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Synopsis. W artykule przybliżono podstawy prawne, pomoc fi nansową UE  i stan zorganizowania  producentów  owo-
ców i warzyw w grupy wstępnie uznane i uznane organizacje. Do tego celu  wykorzystano dane wtórne pochodzące z 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz  literaturę przedmiotu. 

Wstęp
W Polsce funkcjonuje ponad 1,5 mln gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych, w 

tym około 0,8 mln powyżej 5 ha oraz 0,4 mln powyżej 10 ha. Szacuje się, że tylko około 500 tys. gospodarstw 
produkuje na rynek. W Polsce przeważają gospodarstwa małe (56,0% to gospodarstwa do 5 ha), które sprze-
dają na rynku niewielkie partie towarów lub produkują wyłącznie na samozaopatrzenie [Martynowski 2010].

Jednym ze sposobów poprawy sytuacji w tym zakresie jest wspieranie procesu powstawania grup 
producentów rolnych. Zakłada się, że integracja pozioma  rolników będzie prowadzić do wzmocnienia ich 
siły przetargowej, a więc do poprawy ich dochodów. Ponadto, współpraca między rolnikami może przy-
nieść obniżenie kosztów produkcyjnych i marketingowych, poprawę jakości i wydajności produkcji rolnej, 
może również stanowić podstawę do tworzenia integracji pionowej. Aby wspierać proces gospodarczego 
organizowania się rolników 15 września 2000 roku uchwalona została Ustawa o grupach producentów 
rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. 2000. Nr 88, z poz. 983 z późn. zm.). Aktualne 
dane dotyczące tego procesu wskazują, że problemy do rozwiązania są znacznie większe niż pierwotnie 
zakładano. Otóż  w ciągu dziesięciu lat  powstało tylko  638 grup producentów rolnych, 182  wstępnie 
uznanych grup producentów owoców i warzyw i 39 uznanych  organizacji producentów owoców i warzyw 
(stan na 7.02.2011 r.) [www.minrol.gov.pl]. Po dziesięciu latach funkcjonowania ustawy można stwierdzić, 
że korzystają z niej przede wszystkim producenci o dużym potencjale produkcyjnym. Proces organizowania 
się producentów o średnim potencjale jest w dalszym ciągu niewielki, a wśród producentów, którzy produ-
kują niewielkie partie towaru nie powiódł się. Tak mały stopień zorganizowania rolników wynika przede 
wszystkim z braku wdrożenia równolegle z uchwaleniem ustawy kompleksowego programu wsparcia 
procesu gospodarczego organizowania się producentów rolnych. Tworzenie grup wiąże się z rozpoczęciem 
działalności gospodarczej – utworzeniem fi rmy, z czym rolnicy nie byli w stanie sobie poradzić. Kolejną 
trudność stanowiło zebranie minimum 5 producentów jednego z produktów lub grupy produktów, brakowało 
również liderów, którzy na początku chcieliby zająć się społecznie organizowaniem grupy.

Podstawy prawne rejestracji wstępnie uznanych grup producentów 
i  uznanych organizacji producentów owoców i warzyw 

O pomoc fi nansową ze środków unijnych mogą ubiegać się wstępnie uznane  grupy producentów 
owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw, spełniające kryteria wstęp-
nego uznania lub uznania.

Od 1 stycznia 2008 r. regulują to przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 
października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe 
dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku), prze-
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pisy Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiającego przepisy 
wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze 
owoców i warzyw, a także Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 grudnia 2008 r. w 
sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji 
producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia 
do uznania ( Dz.U.  2009. Nr 5, poz. 27). Zgodnie z tym  rozporządzeniem grupy producentów wstępnie 
uznane lub uznane organizacje mogą być tworzone w następujących kategoriach produktów: owoce, 
warzywa, owoce oraz warzywa,  zioła kulinarne, grzyby, inne.

Status uznania lub wstępnego uznania od 1 stycznia 2006 r. nadawany jest w Polsce przez marszałka 
województwa właściwego ze względu na siedzibę grupy lub organizacji producentów.

Cel i metodyka badań
Celem artykułu było przybliżenie podstaw prawnych i stanu zorganizowania  producentów  owoców 

i warzyw w grupy wstępnie uznane i uznane organizacje. W artykule  wykorzystano dane wtórne pocho-
dzące z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz  
literaturę przedmiotu. Wyniki analizy przedstawiono w formie opisowej i grafi cznej.

Zainteresowanie grup i organizacji producentów pomocą fi nansową w ramach wspólnej organizacji 
rynku owoców i warzyw.

Grupa wstępnie uznana jest to jednostka organizacyjna skupiająca rolników produkujących owoce i 
warzywa, mająca osobowość prawną i status wstępnego uznania nadany przez marszałka województwa 
właściwego ze względu na siedzibę grupy, zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz prawa Unii 
Europejskiej.  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 złożenia wniosku wspólnie wytworzyli 
i sprzedali produkty o wartości minimum 50 tys. euro. Ponadto, grupa ubiegająca się o nadanie statusu 
wstępnego uznania musi przedstawić plan dochodzenia do uznania podzielony na roczne okresy realiza-
cji. Czas realizacji planu nie może przekraczać okresu pięciu lat od daty zatwierdzenia przez marszałka 
województwa właściwego ze względu na siedzibę grupy.

O wstępne uznanie mogą ubiegać się grupy producentów, które nie są w stanie spełnić wszystkich wa-
runków pełnego uznania (określonego w rozporządzeniu Rady WE 1234/2007 oraz Rozporządzeniu Komisji 
WE 1580/2007). Tworzące się grupy nie dysponują wymaganą wartością produkcji towarowej, uzależnionej 
nie tylko od uzyskiwanej produkcji w gospodarstwach producentów-członków, ale także m.in. od stopnia 
przygotowania towaru do sprzedaży czy umiejętnego ulokowania go na rynku. W większości przypadków 
takie grupy nie mają jeszcze wyposażenia technicznego oraz nie mają doświadczenia w administrowaniu, 
zarządzaniu i prowadzeniu marketingu. Te grupy mogą się ubiegać o pomoc ze środków unijnych przez 
okres nieprzekraczający pięciu lat.

Pomoc fi nansowa na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem 
działalności administracyjnej wypłacana jest według stawki ryczałtowej na podstawie rocznej wartości 
produktów sprzedanych grupy, która wynosi [www.arimr.gov.pl]:
 – w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku realizacji planu dochodzenia do uznania, 

odpowiednio: 10, 10, 8, 6 i 4% wartości produktów sprzedanych nieprzekraczającej 1 mln euro, lub 
w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku realizacji planu dochodzenia do uznania, 
odpowiednio: 5, 5, 4, 3 i 2% wartości produktów sprzedanych przekraczającej 1 mln euro,

 – górna wartość pomocy dla poszczególnych grup producentów nie może przekroczyć 100 tys. euro 
za każdy rok realizacji planu dochodzenia do uznania.
Z danych ARiMR wynika, że do 31marca 2011 r. wydano 780 decyzji w sprawie przyznania pomocy 

fi nansowej dla 159 wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw na kwotę 1287 857,7 tys. 
zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzenie 
działalności administracyjnej oraz na pokrycie  części kwalifi kowanych kosztów inwestycji ujętych w 
zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania. 

Grupa może ubiegać się o dofi nansowanie kosztów kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji 
ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania. Udział Unii Europejskiej w kosztach zatwier-
dzonych inwestycji wynosi do 50% wartości dofi nansowania, udział państwa 25%, a grupa producentów 
owoców i warzyw musi pokryć odpowiednio 25% kosztów kwalifi kowanych inwestycji. Kosztami 
kwalifi kowanymi są takie koszty, jak przy inwestycjach rolniczych, z tym że są przeznaczone do prze-
chowywania, magazynowania lub przygotowywania owoców i warzyw do sprzedaży, np. pomoc może 
być przeznaczona na  polepszenie jakości produktów oraz usprawnienie sprzedaży; budowę chłodni, 
zakup maszyn i środków transportu – ujętych w planie dochodzenia do uznania.
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Aby wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw uzyskała status uznanej organizacji, m.in. 
mieć co najmniej  5 członków, mieć wartość produkcji sprzedanej przez grupę  nie mniejszą niż 100 tys. 
euro, posiadać osobowość prawną, uzyskać status uznania, czyli uzyskać wpis do rejestru marszałka 
województwa oraz  mieć fundusz i program operacyjny.

Uznana organizacja producentów na rynku owoców i warzyw może korzystać z pomocy fi nansowej  
w formie dofi nansowania funduszu operacyjnego oraz wypłacania rekompensat z tytułu nie przeznaczenia 
owoców i warzyw do sprzedaży. Fundusz operacyjny tworzony jest  ze składek członków grupy oraz 
kwot przyznawanych w ramach pomocy fi nansowej Unii Europejskiej. Kwota pomocy udzielanej przez 
ARiMR jest równa wysokości składek wpłacanych przez członków grupy, nie może jednak przekroczyć:
 – 4,1% wartości produktów członków grupy sprzedanych za jej pośrednictwem,
 – 50,0% wydatków ponoszonych na realizację programu operacyjnego.
Środki funduszu operacyjnego przeznaczone mogą być na fi nansowanie programu operacyjnego oraz 

wypłaty z tytułu nie wprowadzenia do obrotu produktów, np. produktów wytworzonych przez grupę, a 
nieumieszczonych  w wykazie UE.

Cele grupy mogą być realizowane, np. poprzez zakup maszyn i urządzeń do sortowania i pakowania, 
prowadzenia badań marketingowych. Program operacyjny może przewidywać realizację inwestycji zarów-
no w ośrodku gospodarczym, jak i w gospodarstwach członków grupy producentów owoców i warzyw. 
Program operacyjny zatwierdzany jest na okres 3-5 lat i realizowany jest w okresach rozliczeniowych od 
1 stycznia do 31 grudnia każdego roku. Wszystkie planowane działania muszą znaleźć się w programie 
operacyjnym, natomiast na jego fi nansowanie musi być stworzony przez organizację producentów owo-
ców i warzyw fundusz operacyjny. Z danych ARiMR  wynika, że do 31 marca 2011 r. wydano 46 decyzji 
na kwotę 6359 tys. zł w sprawie przyznania pomocy fi nansowej uznanym organizacjom producentów 
owoców i warzyw z przeznaczeniem na dofi nansowanie funduszu operacyjnego  [www.arimr.gov.pl].

Tabela 1. Stan zorganizowania rolników w grupy producentów  owoców i warzyw  według województw (stan 
na 16.02.2011 r.)
Table 1. Number of fruit and vegetable producer groups established, by provinces (as at 16.11.2011)
Województwo/
Province

Wstępnie uznane grupy producentów 
owoców i warzyw/

Fruits and vegetables producer groups 
pre-recognized

Uznane organizacje producentów 
owoców i warzyw/

Fruits and vegetables producer groups 
recognized

liczba/number of
  grup/groups członków/

members
grup/groups członków/

members
Mazowieckie 57 859 5 218
Wielkopolskie 27 204 8 697
Kujawsko-pomorskie 22 148 12 444
Lubelskie 18 457 7 420
Małopolskie 11 199 1 602
Łódzkie 11 107 4 545
Świętokrzyskie 8 195 1 69
Lubuskie 5 37 1 25
Pomorskie 6 51 - -
Opolskie 4 20 - -
Podlaskie 3 10 - -
Podkarpackie 3 94 - -
Dolnośląskie 2 6 - -
Warmińsko-mazurskie 2 10 - -
Śląskie 2 10 - -
Zachodnio-pomorskie 1 5 - -
Ogółem/Total 182 2412 39 3020
Źródło: opracowanie własne  na podstawie [www. minrol.gov.pl]
Source: own elaboration based on data [www.minrol.gov.pl]
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Stan zorganizowania producentów owoców i warzyw
Zainteresowanie rolników współdziałaniem w grupach producentów owoców i warzyw było  zróżnico-

wane przestrzennie. Szczegółowe dane na ten temat przedstawiono w tabeli 1. Do końca 2010 r. najwięcej 
grup producentów rolnych powstało na terenie województwa mazowieckiego, na drugim miejscu uplasowało 
się województwo wielkopolskie, a miejsce trzecie zajęło województwo kujawsko-pomorskie. Najmniejsze 
zainteresowanie współdziałaniem w grupach przejawiali rolnicy mieszkający na terenie woj. zachodnio-pomor-
skiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego. Grupy producentów owoców i warzyw według 
grup produktów  przedstawiono w tabeli 2.

Dominującą pozycję zajmowały wstęp-
nie uznane grupy producentów owoców 
oraz warzyw (79). Na drugim miejscu 
uplasowały się grupy producentów warzyw 
(46), trzecie miejsce zajęli producenci 
owoców (40).  Na 39 uznanych organizacji 
producentów owoców i warzyw 30 znajdo-
wało się w grupie „owoce oraz warzywa”.

Polskie prawo 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 na podstawie innych uregulowań usta-
wowych. Szczegółową charakterystykę form 
prawnych przedstawiono w tabeli 3.

Przy prowadzeniu działalności gospo-
darczej najlepszymi formami prawnymi są 
spółdzielnie i spółki z o.o. Natomiast zrze-
szenia i stowarzyszenia bardziej sprawdza-
ją się przy realizacji działań społecznych. 
Preferencje producentów owoców i warzyw w tym zakresie  przedstawiono w tabeli 4.

Wśród form prawnych najliczniej reprezentowane były spółki z o.o. (76,0%), natomiast wyraźnie 
spadło zainteresowanie producentów owoców i warzyw zrzeszeniami i stowarzyszeniami.  Te formy 
prawne dominowały przed integracją Polski ze strukturami UE. Przykładowo, w  2002 r. zrzeszenia i 
stowarzyszenia stanowiły 83,2 % wszystkich form prawnych [Krzyżanowska 2003].

Tabela 2. Grupy producentów owoców i warzyw według grup 
produktów (stan na 16.02.2011 r.)
Table 2. Fruit and vegetable producer groups by product groups 
(as of 16.11.2011)
Kategorie 
produktów/
Product 
categories

Liczba grup 
wstępnie uznanych/ 

Number of pre-
recognized groups

Liczba organizacji 
uznanych/Number 

of recognized 
organizations

Owoce oraz  
warzywa/Fruits 
and vegetables

79 30

Owoce/Fruits 40 5
Warzywa/
Vegetables 46 4

Grzyby/
Mushrooms 15 -

Zioła kulinarne/
Culinary herbs 2 -

Ogółem/Total 182 39
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1

Tabela 3. Charakterystyka form prawnych
Table 3. Typology of legal forms
Cechy/Features Spółdzielnia/

 Cooperative
Spółka z o.o./

Limited Liability 
Company

Stowarzyszenie/
Association

Zrzeszenie/ 
Organization

Charakter 
organizacji/
Character of 
organization

gospodarczy i 
społeczny/ 
economic and social

dowolny/ unlimited społeczny/ 
social

społeczno-
zawodowy, ale tez 
gospodarczy/
socio-professional, 
but also economic

Teren działania/
Territory of activity

bez ograniczeń/
unlimited

bez ograniczeń/
unlimited

bez ograniczeń/ 
unlimited

terytorium RP/
territory of the 
republic of Poland

Członkowie 
organizacji/
Members of 
organization

osoby fi zyczne i 
prawne/natural and 
legal persons

osoby fi zyczne i 
prawne/natural and 
legal persons

osoby fi zyczne/ 
natural persons

osoby fi zyczne/ 
natural persons

Liczba członków 
Założycieli/
Number of founding 
members

co najmniej 5 osób 
fi zycznych i 3 osoby 
prawne/
at least 5 natural 
persons and 3 legal 
persons

1 osoba i więcej (dla 
grup producentów 
rolnych 5 osób)/
1 person and more 
(for agri producers 
groups 5 persons

co najmniej 15 osób 
fi zycznych/at least 
15 natural persons

co najmniej 10 osób 
fi zycznych/at least 
10 natural persons

Źródło/Source: Stolarz, Ślusarek  2010 
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Podsumowanie i wnioski
1. Dominującą pozycję zajmowały wstępnie uznane grupy producentów owoców oraz warzyw. Na dru-

gim miejscu uplasowały się grupy producentów warzyw, trzecie miejsce zajęli producenci owoców.  
Na 39 uznanych organizacji producentów owoców i warzyw 30 znajdowało się w grupie „owoce 
oraz warzywa”.

2. Spółki z o.o. stanowiły 75% wszystkich form prawnych,  natomiast wyraźnie spadło zainteresowanie 
zrzeszeniami i stowarzyszeniami producentów owoców i warzyw.  Takie formy prawne dominowały 
przed integracją Polski ze strukturami UE. 

3. W celu zdynamizowania procesu organizowania się producentów owoców i warzyw w grupy, 
niezbędne jest wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych, zwiększenie wsparcia fi nansowego i 
zapewnienie rolnikom pomocy edukacyjno-doradczej.

Literatura
Krzyżanowska K.  2003: Stan i kierunki rozwoju rolniczych grup producenckich w Polsce.  Zesz. Nauk. SGGW. 

Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 48, 232.
Martynowski M. 2010:  Organizowanie się gospodarcze polskich rolników po 1990 r. KRS. Warszawa , 5.
Rozporządzenia Rady (WE) z 22 października 2007 r. Nr 1234/2007 ustanawiającego wspólną organizację rynków 

rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku).

Rozporządzenia Komisji (WE) z 21 grudnia 2007 r. Nr 1580/2007 ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozpo-
rządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 grudnia 2008 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania 
grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i 
wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania. Dz.U. 2009. Nr 5, poz. 27. 

Stolarz  M., Ślusarek K. 2010: Informator o grupach producentów rolnych oraz producentów owoców i warzyw.
Szczecin, 10.

[www.arimr.gov.pl], 9.04.2011.
[www.minrol.gov.pl], 18.02.2011.
[www.zachodniopomorskie.ksow.pl], 8.04.2011.

Summary
The article aims at presenting the legal basis, EU fi nnacial support and progress in establising pre-recognised 

groups and recognised organisations of fruit and vegetable producers. The analysis is based on data from the 
Ministry of Agriculture and Rural Development, the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture 
and the reference literature.
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Tabela 4.  Grupy producentów  owoców i warzyw według form  prawnych (stan na 16.02.2011 r.)
Table 4. Fruit and vegetable producer groups by legal form (as of 16.02.2011)
Forma prawna/
Legal form

Liczba grup wstępnie 
uznanych/

Number of pre-
recognized groups

Liczba organizacji 
uznanych/ 

Number of recognized 
organizations

Łączna liczba grup 
i organizacji ogrodniczych/ 

Total number of horticultural 
groups and organizations

Spółka z o.o./Limited 
Liability Company 157 11 168

Spółdzielnia/Co-operative 18 5 23
Zrzeszenie/Association 7 16 23
Stowarzyszenie/
Organization - 7 7

Ogółem/Total 182 39 221
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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