3. Ustawa z dnia 16 września 1982 r., Prawo Spółdzielcze  

/Dz. U. z 1982 r. Nr 30, poz. 210 ze zm./,

4. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych 
/Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm./,

 
5. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju ob-

szarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwa-
rancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej  
/Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 ze zm./,

6. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego  
i organizacji niektórych rynków rolnych /Dz. U.  z dnia 11 marca 
2004 r. Nr 42, poz. 386 ze zm./,

7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania „grupy producentów rolnych” objętej Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  
/Dz. U. z 2007 r. Nr 81, poz. 550/,

Kredyt może być udzielony m.in. na inwestycje takie jak:

• przebudowa, remont połączony z modernizacją budynków 
inwentarskich,

• budowa budynków dla przetwórstwa produktów rolnych,
• remont połączony z modernizacją budynków dla przetwór-

stwa produktów rolnych,
• zakup, budowa, remont połączony z modernizacją innych 

budynków,
• zakup lub budowa silosów,
• zakup maszyn lub urządzeń do produkcji rolnej,
• zakup ciągników, 
• zakup kombajnów,
• zakup maszyn lub urządzeń dla przetwórstwa produktów 

rolnych,
• zakup innych maszyn lub urządzeń,
• zakup samochodów specjalistycznych.

Grupy producentów rolnych mają prawo do następujących zwol-
nień podatkowych:

•	 z podatku od nieruchomości zwolnione są budynki i bu-
dowle zajęte przez grupę wpisaną do rejestru, wyko-
rzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności  
w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów 
wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub  
w zakresie zaopatrzenia członków grupy w środki produk-
cji, wspólnego użytkowania sprzętu rolniczego, promocji 
produktów lub grupy produktów wprowadzonych do obrotu, 
przechowywania, konfekcjonowania i standaryzacji produk-
tów lub grupy produktów, zgodnie z jej aktem założyciel-
skim.

•	 z podatku dochodowego od osób prawnych zwolnione są 
dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, 
pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, 
dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych 
w gospodarstwach jej członków - w części wydatkowej na 
rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po 
nim następującym. 
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Rozdział II - GRUPY PRODUCENTÓW OWOCÓW   
                     I  WARZYW

2. Grupy wstępnie uznane i grupy uznane producentów  
      owoców i warzyw

2.1. Podstawy prawne rejestracji grup wstępnie uznanych  
        oraz grup uznanych producentów owoców i warzyw

Głównym aktem prawa krajowego jest ustawa z dnia 19 grud-
nia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, 
rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego /Dz. U. Nr 223, poz. 
221 z późn. zm./ określająca zasady i warunki organizowania się 
rolników w grupy wstępnie uznane oraz grupy uznane producen-
tów owoców i warzyw, które chcą korzystać z pomocy finansowej 
budżetu Unii Europejskiej oraz Rozporządzenie Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie warunków 
wstępnego uznania grup producentów owoców i warzyw, uzna-
wania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków  
i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania  
/Dz. U. z 2004 r. Nr 132, poz. 1420 ze zm./.
Ponadto rynek owoców i warzyw regulowany jest szeregiem in-
nych aktów prawnych zarówno krajowych, jak i unijnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady /WE/ nr 2200/96 z dnia 28 
października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców 
i warzyw /Dz. U. WE L297/13 z 21.11.1996 r. str. 1 ze zm./, grupy 
producentów wstępnie uznane lub uznane w następujących kate-
goriach produktów:

• owoce i warzywa,
• owoce,
• warzywa,
• produkty przeznaczone do przetwórstwa,
• owoce cytrusowe,
• orzechy,
• grzyby.

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań  Agencji  
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobu ich re-
alizacji /Dz. U. z 2007 r. Nr 77, poz. 514./,

9. Rozporządzenie Rady /WE/ 1698/2005 z dnia 20 września 
2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich /EFRROW/ - /Dz. U. UE L.05.227.1 z dnia  
21 października 2005 r. ze zm./,

10. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo-
wym /Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209/,

11. Traktat akcesyjny rozdz. IX, Art. 33d,
 

12. Rozporządzenie Komisji /WE/ Nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 
2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozpo-
rządzenia Rady /WE/ nr 1698/2005 w sprawie wsparcia  roz-
woju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich /EFRROW/.  
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•	 analizę kosztów i korzyści, czyli stronę finansową  podejmowa-
nej działalności,

•	 oszacowany koszt inwestycji w rozbiciu na poszczególne dzia-
łania,

•	 długość trwania planu - maksymalnie 5 lat.

Marszałek Województwa właściwy ze względu na siedzibę gru-
py stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, czy grupa spełnia 
warunki określone w ustawie oraz rozporządzeniu i nadaje grupie 
status wstępnego uznania oraz zatwierdza plan dochodzenia do 
uznania.

W zakresie określonym przepisami  Unii Europejskiej Marszałek 
Województwa wydaje decyzje w sprawach:

•	 wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw, 
zwanej dalej „grupą producentów”, i zatwierdzenia planu do-
chodzenia do uznania tej grupy za organizację producentów 
owoców  i warzyw, zwanej dalej „organizacją producentów”,

•	 zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania 
wstępnie uznanej grupy producentów za organizację produ-
centów, zwanej dalej „planem dochodzenia do uznania”,

•	 uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń,
•	 uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrze-

szeń,
•	 zwiększenia albo cofnięcia wstępnego uznania grupy produ-

centów, uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń, uzna-
nia ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń.

2.2.   Wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw

Czym jest wstępnie uznana grupa producentów? Grupa wstęp-
nie uznana za grupę producentów jest to jednostka organizacyjna 
skupiająca rolników produkujących owoce i warzywa, mająca oso-
bowość prawną i status wstępnego uznania nadany przez Mar-
szałka Województwa właściwego ze względu na siedzibę grupy 
zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz prawa Unii Europej-
skiej.

Grupa producentów owoców i warzyw, aby otrzymać status 
wstępnego uznania, musi spełniać odpowiednie kryteria. Podmiot 
zrzeszający producentów owoców i warzyw musi być tworzony  
z co najmniej 5 członków, którzy w roku poprzedzającym rok zło-
żenia wniosku wspólnie wytworzyli i sprzedali produkty o wartości 
min. 50.000 euro – równowartość w zł.

Grupa ubiegająca się o nadanie statusu wstępnego uznania 
musi przedstawić plan dochodzenia do uznania podzielony na 
roczne okresy realizacji. Czas realizacji planu nie może przekra-
czać okresu pięciu lat od daty zatwierdzenia przez Marszałka Wo-
jewództwa właściwego ze względu na siedzibę grupy.

Aktualnie na terenie województwa zachodniopomorskiego dzia-
ła jedna grupa owocowo warzywna posiadająca status wstępnego 
uznania. Jest to grupa „POMORZE” Spółka z o.o., której siedzibą 
jest miejscowość Ostre Bardo 24. Grupa gospodaruje na areale 
ok. 978 ha i specjalizuje się głównie w uprawie owoców miękkich.

Plan dochodzenia grupy do statusu uznania powinien zawierać 
m.in. następujące informacje:

•	 opis sytuacji początkowej z uwzględnieniem liczby członków 
i ich produkcji, produkcji towarowej grupy, marketingu i infra-
struktury,

•	 planowanie działania i środki podjęte dla ich osiągnięcia  
/z rozbiciem na lata/ dotyczące głównie:

a)     sprzedaży całej produkcji przez grupę,
b)     planowane inwestycje związane z magazynowaniem 
        produkcji  towarowej, przygotowaniem jej do sprzedaży, 
        transportem produkcji do odbiorców,
c)     planowania produkcji,
d)  strategii sprzedaży, rozwijania kanałów marketingowych  
        i promocji,
e)    podnoszenia jakości produktu.
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•	 posiada osobowość prawną,
•	 działa na podstawie statutu albo umowy z zapisami dotyczący-

mi zasad funkcjonowania grupy,
•	 grupa ma opracowany plan dochodzenia do uznania na okres 

nie dłuższy niż 5 lat.

2.4. Przeznaczenie wsparcia

W ramach wsparcia dochodzenia grupy producentów do statu-
su uznanej organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw 
może ona otrzymać pomoc finansową na:

•	 pokrycie kosztów utworzenia i funkcjonowania grupy,
•	 dofinansowanie kosztów kredytu zaciągniętego na realizację 

inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do 
uznania.

Pomoc udzielana jest przez Agencję Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa na wniosek grupy. Dyrektor Oddziału Regionalnego 
Agencji, właściwy ze względu na siedzibę wstępnie uznanej grupy 
producentów, wydaje decyzję o przyznaniu pomocy finansowej.

Pomoc na pokrycie kosztów utworzenia i funkcjonowania grupy 
producentów wynosi:

•	 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku - odpo-
wiednio  5%, 5%, 4%, 3%, 2% wartości produktów sprzedawa-
nych, maksymalnie do 1 mln euro,

•	 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku - odpo-
wiednio 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% wartości produktów sprzeda-
wanych,

•	 w poszczególnych latach pomoc nie może przekroczyć dla 
każdej grupy kwoty: 

•	 w pierwszym roku  100 000 euro, 
•	 w drugim roku        100 000 euro, 
•	 w trzecim roku         80 000 euro, 
•	 w czwartym roku      60 000 euro, 
•	 w piątym roku           50 000 euro.

2.3.  Pomoc udzielana dla wstępnie uznanych grup  
        producentów

O pomoc finansową mogą ubiegać się wstępnie uznane gru-
py producentów i uznane organizacje producentów owoców i wa-
rzyw spełniające kryteria wstępnego uznania lub uznania. Status 
uznania lub wstępnego uznania jest nadawany w drodze decyzji 
administracyjnej przez Marszałka Województwa właściwego  dla 
siedziby organizacji lub grupy producentów.

O wstępne uznanie mogą ubiegać się grupy producentów, któ-
re nie są w stanie spełnić wszystkich wymogów pełnego uznania 
określonego w Rozporządzeniu Rady WE nr 2200/1996, tzn.:

•	 nie dysponują wymaganą wartością produkcji towarowej,
•	 nie posiadają wyposażenia technicznego, potrzebnego do 

przygotowania towaru do sprzedaży i umiejętnego ulokowania 
go na rynku oraz doświadczenia w zarządzaniu, administrowa-
niu i prowadzeniu marketingu wytworzonych produktów.

Wpisanie do rejestru grup prowadzonego przez Marszałka  upo-
ważnia grupę do wystąpienia o środki finansowe, które określono  
w ustawie  z 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynku owoców  
i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowe-
go /Dz. U. Nr 223, poz. 221 z późn. zm./.

Wstępne uznanie jest ofertą dla producentów owoców i warzyw  
w początkowym okresie, gdy łącząc działalność produkcyjną nie 
są w stanie spełnić wszystkich parametrów wymaganych dla grup 
producentów.

Warunki otrzymania pomocy oraz wymagania, jakie musi speł-
nić grupa wstępnie uznana:

•	 jest utworzona przez co najmniej 5 producentów,
•	 jest utworzona na kategorie produktów określone przepisami 

Unii Europejskiej,
•	 członkowie należą do jednej organizacji produktów,
•	 wartość produktów wytworzonych sprzedawanych przez pro-

ducentów wynosi 50 000 euro,
•	 członkowie sprzedają całą swoją produkcję za pośrednictwem 

grupy,
•	 przynajmniej połowa przychodów pochodzi ze sprzedaży pro-

duktów na które grupa się zrzeszyła,
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2.6. Pomoc udzielana uznanym organizacjom  producentów 
       świeżych owoców i warzyw

Główne kryteria, które musi spełniać uznana organizacja produ-
centów na rynku owoców i warzyw określa Rozporządzenie Rady 
WE nr 2200/1996 w art. 11, należą do nich m.in.:

•	 posiadanie minimum 5 członków,
•	 jest utworzona na kategorie produktów określone przepisami 

Unii Europejskiej,
•	 wartość produkcji sprzedanej przez grupę nie może być mniej-

sza niż 100 000 euro,
•	 posiadanie osobowości prawnej,
•	 posiadanie statusu lub umowy i przestrzeganie przez człon-

ków zasad w nich zawartych,
•	 uzyskanie statusu uznania, czyli uzyskanie wpisu do rejestru 

Marszałka Województwa,
•	 posiadanie funduszu i programu operacyjnego.

Uznana grupa producentów rolnych może korzystać z pomocy 
na dwa sposoby:

•	 dofinansowanie funduszu operacyjnego,
•	 wypłacenie rekompensat z tytułu nie przeznaczenia owoców  

i warzyw do sprzedaży.

2.7.  Pomoc finansowa na dofinansowanie funduszu  
        operacyjnego

 
Fundusz operacyjny tworzony jest ze składek członków grupy 

oraz kwot przyznanych w ramach pomocy finansowej Unii Euro-
pejskiej - poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa. Kwota pomocy finansowej udzielonej przez Agencję jest rów-
na wysokości składek wpłaconych przez członków grupy, nie może 
jednak przekroczyć:

•	 4,1%  wartości produktów członków grupy sprzedanych za jej 
pośrednictwem,

•	 50%  wydatków ponoszonych na realizację programu opera-
cyjnego.

Pomoc wypłacana jest ryczałtem:

•	 w ratach rocznych lub półrocznych na zakończenie każdego 
rocznego lub półrocznego okresu realizacji planu dochodzenia  
do uznania,

•	 lub w ratach obejmujących część rocznego okresu, jeżeli gru-
pa uzyskała uznanie przed zakończeniem kolejnego rocznego 
okresu.

2.5.  Dofinansowanie kosztów kredytu zaciągniętego na  
        realizację inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie   
        dochodzenia do uznania

Udział UE w kosztach zatwierdzonych inwestycji wynosi do 50% 
wartości dofinansowania, udział państwa 25%, a grupa produ-
centów owoców i warzyw musi pokryć odpowiednio 25% kosztów 
kwalifikowalnych inwestycji. Kwalifikowalnymi kosztami są koszty 
jak przy inwestycjach rolniczych, z tym, że są przeznaczone do 
przechowywania, magazynowania lub przygotowywania owoców 
i warzyw do sprzedaży, np. pomoc może być przeznaczona na 
polepszenie jakości produktów oraz usprawnienie sprzedaży; 
budowę chłodni, zakupu maszyn i środków transportu – ujętych  
w planie dochodzenia do uznania. 

Wykaz kosztów kwalifikowalnych zawiera Rozporządzenie Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej  grupie produ-
centów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowalnych kosztów 
inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uzna-
nia /Dz. U. Nr 16, poz. 121 z dnia 31 stycznia 2006 r./.
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Taki program operacyjny jest zatwierdzany na okres 3-5 lat  
i realizowany w okresach rozliczeniowych trwających od 1 stycz-
nia do 31 grudnia każdego roku. Wszystkie planowane działania 
muszą się znaleźć w programie operacyjnym, natomiast na jego 
finansowanie musi być stworzony przez organizację producentów 
owoców i warzyw  fundusz operacyjny. 

Aby uzyskać pomoc na dofinansowanie programu operacyjne-
go, organizacja producencka powinna złożyć:

•	 wniosek o zatwierdzenie programu operacyjnego oraz o za-
twierdzenie wysokości pomocy finansowej na pierwszy rok 
realizacji programu, a także wniosek o zatwierdzenie zmian  
w programie operacyjnym,

•	 wniosek o zatwierdzenie wysokości funduszu operacyjnego 
i wysokości pomocy finansowej na każdy kolejny rok reali-
zacji programu.

Wnioski należy składać do zatwierdzenia  Dyrektorowi Oddziału 
Regionalnego ARiMR /właściwego ze względu na siedzibę organi-
zacji/ do 15 września danego roku, tak aby jego realizacja mogła 
rozpocząć się 1 stycznia roku następnego. Decyzje dotyczące  za-
twierdzania programu operacyjnego oraz kwoty funduszu opera-
cyjnego  na pierwszy rok realizacji są wydawane  do 15 grudnia, 
w którym złożono program. Wypłata pomocy następuje nie później  
niż 30 czerwca roku następującego po każdym roku realizacji pro-
gramu.

Środki funduszu operacyjnego przeznaczone mogą być na:

•	 finansowaniu programu operacyjnego, 
•	 wypłaty z tytułu nie wprowadzenia do obrotu produktów, np. 

produkty wytworzone przez grupę, a nie umieszczone w wy-
kazie UE.

Fundusz operacyjny ma pozwolić grupie osiągnąć  następujące 
cele:

•	 dostosowanie produkcji do potrzeb i wymagań rynku,
•	 koncentrowanie produkcji określonych gatunków i odmian,
•	 wprowadzenie metod produkcji przyjaznych środowisku.

Fundusz operacyjny zarządzany jest w formie konta bankowego 
utworzonego w celu operacji finansowych związanych z realizacją 
programu operacyjnego. Jego kwota musi być zatwierdzona przez 
Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR na każdy rok realizacji 
programu. 

Cele grupy mogą być realizowane np. poprzez zakup maszyn 
i urządzeń do sortowania i pakowania, prowadzenia badań mar-
ketingowych. Program może przewidywać realizację inwestycji 
zarówno w ośrodku gospodarczym, jak i w gospodarstwach człon-
ków grupy producentów owoców i warzyw.

Programy operacyjne obejmują:

•	 opis sytuacji początkowej, szczególnie w odniesieniu do pro-
dukcji, obrotu i wyposażenia,

•	 cele programu  z uwzględnieniem perspektyw w zakresie  pro-
dukcji i zbytu,

•	 szczegółowy opis środków, obejmujący oddzielne działania, 
jakie mają zostać podjęte oraz środki służące osiągnięciu ce-
lów w każdym roku realizacji programu,

•	 okres realizacji programu,
•	 aspekty finansowe /metodę obliczania oraz poziom wkładów 

finansowych, procedurę finansowania funduszu operacyjne-
go, budżet i harmonogram podejmowanych działań w każdym 
roku realizacji/.
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2.9. Przepisy prawa krajowego i Unii Europejskiej regulujące 
       funkcjonowanie grup wstępnie uznanych i uznanych  
       producentów owoców i warzyw

1. Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców 
i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszo-
wego /Dz. U. Nr 223, poz. 221 z późn. zm./,

2. Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy o ustawy 
o organizacji niektórych rynków rolnych, ustawy o organizacji 
rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz 
rynku suszu paszowego oraz ustawy o Agencji Rynku Rolnego  
i organizacji niektórych rynków rolnych /Dz. U. z 2005 r.  
Nr 141, poz. 1182/,

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
27 maja 2004 roku w sprawie warunków wstępnego uzna-
nia grup producentów owoców i warzyw, uznania organiza-
cji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wyma-
gań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania  
/Dz. U. z 2004 r. Nr 132, poz. 1420/,

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
11 grudnia 2008 r. w sprawie maksymalnej części produkcji lub 
produktów kwalifikujących się do sprzedaży konsumentom na 
ich własne potrzeby /Dz. U. Nr 235, poz. 1602/,

5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
16 grudnia 2008 r. w sprawie działań w zakresie technologii 
bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji i zago-
spodarowaniu odpadów /Dz. U. Nr 5, poz. 28/,

6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
8 stycznia 2009 r. w sprawie warunków wypowiedzenia człon-
kostwa w organizacji producentów owoców  warzyw oraz okre-
su w którym występujący z organizacji producentów owoców 
warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnej uznanej grupy 
producentów owoców i warzyw /Dz. U. Nr 17, poz. 92/,

7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
13 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu zmian pro-
gramu operacyjnego wprowadzonych w trakcie jego realizacji  
/Dz. U. Nr 184, poz. 1906/,

2.8. Sankcje

W przypadku wypłacenia nienależnej pomocy lub złożenia wnio-
sku o nie należną pomoc, pomoc ta podlega zwrotowi lub wstrzy-
maniu, a na organizację nakłada się kary.

W sytuacji, gdy pomoc została już wypłacona, organizacja musi:

•	 w przypadku oczywistego błędu zwrócić wypłaconą kwotę po-
mocy wraz z odsetkami ,

•	 w przypadku nadużycia finansowego, zwrócić podwójną kwotę 
wypłaconej pomocy wraz  z odsetkami ,

•	 we wszystkich innych przypadkach zwrócić  kwotę wypłaconej 
nienależytej pomocy powiększoną o 50%, plus odsetki.  

W sytuacji, gdy wnioski zostały złożone, lecz pomoc nie została 
wypłacona:

•	 w przypadku nadużycia finansowego zapłacić kwotę bezpraw-
nie wnioskowanej pomocy,

•	 we wszystkich pozostałych przypadkach, zapłacić 50% wnio-
skowanej pomocy.

W przypadku złej deklaracji złożonej w sposób zamierzony lub 
w wyniku zaniedbania, organizacja producentów owoców i warzyw 
nie otrzymuje pomocy za rok następny.
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15. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia  kwoty zabezpiecze-
nia wnoszonej przez podmiot przetwarzający, na zlecenie jed-
nostki organizacyjnej, owoce i warzywa nie przeznaczone do 
sprzedaży /Dz. U. Nr 23, poz. 173/,

16. Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
24 sierpnia 2006 r. w sprawie sposobu oznaczania i zabez-
pieczenia owoców i warzyw nie przeznaczonych do sprzeda-
ży, uniemożliwiającego wprowadzenie tych owoców i warzyw 
do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji /Dz. U. Nr 161, poz. 
1140/,

17. Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
5 października 2006 r. w sprawie terminów przekazywania in-
formacji przez Marszałka Województwa, Prezesa Agencji Re-
strukturyzacji Modernizacji Rolnictwa oraz uznane organizacje 
owoców i warzyw i ich zrzeszenia /Dz. U. Nr 186, poz. 1376/,

18. Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
19 października 2006 r. w sprawie wzoru protokołu z przepro-
wadzenia kontroli na miejscu ilości i jakości handlowej owoców 
i warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży, poddawanych 
biodegradacji lub kompostowaniu oraz wzoru protokołu kon-
troli wykonania czynności uniemożliwiających wprowadzenie 
do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nie 
przeznaczonych do sprzedaży /Dz. U. Nr 199, poz. 1465/,

19. Rozporządzenie Rady /WE/ nr 1234/2007 z dnia 22 paździer-
nika 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rol-
nych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produk-
tów rolnych /Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007/,

20. Rozporządzenie Komisji /WE/ Nr 1580/2007 z dnia 2007 r. 
ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady 
/WE/ nr 2200/96 i /WE/  nr 1182/2007 w sektorze owoców  
i warzyw.

8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
7 czerwca 2004 r. w sprawie  warunków przystąpienia osób 
prawnych i osób fizycznych nie będących producentami owo-
ców i warzyw do organizacji producentów / Dz. U. Nr 144, poz. 
1522/,

9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
23 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, zgodnie z którymi 
organizacja producentów owoców i warzyw może zlecać reali-
zację zadań, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej  
/Dz. U. Nr 197, poz. 2028/,

10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
4 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźników redukcji, sposobów 
określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okre-
sów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości 
owoców i warzyw sprzedawanych /Dz. U. Nr 11, poz. 82/,

11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
28 czerwca  2004 r. w sprawie warunków i trybu zwrotu skład-
ników majątkowych inwestycji lub jej wartości zrealizowanej  
w ramach programu operacyjnego /Dz. U. Nr 160, poz. 1671/,

12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przy-
znawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie produ-
centów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosz-
tów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do 
uznania /Dz. U. Nr 16, poz. 121/,

13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
5 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości krajowych środków 
finansowych przeznaczonych na pokrycie części kwalifikowa-
nych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie do-
chodzenia do uznania /Dz. U. Nr 16, poz.122/,

14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia trybu i terminu powia-
domienia o zamiarze nieprzeznaczenia do sprzedaży owoców 
i warzyw  oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania  
/Dz. U. Nr 23, poz. 172/,
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II.  Grupy Producentów Nasion Roślin Oleistych

1. GP Nasion Roślin Oleistych „LUBUSKIE OIL” Spółka z o.o.,
2. GP Nasion Roślin Oleistych „ARV” Spółka z o.o.,
3. GP Nasion Roślin Oleistych pn. Rzepakowa Grupa ROLMAX  

Spółka z o.o.,
4. GP Nasion Roślin Oleistych „RAPS” Spółka z o.o., 
5. GP Nasion Roślin Oleistych  „HORUS AGRA” Spółka z o.o.,
6. GP Nasion Roślin Oleistych „KARWICE OIL” Spółka z o.o.

III.  Grupy Producentów Ziarna Zbóż

1. GP Ziarna Zbóż „MAZURY” Spółka z o.o.,
2. GP Ziarna Zbóż „ARV” Spółka z o.o.,
3. GP Ziarna Zbóż „POMORZE” Spółka z o.o.,
4. GP Ziarna Zbóż „GORZOWSKIE” Spółka z o.o.,
5. GP Ziarna Zbóż „ŻUŁAWY” Spółka z o.o.,
6. GP Ziarna Zbóż „INA AGRA” Spółka z o.o.,
7. GP Ziarna Zbóż „ROLMAX” Spółka z o.o.,
8. Stowarzyszenie Związek Producentów Zbóż Ziemi Pyrzyckiej  

w Pyrzycach,
9. GP Ziarna Zbóż  „KARWICE GRAIN” Spółka z o.o.,
10. GP Ziarna Zbóż „GRAAN” Spółka z o.o.

IV.  Grupa Producentów Mleka

1.   GP „MLEKO POMORSKIE” Spółka z o.o.,
2.   GP „MLEKOFARM” Spółka z o.o.

V.  Grupa Producentów Drobiu  

1.   GP „KAREX” Spółka z o.o.

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH  
ORAZ OWOCÓW I WARZYW WPISANYCH DO REJESTRU  

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

I.   Grupy Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych

1. GP Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych „Karsko Pyrzyckie”  
Spółka z o.o.,

2. GP Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych „STAR”  
Spółka z o.o.,

3. GP Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych „AGRIPLON”  
Spółka z o.o.,

4. GP Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych „ARPOL”  
Spółka z o.o.,

5. GP Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych „AGROTIS”  
Spółka z o.o.,

6. GP Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych  
”AGRUM-GODKÓW” Spółka z o.o.,

7. GP Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych „ INTER-AGRO”  
Spółka z o.o.,

8. GP Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych „BIELIN”  
Spółka z o.o.,

9. GP Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych „ROLHAN BIS”  
Spółka   z o.o.,

10. Spółdzielnia Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin  
Oleistych w Kotłowie,

11. Spółdzielnia Producentów Ziarna Zbóż i Rzepaku „PLON”  
w Sławce,

12. GP Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych  
„AGROPLON- OŚCIĘCIN” Spółka z o.o.,

13. GP Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych „FARM 4 ALL”  
Spółka z o.o.,

14. GP Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych „TEAM”  
Spółka z o.o., 

15. GP Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych „DRZENIN-PLON”  
Spółka z o.o.,

16. GP Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych „ROLSTAR”  
Spółka z o.o.
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WAŻNE ADRESY

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
w Szczecinie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Biuro Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Małopolska12
70-550 Szczecin
e-mail: rolnictwo@wzp.pl
tel.: /91/ 44-10-200 - sekretariat
tel.: /91/ 44-10-203
fax.:/91/ 48-82-493
Pracownicy zajmujący się grupami producenckimi:
e-mail: mstolarz@wzp.pl
e-mail: kslusarek@wzp.pl
tel.: /91/ 44-10-217
tel.: /91/ 44-10-218
fax.:/91/ 44-10-219

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel.: /22/ 623-25-26
fax.:/22/ 623-12-56
www.minrol.gov.pl

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel.: /22/ 623-26-68

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa
tel.:  /22/ 860-28-80
fax.: /22/ 860-29-90
e-mail: mazowieckie@arimr.gov.pl
www.arimr.gov.pl

VI.  Grupa Producentów Rolnych

1.   GP „BONO FUR FARM” Spółka z o.o.

VII.  Grupa Producentów Ziemniaka
      
1.   GP „KARWICE GRASS” Spółka z o.o.

VIII.  Grupa Producentów  Buraka Cukrowego

1.   GP „GPR BETA” Spółka z o.o. 
 

IX.  Grupa Producentów Owoców i Warzyw

1.   GP Owoców i Warzyw „POMORZE”  Spółka z o.o.
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Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12
00-460 Warszawa
tel.:  /22/ 661-72-72
fax.: /22/ 628-93-53
e-mail: tpi@arr.gov.pl
www.arr.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zachodniopomorski Oddział Regionalny
ul. Szafera 10
71-245 Szczecin
tel.:  /91/ 469-84-00/01
fax.: /91/ 439-47-63
e-mail: zachodniopomorskie@arimr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie
ul. Niedziałkowskiego 21
71-965 Szczecin
tel.: /91/ 464-82-00 
fax.:/91/ 422-57-76
e-mail:  szczecin@arr.gov.pl

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Barzkowicach
73-134 Barzkowice
tel.: /91/ 561-37-00 do 02
fax.:/91/ 479-40-14
e-mail: barzkowice@home.pl
www.zodr.pl


