
1 
 

Szablon postępowania – uzyskiwanie statusu  

uznanej Organizacji Producentów / Grupy Producentów Rolnych 

 

 

Pierwszy krok - uzyskanie osobowości prawnej - rejestracja w rejestrze przedsiębiorców 

Organizacja producentów (OP) / grupa producentów rolnych (GPR) jako podmiot zrzeszający rolników 
musi uzyskać osobowość prawną – preferowaną formą są spółdzielnie, wraz z rejestracją w Krajowym 
Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców. 

Zarówno OP jak i GPR mogą być tworzone przez osoby fizyczne lub prawne. Należy jednak podkreślić 
że jeśli powołana grupa producentów planuje wystąpić o pomoc na jej tworzenie, członkami takiej 
grupy mogą być wyłącznie osoby fizyczne. W przypadku organizacji producentów, w jej skład mogą 
wchodzić osoby fizyczne lub prawne, a OP zachowuje prawo do pomocy na jej tworzenie (członkami 
OP mogą być więc: wariant 1: osoby fizyczne i prawne, wariant 2: osoby prawne, wariant 3: osoby 
fizyczne). OP musi mieć co najmniej 10 producentów/rolników 

W przypadku tworzenia OP albo GPR na bazie jednej już działającej spółdzielni zrzeszającej 
producentów rolnych – etap rejestracji w rejestrze przedsiębiorców ograniczony może być w wielu 
przypadkach do rejestracji zmiany statutu. 

W przypadku zamiaru tworzenia OP albo GPR, zarówno na bazie pojedynczej spółdzielni, jak  
i spółdzielni wchodzących do OP jako członkowie, należy sprawdzić, czy statut spółdzielni wymaga 
podjęcia stosownej uchwały uprawnionego organu spółdzielni w tym zakresie.  

Działania dostosowawcze działających spółdzielni, chcących uzyskać status uznanej OP / GPR 

Uzyskiwanie nowego statusu - uznanej organizacji producentów lub członkostwa w uznanej OP (albo 
uznanej grupy producentów rolnych) przez działającą spółdzielnię, wiązać się będzie z podjęciem 
działań dostosowawczych, w tym dotyczących zmiany statutu spółdzielni, do przepisów z tym 
związanych, zawartych w szczególności: 

 W przypadku OP, Art. 1 (sektory prod.) oraz 152 i dalsze (warunki) Rozporządzenia PEiR (UE) Nr 1308/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych (…), w tym Art. 153 dot. statutu 

 W przypadku OP na rynku mleka i przetworów mlecznych, Rozdział 3a Ustawy z 20 kwietnia 2004 r.  
o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1430) 

 W przypadku GPR, przepisy Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach 
oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. 2000 Nr 88 poz. 983 z późn. zm.), w tym Art. 4 ust. 1 i 2 dot. statutu 

Wymogi wskazane w w/w przepisach są tożsame dla nowotworzonej spółdzielni działającej jako 
uznana OP lub GPR, której członkami mogą być spółdzielnie. 

Drugi krok - złożenie Wniosku o uznanie 

Wniosek o uznanie za organizację producentów / grupę producentów rolnych, składany jest do 
dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze 
względu na siedzibę podmiotu - do wniosku o uznanie organizacja producentów / grupa producentów 
rolnych, zobowiązana jest dołączyć Plan biznesowy; 

Szczegółowe informacje i wzory dokumentów dot. uznania OP / GPR – vide www.arimr.gov.pl 

Uznanie oznacza wpisanie do rejestru uznanych OP / GPR prowadzonych przez ARiMR 

Trzeci krok – realizacja Planu biznesowego 

Od daty uznania, organizacja producentów / grupa producentów rolnych jest zobowiązana do realizacji 
zatwierdzonego Planu biznesowego (sporządzonego na aktualnym wzorze ARiMR). 

 



2 
 

Czwarty krok – złożenie Wniosku o wpis do ewidencji producentów 

OP / GPR chcąc wnioskować o wsparcie, musi uprzednio złożyć do Biura Powiatowego ARiMR wniosek 
o wpis do ewidencji producentów.  Składają go podmioty ubiegające się o nadanie numeru 
identyfikacyjnego i uzyskanie wpisu do ewidencji producentów. Wpisu producenta do ewidencji 
producentów dokonuje się na podstawie formularza W-1/04, wraz z załącznikiem formularz W-1-1/04. 

Piąty krok – złożenie Wniosku o przyznanie pomocy na tworzenie OP / GPR 

Po uzyskaniu uznania, organizacja producentów / grupa producentów rolnych może złożyć do Oddziału 
Regionalnego ARiMR wniosek o przyznanie pomocy finansowej na tworzenie OP / GPR w ramach 
działania „Tworzenie grup i organizacji producentów” PROW 2014-2020. Wnioski składane są do 
dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR, w pierwszym lub drugim terminie naboru wniosków po dniu 
uznania (terminy naborów publikowane są na www.arimr.gov.pl). Pomoc może uzyskać OP / GPR 
będąca mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem. 

Z pomocy na tworzenie organizacja producentów / grupa producentów rolnych może skorzystać tylko 
raz w okresie swojej działalności. 

Wysokość pomocy finansowej wynosi odpowiednio: 

1. po pierwszym roku prowadzenia działalności - 10 % 
2. po drugim roku prowadzenia działalności -          9 % 
3. po trzecim roku prowadzenia działalności -          8 % 
4. po czwartym roku prowadzenia działalności -      7 % 
5. po piątym roku prowadzenia działalności -           6 % 

- wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto beneficjenta. 

W pierwszym roku działania OP / GPR może złożyć wniosek o przyznanie wyprzedzającego 
finansowania pomocy (zaliczkę) – max do 50 000 zł, z puli środków wsparcia za 1-szy rok działania 
(liczony od dnia uznania). 

Po każdym zakończonym roku działania –  OP / GPR składa w ARiMR wniosek o przyznanie płatności. 

Maksymalny limit pomocy wynosi 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy. 
Wypłata wsparcia za 5 rok działania, nastąpi po potwierdzeniu przez ARiMR prawidłowej realizacji 
planu biznesowego. 

Zgodnie z PROW 2014-2020 nie są wspierane środkami na tworzenie OP i GPR dla produktu lub grupy 
produktów: 

 drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone 
 owoce lub warzywa 

 

 

 

Załącznik: 

Wykaz głównych aktów prawnych dot. uznawania, wsparcia tworzenia i działania OP/GPR 
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Załącznik –  
Wykaz głównych aktów prawnych  

dot. uznawania, wsparcia tworzenia i działania OP / GPR  

 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG)  
nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, w szczególności Art. 1 oraz Art. 152 i dalsze 

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)  
i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, w szczególności Art. 27 

3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne  
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (załącznik I "Definicja MŚP") 

4. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2016/232 z dnia 15 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do niektórych aspektów współpracy 
producentów (Dz. U. UE L 44.1 z 19.02.2016 r.) 

5. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 880/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. uzupełniające rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do współpracy międzynarodowej i negocjacji umownych organizacji producentów 
w sektorze mleka i przetworów mlecznych ( Dz.U.UE.L.2012.263.8) 

6. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 511/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie powiadomień 
dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych oraz negocjacji umownych i stosunków 
umownych określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/207 w odniesieniu do sektora mleka i przetworów 
mlecznych (Dz.U.UE.L.2012.156.39) 

7. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, z późn. zm.) 

8. Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 719) 
9. Ustawa z 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945 oraz z 2019 r. poz. 

2020) 
10. Rozporządzenie MRiRW z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń 

organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki 
mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw (Dz. U. z 2016 r., poz. 87, z późn. zm.). 

11. Rozporządzenie 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.) – obejmuje również rynek mleka i przetworów mlecznych 

zmienione przez: 

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie 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 2020 
r., poz. 799) 

12. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1430) 
13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie informacji, jakie powinien 

zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji 
międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających 
spełnienie przez te podmioty warunków uznania (Dz. U. z 2016 r. poz. 216 z późn. zm.), 

14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie współczynników 
równoważności określających ilości mleka wykorzystywanego do wyprodukowania podstawowych przetworów 
mlecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 219). 

15. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw wraz 
z kolejnymi zmianami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1026) 

16. 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) 

17. 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 201 r., poz. 237, z późn. zm.) 

 

Opracowano w: 

Krajowa Rada Spółdzielcza 

stan prawny 

na dzień 15.06.2020 r. 


