
Projekt

U S T A W A

z dnia ……….. 

o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych 

ustaw oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie 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) wprowadza się następujące 

zmiany:

1) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

„Art. 2a. 1. Do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze 

decyzji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298), zwanej dalej „Kodeksem 

postępowania administracyjnego”, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

2. Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie wniosku do Prezesa Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją” albo do dyrektora 

oddziału regionalnego Agencji wniosek ten składa się w formie pisemnej lub w formie 

dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.

3. Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie sprawozdania lub informacji do 

Prezesa Agencji albo do dyrektora oddziału regionalnego Agencji w sprawach, do których 

nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, sprawozdanie lub 

informacje składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na 

elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2020 r. poz. 346, 568 i 695).

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, 
ustawę  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, ustawę 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 
oraz ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz 
o zmianie innych ustaw oraz ustawy 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.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzwgazteltqmfyc4njtgezdenjwge
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4. Do składania sprawozdań oraz informacji, o których mowa w ust. 3, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 63 § 3–5 oraz art. 64 Kodeksu postępowania 

administracyjnego.”;

2) w art. 3 w ust. 1:

a) pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) każdy z członków grupy w każdym roku działalności grupy produkuje oraz 

sprzedaje do grupy co najmniej 60% wyprodukowanych przez siebie 

produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona;

7) każdy z członków grupy przynależy tylko do jednej grupy w zakresie danego 

produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona;”,

b) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) żaden z członków grupy nie przynależy do organizacji producentów, o których 

mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych 

rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945 oraz z 2019 r. poz. 2020), zwanej 

dalej „ustawą o rynkach rolnych” albo ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1430), 

zwanej dalej „ustawą o rynku mleka – utworzonej w zakresie tego samego 

produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona.”;

3) w art. 3a:

a) pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) każdy z członków grupy wskazanych w pkt 1 w każdym roku działalności 

grupy produkuje oraz sprzedaje do grupy co najmniej 60% wyprodukowanych 

przez siebie produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została 

utworzona;

7) każdy z członków grupy wskazanych w pkt 1 przynależy tylko do jednej grupy 

w zakresie danego produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa 

została utworzona;”,

b) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) żaden z członków grupy wskazanych w pkt 1 nie przynależy do organizacji 

producentów, o których mowa w przepisach ustawy o rynkach rolnych albo 

ustawy o rynku mleka – utworzonej w zakresie tego samego produktu lub grupy 

produktów, ze względu na które grupa została utworzona.”;
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4) po art. 3a dodaje się art. 3aa w brzmieniu: 

„Art. 3aa. W przypadku gdy w danym roku działalności grupy nie każdy członek tej 

grupy jest w stanie spełnić warunek, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6, a w przypadku 

grupy będącej spółdzielnią – nie każdy z członków grupy wskazanych w art. 3a pkt 1 jest 

w stanie spełnić warunek, o którym mowa w art. 3a pkt 6, uznaje się, że warunek ten jest 

spełniony, jeżeli w tym roku działalności grupy co najmniej 90% członków tej grupy, a w 

przypadku grupy będącej spółdzielnią – 90% członków grupy wskazanych w art. 3a pkt 

1, wyprodukowało oraz sprzedało do grupy co najmniej 60% wyprodukowanych przez 

siebie produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona.”;

5) w art. 4 w ust. 1 po pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) wskazanie celów działalności grupy, o których mowa w art. 2.”;

6) w art. 7:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej 

„Agencją”,”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wydaje się w terminie 90 dni od dnia 

złożenia wniosku o jej wydanie.”;

7) w art. 8:

a) w ust. 3:

– pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) plan biznesowy grupy sporządzony na co najmniej 5 lat na formularzu 

opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej 

administrowanej przez Agencję, a w przypadku gdy wniosek, o którym 

mowa w ust. 1, nie został złożony w formie dokumentu elektronicznego 

dołącza się również wersją elektroniczną tego planu zapisaną na 

informatycznym nośniku danych;

4) oświadczenia członków grupy:

a) o prowadzeniu, w dniu składania wniosku, gospodarstwa rolnego lub 

działu specjalnego produkcji rolnej w zakresie produkcji produktów 

lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona,

b) o nieprzynależności do innej grupy utworzonej ze względu na ten sam 

produkt lub grupę produktów,



– 4 –

c) o nieprzynależności do organizacji producentów w rozumieniu ustawy 

о rynkach rolnych albo o rynku mleka, utworzonej w zakresie tego 

samego produktu lub grupy produktów,

d) zawierające zobowiązanie do dostarczania do grupy, w każdym roku 

jej działalności, co najmniej 60% wyprodukowanych przez nich 

produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została 

utworzona;”,

– dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) oświadczenie zawierające zobowiązanie osób upoważnionych do 

reprezentowania grupy, że coroczne przychody grupy ze sprzedaży 

produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych 

lub działach specjalnych produkcji rolnej członków grupy będą stanowić 

więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup 

produktów, ze względu na które grupa została utworzona.”,

b) w ust. 4:

– pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) plan biznesowy grupy sporządzony na co najmniej 5 lat na formularzu 

udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, a 

w przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie został złożony w 

formie dokumentu elektronicznego dołącza się również wersją 

elektroniczną tego planu zapisaną na informatycznym nośniku danych;

4) oświadczenia członków grupy wskazanych w art. 3a pkt 1:

a) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji 

rolnej w zakresie produkcji produktów lub grup produktów, ze 

względu na które grupa została utworzona,

b) o nieprzynależności do innej grupy utworzonej ze względu na ten sam 

produkt lub grupę produktów,

c) o nieprzynależności do organizacji producentów w rozumieniu ustawy 

о rynkach rolnych albo o rynku mleka, utworzonej w zakresie tego 

samego produktu lub grupy produktów,

d) zawierające zobowiązanie do dostarczaniu do grupy, w każdym roku 

jej działalności, co najmniej 60% wyprodukowanych przez nich 
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produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została 

utworzona;”,

– dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) oświadczenie zawierające zobowiązanie osób upoważnionych do składania 

oświadczeń woli za spółdzielnię, że coroczne przychody spółdzielni ze 

sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w 

gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej 

członków grupy wskazanych w art. 3a pkt 1, będą stanowić więcej niż 

połowę przychodów spółdzielni ze sprzedaży produktów lub grup 

produktów, ze względu na które grupa została utworzona.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lit. a–c oraz ust. 4 pkt 4 lit. 

a–c, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, składa się 

w terminie do 30 dni przed zakończeniem danego roku działalności grupy, którego 

dotyczy zmiana.”,

e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W przypadku dokonania zmiany w składzie członkowskim grupy, 

wniosek, o którym mowa w ust. 5, może zostać złożony do zakończenia danego roku 

działalności grupy, którego dotyczy zmiana.”,

f) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające aktualny stan realizacji planu biznesowego albo ich 

kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania grupy;

2) plan biznesowy zawierający proponowane zmiany, a w przypadku gdy wniosek 

o wydanie decyzji, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, nie został złożony w 
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formie dokumentu elektronicznego dołącza się również wersją elektroniczną 

tego planu zapisaną na informatycznym nośniku danych.”,

g) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, 2 oraz 5, składa się na formularzu i w 

formacie danych udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez 

Agencję.”;

8) w art. 9 w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) informację o dacie wydania decyzji o cofnięciu danej grupie uznania i skreśleniu jej 

z rejestru grup – jeżeli taka decyzja została wydana.”;

9) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu siedzibę 

grupy, w przypadku gdy grupa przestała spełniać co najmniej jeden z warunków uznania 

określonych w art. 3 albo art. 3a lub w przepisach wydanych na podstawie art. 6, wzywa 

grupę na piśmie do spełnienia brakujących warunków oraz, biorąc pod uwagę ich rodzaj, 

określa termin na ich spełnienie, nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od początku roku 

działalności grupy następującego po roku, w którym wezwano grupę do spełnienia tych 

warunków.

2. Osoba upoważniona do reprezentowania grupy w terminie określonym w 

wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, informuje dyrektora oddziału regionalnego Agencji 

o spełnieniu brakujących warunków i przedkłada dokumenty potwierdzające ich 

spełnienie albo kopie tych dokumentów, które zostały przez nią potwierdzone za 

zgodność z oryginałem.

3. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, w przypadku gdy grupa:

1) pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, w terminie określonym w tym 

wezwaniu, nie spełniła brakujących warunków, lub

2) uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, o których mowa w art. 12 ust. 

2 pkt 2 i 3, lub

3) pomimo wezwania, o którym mowa w art. 9 ust. 5 lub art. 13 ust. 2, nie wypełnia 

obowiązku określonego w art. 9 ust. 4 lub art. 13 ust. 1

– wydaje decyzję o cofnięciu grupie uznania i skreśleniu jej z rejestru grup.”;

10) w art. 17:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
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„5. Prezes Agencji, w przypadku gdy związek przestał spełniać co najmniej 

jeden z warunków uznania określonych w art. 14 lub art. 15, wzywa na piśmie do 

spełnienia brakujących warunków oraz, biorąc pod uwagę ich rodzaj, określa termin 

na ich spełnienie, nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od początku roku działalności 

związku następującego po roku, w którym wezwano związek do spełnienia tych 

warunków.”,

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Do wydania przez Prezesa Agencji decyzji o cofnięciu związkowi uznania 

i wykreśleniu go z rejestru związków stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 2 

i 3.”;

11) w art. 17a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Związek składa Prezesowi Agencji sprawozdanie z realizacji celów 

wybranych spośród celów, o których mowa w art. 14, w terminie 3 miesięcy od dnia 

zakończenia każdego roku jego działalności.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 945 oraz z 2019 r. poz. 2020) art. 38i otrzymuje brzmienie:

„Art. 38i. 1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na 

siedzibę wnioskodawcy jest organem właściwym w sprawach uznawania organizacji 

producentów i zatwierdzania ich planu biznesowego oraz zatwierdzania zmian do tego 

planu biznesowego, uznawania zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji 

międzybranżowych, w tym międzynarodowych organizacji producentów, 

międzynarodowych zrzeszeń organizacji producentów oraz międzynarodowych 

organizacji międzybranżowych, o których mowa w art. 154, art. 156 ust. 1 oraz art. 158 

rozporządzenia nr 1308/2013.

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, są załatwiane w drodze decyzji, na wniosek 

organizacji albo zrzeszenia, składany do dyrektora oddziału regionalnego Agencji 

właściwego ze względu na siedzibę organizacji albo zrzeszenia.

3. Wniosek w sprawie zatwierdzenia zmian planu biznesowego organizacji 

producentów składa się w terminie 30 dni przed zakończeniem danego roku działalności 

organizacji producentów, którego dotyczy zmiana.

4. W przypadku dokonania zmiany w składzie członkowskim organizacji 

producentów wniosek w sprawie zatwierdzenia zmian planu biznesowego organizacji 
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producentów może zostać złożony do zakończenia danego roku działalności organizacji 

producentów, którego dotyczy zmiana.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się na formularzu i w formacie danych 

udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.

6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:

1) minimalną liczbę członków organizacji producentów lub minimalną ilość lub 

wartość zbywalnej produkcji, o których mowa w art. 154 ust. 1 lit. b rozporządzenia 

nr 1308/2013,

2) maksymalny odsetek głosów oraz udziałów lub akcji, jakie mogą posiadać 

członkowie, udziałowcy lub akcjonariusze organizacji producentów w tej 

organizacji,

3) informacje, jakie powinny zawierać wnioski składane w sprawach, o których mowa 

w ust. 1,

4) rodzaje lub zakres dokumentów potwierdzających spełnianie przez organizacje i 

zrzeszenia wymagań niezbędnych do uznania organizacji producentów, zrzeszeń 

organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych

– mając na względzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organizacji i zrzeszeń 

oraz spełnienie wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących 

uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji 

międzybranżowych.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów 

mlecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1430) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 48a: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę 

wnioskodawcy jest organem właściwym w sprawach uznawania organizacji 

producentów i zatwierdzania ich planu biznesowego oraz zatwierdzania zmian ich 

planu biznesowego, uznawania zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji 

międzybranżowych, w tym międzynarodowych organizacji producentów, 

międzynarodowych zrzeszeń organizacji producentów oraz międzynarodowych 

organizacji międzybranżowych, o których mowa w art. 156, art. 161 i art. 163 

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika.”,

b) w ust. 2 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:
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„e) okres wypowiedzenia członkostwa w tej organizacji, określony w jej statucie 

lub umowie, jest nie krótszy niż 6 miesięcy,”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Sprawy, o których mowa w ust. 1, są załatwiane w drodze decyzji, na 

wniosek organizacji albo zrzeszenia, składany do dyrektora oddziału regionalnego 

Agencji właściwego ze względu na siedzibę organizacji lub zrzeszenia, na 

formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez 

Agencję.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu:

„3a. Wniosek w sprawie zatwierdzenia zmian planu biznesowego organizacji 

producentów składa się w terminie do 30 dni przed zakończeniem danego roku 

działalności organizacji producentów, którego dotyczy zmiana.

3b. W przypadku dokonania zmiany w składzie członkowskim organizacji 

producentów, wniosek w sprawie zatwierdzenia zmian planu biznesowego 

organizacji producentów może zostać złożony do zakończenia danego roku 

działalności organizacji producentów, którego dotyczy zmiana.

3c. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się na formularzu i w formacie 

danych udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.”,

e) uchyla się ust. 4 i 5,

f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze 

rozporządzenia:

1) maksymalny odsetek głosów oraz udziałów lub akcji, jakie mogą posiadać 

członkowie, udziałowcy lub akcjonariusze organizacji producentów w tej 

organizacji,

2) informacje, jakie powinny zawierać wnioski składane w sprawach, o których 

mowa w ust. 1,

3) rodzaje lub zakres dokumentów potwierdzających spełnienie przez organizacje 

i zrzeszenia warunków uznania określonych w ust. 2 oraz w części II w tytule 

II w rozdziale III rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika

– mając na względzie prawidłowe funkcjonowanie organizacji i zrzeszeń oraz 

spełnienie wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących 
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uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz 

organizacji międzybranżowych.”;

2) w art. 48d uchyla się ust. 6;

3) w art. 48e uchyla się ust. 3;

4) w art. 48e w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) uznana organizacja producentów nie spełnia warunków określonych w art. 161 ust. 

1 lit. a lub d rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, lub w art. 48a ust. 

2 pkt 1 lit. a–e, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 7 albo”.

Art. 4. W ustawie 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, 300, 695 i 1440) po art. 46a dodaje się art. 46b w brzmieniu:

„Art. 46b. Organ właściwy w sprawie wypłaty pomocy w ramach działania, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 9, zawiesza postępowanie w tej sprawie, w przypadku 

wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia uznania na podstawie przepisów o grupach 

producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, przepisów o 

organizacji niektórych rynków rolnych lub przepisów o organizacji rynku mleka i 

przetworów mlecznych, do czasu rozstrzygnięcia postępowania w sprawie cofnięcia 

uznania.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów 

rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy 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. poz. 1888) w art. 7 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) stwierdzenia nieważności decyzji – właściwy jest Prezes Agencji;”.

Art. 6. 1. Do postępowań w sprawie uznania grupy producentów rolnych i zatwierdzenia 

planu biznesowego oraz w sprawie uznania związku grup producentów rolnych prowadzonych 

na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w 

brzmieniu dotychczasowym.

2. Do postępowań w sprawie zatwierdzenia zmian planu biznesowego prowadzonych 

na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do 
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dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu dotychczasowym.

3. Do postępowań w sprawie uznania organizacji producentów, prowadzonych na 

podstawie ustawy zmienianej w art. 2, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 2 w 

brzmieniu dotychczasowym.

4. Do postępowań w sprawie uznania organizacji producentów prowadzonych na 

podstawie ustawy zmienianej w art. 3, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 3 w 

brzmieniu dotychczasowym.

5. Do postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie stwierdzenia 

spełniania przez grupę producentów rolnych warunków określonych w art. 3 albo art. 3a ustawy 

zmienianej w art. 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ustawy zmienianej w art. 

1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Paweł Małaczek
z-ca dyrektora

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/
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UZASADNIENIE

Projektowane regulacje zostały opracowane w związku z przeglądem dotychczas 

obowiązujących przepisów ustawy 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), zwanej dalej „ustawą 

z dnia 15 września 2000 r.”, i są odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez podmioty 

zaangażowane w proces tworzenia grup producentów rolnych i same grupy producentów 

rolnych, dotyczące problemów i wątpliwości w zakresie stosowania przepisów ww. ustawy, 

w szczególności zmienionych ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach 

producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy 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. poz. 1888) oraz mają na celu doprecyzowanie, w celu uniknięcia 

wątpliwości interpretacyjnych, niektórych obecnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 

15 września 2000 r.

Zmiana zaproponowana w art. 1 pkt 1 projektu jest zmianą porządkową, mającą na celu 

wskazanie, że do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Jednocześnie, mając na uwadze powszechność stosowania rozwiązań cyfrowych w zakresie 

komunikacji elektronicznej, w projekcie ustawy proponuje się, aby w przypadku gdy przepisy 

ustawy przewidują złożenie wniosku, sprawozdania lub przekazanie informacji do prezesa 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „ARiMR”, lub do dyrektora 

oddziału regionalnego ARiMR, zwanego dalej „dyrektorem oddziału regionalnego ARiMR”, 

wniosek składany był w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, 

doręczanego środkami komunikacji elektronicznej, a sprawozdanie lub informacje – składane 

były w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę 

podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695).

Zmiany zaproponowane w art. 1 pkt 2 i 3 projektu, dotyczące zmiany brzmienia art. 3 

ust. 1 pkt 6 oraz art. 3a pkt 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r, mają na celu wprowadzenie 

regulacji pozwalających na zmniejszenie obowiązkowego poziomu wielkości 

wyprodukowanych przez członka grupy producentów rolnych produktów lub grupy 

produktów, ze względu na które grupa została utworzona, jaką musi on sprzedać do grupy, 
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z co najmniej 80% do co najmniej 60%. Zgodnie z obowiązującym przepisem art. 3 ust. 1 pkt 

6 (a w przypadku spółdzielni – art. 3a pkt 6) ustawy z dnia 15 września 2000 r., każdy 

z producentów - członków grupy jest zobowiązany, w każdym roku działalności grupy, 

do produkcji i sprzedaży do grupy co najmniej 80% wyprodukowanych przez siebie produktów 

lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona. Obowiązek ten stwarza 

pewne trudności w jego stosowaniu w szczególności przez członków grup producentów zbóż, 

prowadzących gospodarstwa o profilu produkcji roślinno-zwierzęcym (w związku 

z przeznaczaniem części produkcji np. na paszę dla posiadanych zwierząt) lub też 

przeznaczających część swojej produkcji do siewu lub sadzenia, a obecny, dopuszczalny 

poziom produkcji jaki może zostać wykorzystany przez członka grupy w dowolny sposób 

(20% produkcji) jest niewystarczający, aby zaspokoić potrzeby żywieniowe zwierząt 

lub dokonać zasiewów. Wprowadzenie regulacji w proponowanym brzmieniu umożliwi 

członkowi grupy wykorzystanie w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym lub dziale 

specjalnym produkcji rolnej, w zależności od potrzeb, nawet do 40% swojej produkcji (np. jako 

paszy dla posiadanych zwierząt). Zmiana w tym zakresie była konsultowana 

z przedstawicielami producentów podczas różnego rodzaju spotkań branżowych, 

organizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jednocześnie, w pkt 4 projektu 

proponuje się dodanie art. 3aa, zgodnie z którym, w przypadku, gdy w danym roku działalności 

grupy producentów rolnych nie każdy z producentów - członków grupy jest w stanie spełnić 

warunek sprzedaży do grupy co najmniej 60% całkowitej rocznej produkcji, to uznaje się, 

że jest on spełniony, jeżeli co najmniej 90% producentów - członków grupy w danym roku 

działalności grupy wyprodukowało oraz sprzedało do grupy co najmniej 60% 

wyprodukowanych przez siebie produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa 

została utworzona. Odstępstwo to, od ogólnej zasady wymogu produkcji i sprzedaży do grupy 

przez każdego jej członka - producenta co najmniej 60% całkowitej rocznej produkcji 

produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona, ma na celu 

dodatkowe ułatwienie i jednocześnie zapewnienie trwałego rozwoju i funkcjonowania grup 

producentów rolnych, w szczególności tych, które zrzeszają relatywnie dużą liczbę 

producentów. W przypadku dużych pod względem liczebności podmiotów ryzyko, iż któryś 

z producentów - członków grupy nie będzie mógł wywiązać się z obowiązku sprzedaży 

do grupy określonego poziomu swojej produkcji w danym roku działalności, jest dużo większe 

niż w przypadku grup mniej licznych (np. zrzeszających 5-6 członków). Podkreślić w tym 

miejscu należy, że niespełnianie warunków uznania określonych w art. 3 albo art. 3a ustawy 
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z dnia 15 września 2000 r. (w tym także obowiązku sprzedaży do grupy określonego poziomu 

produkcji) stanowi dla dyrektora oddziału regionalnego ARiMR przesłankę do wydania decyzji 

o cofnięciu grupie uznania i skreśleniu jej z rejestru grup, o czym mowa w art. 11 tej ustawy. 

Proponowane rozwiązanie pozwoli tym samym grupom producentów rolnych 

na zmniejszenie ryzyka utraty tego statusu w związku z niespełnianiem przez niektórych jej 

członków przedmiotowego warunku w danym roku działalności grupy.

Zmiany zaproponowane w art. 1 pkt 2 i 3 projektu, dotyczące zmiany w ustawie z dnia 

15 września 2000 r., polegające na zmienia brzmienia art. 3 ust. 1 pkt 7 oraz dodaniu pkt 8 

w tym ustępie a także zmianie brzmienia art. 3a pkt 7 oraz dodaniu pkt 8 w tym ustępie, mają 

na celu określenie wprost warunku, zgodnie z którym, każdy z członków grupy może 

przynależeć tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów, 

ze względu na które grupa została utworzona, a także żaden z członków grupy nie może 

przynależeć do organizacji producentów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

о organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945 oraz z 2019 r. poz. 2020), 

zwanej dalej „ustawą o rynkach rolnych”, albo ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji 

rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1430), zwanej dalej „ustawą 

o rynku mleka – utworzonej w zakresie tego samego produktu lub grupy produktów, 

ze względu na które grupa została utworzona.

Warunek, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 i odpowiednio w art. 3a pkt 7, zgodnie 

z którym każdy z członków grupy może przynależeć tylko do jednej grupy w zakresie danego 

produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, obowiązuje 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r., i został on jedynie doprecyzowany, 

poprzez dookreślenie, iż chodzi w nim o produkty lub grupy produktów, ze względu na które 

grupa została utworzona.

Zmiana polegająca natomiast na dodaniu w art. 3 ust. 1 pkt 8 oraz odpowiednio w art. 3a 

pkt 8 wprowadza wprost warunek, zgodnie z którym żaden z członków grupy nie może 

przynależeć do organizacji producentów w rozumieniu ustawy o rynkach rolnych lub 

do organizacji w rozumieniu ustawy o rynku mleka – utworzonej w zakresie tego samego 

produktu lub grupy produktów, ze względu na które jest utworzona grupa. Powyższe oznacza, 

że w zakresie danego produktu lub grupy produktów, producent będzie mógł przynależeć albo 

do grupy producentów rolnych albo do organizacji producentów. Warunek ten ma na celu 

wyeliminowanie możliwości uzyskiwania zarówno statusu grupy producentów rolnych jak 

i organizacji producentów przez dany podmiot, jeśli skupia on producentów produkujących 



– 15 –

jeden rodzaj produktu lub grupy produktów. Tym samym, zmiana ta ma prowadzić do 

wyeliminowania możliwości występowania sytuacji, w której dany producent przynależy 

jednocześnie do grupy producentów rolnych i organizacji producentów, przy czym obydwa 

zostały uznane ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów. Powyższe ma na celu 

zachowanie systemowych regulacji w zakresie tworzenia podmiotów takich jak grupy 

producentów rolnych i organizacje producentów, aby były to faktycznie odrębne podmioty 

rynkowe, korzystające z potencjalnych możliwości wsparcia jakie kierowane są zarówno 

do jednej i drugiej kategorii podmiotów.

Taka sytuacja może mieć aktualnie miejsce ze względu na fakt, iż grupy producentów 

rolnych jak i organizacje producentów mogą być uznawane ze względu na tożsame produkty 

rolne lub grupy produktów rolnych, co wynika odpowiednio z załącznika do rozporządzenia 

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 2020 r. poz. 417) oraz z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną 

organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) 

nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 

z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem nr 1308/2013”. 

Przedmiotowa propozycja zmiany ma więc na celu uniemożliwienie tworzenia „sztucznych” 

podmiotów rynkowych w zakresie tej samej działalności, w skład których wchodziliby de facto 

ci sami producenci.

Zmiana, o której mowa w art. 1 pkt 5 projektu, ma na celu wprowadzenie obowiązku 

zawarcia w akcie założycielskim grupy producentów rolnych postanowień określających cele 

działalności grupy, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Należy zwrócić 

uwagę, że stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, grupa producentów rolnych prowadzi 

działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną, pod warunkiem, że:

1) została utworzona przez producentów jednego produktu rolnego, lub grupy produktów 

w celach określonych w art. 2;

2) działa na podstawie statutu lub umowy, spełniających wymagania określone w art. 4.

Z kolei, zgodnie z art. 3a pkt 1-3 przedmiotowej ustawy, spółdzielnia może również prowadzić 

działalność jako grupa, jeżeli:
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1) wszyscy wchodzący w jej skład producenci jednego produktu lub grupy produktów 

spełniają wymagania określone w art. 2;

2) jej przedmiot działalności jest zgodny z celami określonymi w art. 2;

3) działa na podstawie aktu założycielskiego, który w stosunku do członków grupy 

wskazanych w pkt 1 spełnia wymagania określone w art. 4.

Należy zauważyć, iż w art. 4 przedmiotowej ustawy wśród elementów, jakie powinien 

zawierać akt założycielski oprócz wymagań określonych w odrębnych przepisach, 

nie są wymienione cele wskazane w art. 2. Tym samym, artykuł ten nie przewiduje 

konieczności umieszczania w aktach założycielskich literalnego brzmienia celów ujętych w art. 

2 ww. ustawy. Niemniej jednak, kwestia obowiązku zamieszczania w aktach założycielskich 

grup producentów rolnych celów wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. była 

przedmiotem rozważań sądów administracyjnych w związku z realizacją przez grupy 

producentów rolnych obowiązków nałożonych na te podmioty przepisami ustawy z dnia 

11 września 2015 r. W części orzeczeń sądy administracyjne zwracały uwagę na konieczność 

realizacji celów ujętych w art. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. i obowiązek ich ujęcia 

w akcie założycielskim w terminie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. 

(np. sygnatura V SA/Wa 1593/18, V SA/Wa 1918/18, V SA/Wa 1494/18). Z kolei, w wyroku 

o sygnaturze V SA/Wa 1430/18 sąd wskazał, iż wymagania określone w art. 4 ustawy z dnia 

15 września 2000 r., które winien spełniać akt założycielski grupy producentów rolnych, 

nie nakładał na grupy obowiązku literalnego przywołania brzmienia przepisów określonych 

w art. 2 tej ustawy. Podobnie wypowiedział się sąd w uzasadnieniu wyroku o sygnaturze 

V SA/Wa 230/19, w którym wskazał, że wymagania dotyczące literalnego ujęcia celów 

określonych w art. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. w akcie założycielskim grupy są zbyt 

formalistyczne i budzą wątpliwości w zakresie uwzględnienia słusznego interesu strony. Biorąc 

pod uwagę rozbieżne orzecznictwo w przywołanych wyrokach, wprowadzenie proponowanej 

zmiany pozwoli na uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących przedmiotowej 

kwestii.

Zmiana, o której mowa w art. 1 pkt 6 lit. a projektu jest zmianą techniczną i polega 

na usunięciu pełnej nazwy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

i wprowadzonego skrótu dla tej nazwy, w związku z tym, że rozwiązanie takie zostało 

zastosowane w art. 1 pkt 1 niniejszego projektu ustawy.

Zmiana, o której mowa w art. 1 pkt 6 lit. b ma na celu wprowadzenie 90-dniowego terminu 

na wydanie przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR decyzji o uznaniu grupy 
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i zatwierdzeniu planu biznesowego, licząc od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. 

Jak bowiem wskazuje ARiMR, będąca organem właściwym w zakresie uznawania 

i sprawowania nadzoru nad grupami producentów rolnych, wydanie decyzji o uznaniu grupy 

oraz zatwierdzeniu planu biznesowego i dokonanie wpisu grupy do rejestru grup, z uwagi 

na konieczność sprawdzenia wymogów kwalifikowalności, weryfikacji i zatwierdzenia planu 

biznesowego oraz przeprowadzenia kontroli na miejscu przed uznaniem wymaga dłuższego 

terminu, aniżeli terminy określone w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego 

(tj. nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 

– nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania). Stąd też, proponuje 

się wprowadzenie 90-dniowego terminu na wydanie decyzji administracyjnej w ww. sprawie.

Propozycje, o których mowa w art. 1 pkt 7 lit. a i b projektu wprowadzają obowiązek 

przedkładania, wraz z wnioskiem o uznanie grupy, planu biznesowego również w formie 

dokumentu elektronicznego (w celu ujednolicenia projektowanych przepisów, analogiczna 

zmiana została zaproponowana również w art. 1 pkt 7 lit. f pkt 2 projektu odnoszącym się 

do decyzji o zatwierdzeniu zmiany do planu biznesowego grupy), oświadczeń członków grupy 

o spełnianiu przez nich warunków o których mowa w art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 6, 7 

i 8 (a w przypadku spółdzielni - art. 3a pkt 1, 6, 7 i 8) ustawy z dnia 15 września 2000 r. w jej 

proponowanym brzmieniu, oświadczenia osób upoważnionych do reprezentowania grupy 

zawierającego zobowiązanie do spełniania przez grupę warunku, o którym mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 4 (a w przypadku spółdzielni - art. 3a pkt 4) tej ustawy. Należy wskazać, 

że oświadczenia są w wielu przypadkach składane wraz z wnioskiem o uznanie, mimo braku 

w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. obowiązku składania tego 

typu dokumentów (wyjątek stanowi oświadczenie członka grupy o prowadzeniu gospodarstwa 

rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej). W związku z powyższym, wprowadzenie 

przedmiotowego obowiązku nie powinno stanowić szczególnego obciążenia 

administracyjnego dla wnioskodawcy, natomiast składanie tego typu oświadczeń jest 

przydatnym rozwiązaniem, uświadamiającym często producentom istnienie warunków 

w postaci dostarczania wymaganej wielkości produkcji czy braku możliwości przynależności 

do różnych grup producentów w tym samym produkcie. Jednocześnie obowiązek składania 

przez producenta rolnego oświadczenia o nieprzynależności do innej organizacji producentów 

uznanej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów funkcjonuje już w krajowym 

systemie prawnym - regulacje w tym zakresie określone zostały w rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie warunków wstępnego 
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uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców 

i warzyw i ich zrzeszeń oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia 

do uznania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1823), zwanego dalej „rozporządzeniem z dnia 19 września 

2013 r.” a także rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 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.).

Ponadto, w art. 1 pkt 7 lit. c projektu, proponuje się, aby oświadczenia, o których mowa 

powyżej, zawierały klauzulę o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań i jest powszechnie stosowana w innych aktach normatywnych.

Zmiana brzmienia art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r., o której mowa w art. 1 

pkt 7 lit. d projektu, ma na celu wydłużenie terminu, w którym mogą być składane przez grupy 

producentów rolnych wnioski o zatwierdzenie zmian w planie biznesowym, dotyczące danego 

roku działalności grupy. Aktualnie grupy producentów rolnych, na podstawie art. 8 ust. 5 

ww. ustawy, mają możliwość złożenia takiego wniosku najpóźniej na 3 miesiące przed 

zakończeniem danego roku działalności grupy, co w przypadku zaistnienia okoliczności po tym 

terminie, na które grupa producentów nie ma wpływu, a które wpływają np. na opóźnienie 

realizacji działań ujętych w planie biznesowym, stwarza trudności w dokonaniu skutecznej 

zmiany planu. Stąd też, proponuje się wydłużenie terminu na złożenie przez grupę producentów 

rolnych wniosku o zatwierdzenie zmian w planie biznesowym poprzez wskazanie, że wniosek 

w tym zakresie może zostać złożony najpóźniej do 30 dni przed końcem danego roku 

działalności grupy, którego dotyczy zmiana. Jednocześnie, zgodnie z propozycją o której mowa 

w art. 1 pkt 7 lit. e projektu, wprowadzono fakultatywne rozwiązanie, zgodnie z którym, 

w przypadku zmian w składzie członkowskim grupy producentów rolnych, wniosek 

o zatwierdzenie zmian w planie biznesowym mógłby być składany także później niż do 30 dni 

przed końcem danego roku działalności grupy, ale przed zakończeniem danego roku 

działalności grupy, którego dotyczy zmiana. Wskazać bowiem należy, że zmiany 

w strukturze organizacyjnej grupy producentów rolnych, polegające na przyjęciu do grupy 

producentów nowego członka bądź wystąpieniu członka z grupy, dokonywane są m.in. 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 275) bądź ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 505, z późn. zm.) i decyzji podjętych przez zarząd danego podmiotu. Tym samym, zgodnie 
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z przyjętymi uchwałami, na ich mocy i od dnia ich podjęcia, zmianie ulega skład członkowski 

danego podmiotu. W związku z powyższym, w sytuacji wystąpienia członka z grupy 

producentów rolnych na mocy uchwały podjętej przez właściwy organ danego podmiotu, 

producent nie jest już członkiem grupy i nie musi spełniać warunków uznania wynikających 

z przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Analogiczna sytuacja ma miejsce w odniesieniu 

do przyjmowania nowych członków do grupy producentów rolnych, którzy członkami danego 

podmiotu stają się od momentu podjęcia stosownej uchwały o ich przyjęciu przez właściwy 

organ. Od tego momentu producent staje się członkiem grupy producentów i tym samym jest 

zobowiązany do spełniania obowiązków wynikających z tego członkostwa. Mając to na 

uwadze, zmiany w zakresie składu członkowskiego związane z danym rokiem działalności 

grupy powinny móc być zgłaszane w ciągu trwania całego roku działalności.

Zmiana zaproponowana w art. 1 pkt 7 lit. f pkt 1 projektu ma na celu wprowadzenie 

ułatwienia dla grup producentów rolnych, aby na etapie przedkładania dokumentów 

dotyczących aktualizacji stanu realizacji planu biznesowego, osoby upoważnione 

do reprezentowania tych podmiotów mogły same potwierdzać za zgodność z oryginałem 

przedkładane dokumenty. Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku jakichkolwiek 

wątpliwości co do przedkładanych dokumentów, organ nadzorujący grupy producentów 

rolnych może dokonać kontroli oryginałów dokumentów. Jednocześnie, zmiana brzmienia 

art. 8 ust. ustawy z dnia 15 września 2000 r. zaproponowana w art. 1 pkt 7 lit. f projektu, ma na 

celu rezygnację z obowiązku dołączania do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej 

o zatwierdzeniu zmian do planu biznesowego informacji o numerze grupy producentów 

rolnych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Numer ten wskazywany jest już bowiem przez grupę 

na przedmiotowym wniosku oraz na formularzu planu biznesowego zawierającym 

proponowane zmiany, w związku z czym nie ma konieczności powielania tego typu informacji.

W art. 1 pkt 7 lit. g projektu proponuje się wprowadzenie do ustawy z dnia 15 września 

2000 r. przepisów, zgodnie z którymi wniosek o zatwierdzenie zmian do planu biznesowego, 

a także o wydanie decyzji administracyjnej o uznaniu grupy i zatwierdzeniu planu 

biznesowego, składa się na formularzach opracowanych przez ARiMR i udostępnionych na jej 

stronie internetowej. Pozwoli to na ujednolicenie zawartości składanych dokumentów i ich 

dostępność.

Zmiana o której mowa w art. 1 pkt 8 projektu ma na celu włączenie do zakresu danych 

zawartych w rejestrze grup producentów rolnych informacji o dacie wydania decyzji 

o cofnięciu grupie uznania, w przypadku gdy taka decyzja została wydana. Uzupełnienie 
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dotychczasowego katalogu elementów, jakie zawiera rejestr grup producentów rolnych, 

o proponowany parametr, pozwoli na pełniejsze wykorzystanie danych w nim zgromadzonych.

Zmiana brzmienia art. 11 ustawy z dnia 15 września 2000 r., o której mowa w art. 1 pkt 9 

projektu ustawy, ma na celu wprowadzenie trybu, zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia 

braku spełniania przez grupę producentów rolnych co najmniej jednego z kryteriów uznania, 

właściwy ze względu na siedzibę grupy producentów rolnych dyrektor oddziału regionalnego 

ARiMR, biorąc pod uwagę rodzaj naruszenia, wzywałby grupę do spełnienia tych warunków, 

określając jednocześnie termin na ich spełnienie nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od początku 

roku działalności grupy następującego po roku, w którym została ona wezwana do spełnienia 

tych warunków. Zgodnie z proponowaną zmianą, w ww. terminie grupa producentów rolnych 

informowałaby, na formularzu opracowanym przez ARiMR, właściwego dyrektora oddziału 

regionalnego ARiMR o spełnieniu brakujących warunków, przedkładając jednocześnie 

dokumenty potwierdzające ich spełnienie. Natomiast w przypadku niespełnienia przez grupę 

producentów rolnych brakujących warunków w terminie wskazanym w wezwaniu, dyrektor 

oddziału regionalnego ARiMR wydawałby decyzję o cofnięciu grupie uznania i skreślał 

ją z rejestru grup. Proponowane rozwiązanie ma na celu umożliwienie grupie producentów 

rolnych usunięcia nieprawidłowości w zakresie spełniania przez nią warunków uznania 

określonych w art. 3 (a w przypadku spółdzielni – art. 3a) lub w przepisach wydanych 

na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r., bez konieczności wszczynania przez 

właściwego dyrektora oddziału regionalnego ARiMR postępowania administracyjnego 

w sprawie cofnięcia uznania grupie producentów rolnych. Należy zwrócić uwagę, że podobne 

rozwiązania funkcjonują już w krajowym porządku prawnym – przepisy w tym zakresie 

zawarte są w ustawie o rynkach rolnych w części dotyczącej uznawania i sprawowania nadzoru 

nad organizacjami producentów i zrzeszeniami organizacji producentów oraz organizacjami 

międzybranżowymi funkcjonującymi na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów 

mlecznych oraz owoców i warzyw, jak również w ustawie o rynku mleka. Jednocześnie, 

tożsame rozwiązanie zostało zaproponowane w art. 1 pkt 10 projektu ustawy w odniesieniu 

do związku grup producentów rolnych.

Celem zmiany, o której mowa w art. 1 pkt 11 projektu ustawy, jest wyłączenie związków 

grup producentów rolnych z obowiązku składania Prezesowi ARiMR rocznego sprawozdania 

finansowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdanie takie jest składane 

w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia każdego roku działalności związku, niemniej jednak 

Prezes ARiMR w ramach pełnionych kompetencji w zakresie sprawowania nadzoru nad 
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związkami grup producentów rolnych nie ma możliwości weryfikacji prawidłowości 

złożonego sprawozdania finansowego, ani też informacji i danych w nim zawartych. 

W związku z powyższym, proponuje się rezygnację z obowiązku przedkładania 

ww. dokumentu. Jednocześnie, w odniesieniu do składanego przez związek grup producentów 

rolnych sprawozdania z realizacji celów, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 15 września 

2000 r., proponuje się doprecyzowanie przepisów w tym zakresie poprzez wskazanie, że ww. 

sprawozdanie dotyczy tych celów, które zostały wybrane przez związek grup producentów 

rolnych do realizacji, zgodnie z warunkiem, o którym mowa w art. 14 ww. ustawy.

Projektowany art. 2 przewiduje wprowadzenie zmiany brzmienia art. 38i ustawy o 

rynkach rolnych, na podstawie przeglądu jej funkcjonowania. Nowe brzmienie ust. 1 w art. 38i 

ustawy o rynkach rolnych ma na celu wskazania, że do zadań dyrektora oddziału regionalnego 

ARiMR należy zatwierdzanie planu biznesowego organizacji producentów oraz zatwierdzanie 

zmian do tego planu. Poza tym zmiana ma charakter porządkowy, w którym określa się 

poszczególne zadania dyrektora oddziału regionalnego ARiMR w sprawach uznawania 

odpowiednio organizacji producentów, o których mowa w art. 154 rozporządzenia 

nr 1308/2013, i zatwierdzania ich planu biznesowego oraz zmiany tego planu, a także 

uznawania zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych, o których 

mowa w art. 156 ust. 1 oraz art. 158 rozporządzenia nr 1308/2013, w tym międzynarodowych 

organizacji producentów, międzynarodowych zrzeszeń organizacji producentów oraz 

międzynarodowych organizacji międzybranżowych.

Wprowadzenie możliwości dokonywania przez uznaną organizację producentów zmian 

w opracowanym przez nią planie biznesowym jest konieczne, aby umożliwić elastyczność 

w funkcjonowaniu organizacji producentów i jest rozwiązaniem korzystnym dla uznanych 

organizacji producentów, bowiem umożliwi im na dostosowywanie jego zawartości 

(w szczególności w zakresie informacji dotyczących działań, jakie zamierza zrealizować 

organizacja producentów, aby osiągnąć cel albo cele) do aktualnej sytuacji organizacji 

(wynikającej np. z obecnej sytuacji podażowo-popytowej na rynku i przewidywanych trendów 

rozwojowych, zmian w zakresie potencjału produkcyjnego jej członków, itp.). Należy zwrócić 

uwagę, że tożsame regulacje w zakresie możliwości dokonywania zmian w planie biznesowym 

zawarte zostały w przepisach dotyczących funkcjonowania grup producentów rolnych, 

określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

7 stycznia 2016 r. w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji 
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producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych 

niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw, plan biznesowy jest jednym 

z załączników do wniosku o uznanie i jest elementem niezbędnym w celu uzyskania tego 

uznania. Zgodnie z przedstawioną propozycją, zmiana planu biznesowego będzie następowała 

w drodze decyzji, na wniosek organizacji producentów składany do dyrektora oddziału 

regionalnego Agencji (art. 38i ust. 3), właściwego ze względu na siedzibę tej organizacji, 

najpóźniej na 30 dni przed zakończeniem danego roku działalności organizacji producentów, 

którego dotyczy zmiana. Natomiast w przypadku zmian w składzie członkowskim organizacji 

producentów, wniosek o zatwierdzenie zmian w planie biznesowym, podobnie jak w przypadku 

grup producentów rolnych, mógłby być składany w terminie późniejszym, ale przed 

zakończeniem danego roku działalności organizacji, którego dotyczy zmiana (art. 38i ust. 4).

Ponadto, zgodnie z projektowanymi regulacjami, wniosek o uznanie lub zatwierdzenie 

zmian do planu biznesowego byłby składany na formularzach opracowanych przez ARiMR 

i udostępnionych na stronie internetowej ARiMR, co pozwoli na ujednolicenie zawartości 

składanych dokumentów i ich dostępność (art. 38i ust. 5). 

Nowy ust. 6 w art. 38i jest uzupełnieniem dotychczasowego upoważnienia zawartego 

w art. 38i ust. 3 tej ustawy o obowiązek określenia w drodze rozporządzenia przez ministra 

właściwego do spraw rynków rolnych maksymalnego odsetka głosów oraz udziałów lub akcji 

jakie mogą posiadać członkowie, udziałowcy lub akcjonariusze organizacji producentów w tej 

organizacji. Powyższe wynika z potrzeby szczegółowego określenia ram prawnych 

pozwalających członkom organizacji producentów na zachowanie demokratycznej kontroli nad 

jej działalnością. Jak wskazuje bowiem art. 152 ust. 1 lit. a oraz art. 153 ust. 2 lit. c 

rozporządzenia nr 1308/2013, jednym z warunków uznania organizacji producentów jest to, 

że jej członkowie mają zapewnioną możliwość demokratycznej kontroli tej organizacji 

producentów i podejmowanych przez nią decyzji. Przedstawiona propozycja określenia 

w drodze rozporządzenia maksymalnego odsetka głosów oraz udziałów lub akcji jakie mogą 

posiadać członkowie, udziałowcy lub akcjonariusze organizacji producentów w tej organizacji 

ma na celu wykluczenie możliwości zaburzenia demokratycznego rozkładu posiadanych 

głosów oraz udziałów lub akcji oraz uniknięcie sytuacji nadużywania władzy przez jednego lub 

kilku członków organizacji producentów w zakresie zarządzania jej działalnością 

i funkcjonowaniem, a także ograniczenie możliwości tworzenia sztucznych warunków 

do uzyskania statusu organizacji producentów.
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W art. 3 projektu ustawy proponuje się wprowadzanie zmian do ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1430) 

w zakresie przepisów dotyczących uznawania organizacji producentów na rynku mleka 

i przetworów mlecznych. Zmiany te są analogiczne do tych proponowanych w art. 2 

projektowanej ustawy i polegają na:

1) zaproponowaniu nowego brzmienia ust. 1 w art. 48a, w którym określa się oddzielnie 

zadania dyrektora oddziału regionalnego ARiMR w sprawach uznawania odpowiednio 

organizacji producentów, o których mowa w art. 156 rozporządzenia nr 1308/2013, 

i zatwierdzania ich planu biznesowego a także zmiany tego planu oraz uznawania zrzeszeń 

organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych, o których mowa w art. 161 oraz 

art. 163 rozporządzenia nr 1308/2013, w tym uznawania międzynarodowych organizacji 

producentów, międzynarodowych zrzeszeń organizacji producentów oraz międzynarodowych 

organizacji międzybranżowych,

2) dodaniu przepisów upoważniających dyrektora oddziału regionalnego Agencji, 

właściwego ze względu na siedzibę organizacji producentów do zatwierdzania w drodze 

decyzji zmian planu biznesowego, na wniosek organizacji producentów, która na podstawie 

takiego planu biznesowego uzyskała uznanie za organizację producentów. Wniosek 

o dokonanie zmiany planu biznesowego składany ma być najpóźniej na 30 dni przed 

zakończeniem danego roku działalności organizacji producentów, którego dotyczy zmiana. 

Natomiast w przypadku zmian w składzie członkowskim organizacji producentów, wniosek 

o zatwierdzenie zmian w planie biznesowym mógłby być składany w terminie późniejszym, 

ale przed zakończeniem danego roku działalności organizacji, którego dotyczy zmiana. 

Proponowane zmiany wynikają z przesłanek analogicznych do tych wskazanych 

w tym zakresie w przypadku innych rynków rolnych – proponowana możliwość zmiany planu 

biznesowego wraz z określeniem trybu dokonania takiej zmiany pozwala na uwzględnienie 

zmian w zakresie działań, jakie organizacja realizuje w ramach swojej działalności, 

i dostosowań w tym zakresie np. do zmieniających się warunków rynkowych,

3) uchyleniu ust. 4 i ust. 5, których treść wynika z obecnego szczegółowego uregulowania 

tych kwestii w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 i 695),

4) uzupełnieniu upoważnienia zawartego w art. 48a. ust 7 ustawy o organizacji rynku 

mleka i przetworów mlecznych o obowiązek określenia w drodze rozporządzenia przez 

ministra właściwego do spraw rynków rolnych maksymalnego odsetka głosów oraz udziałów 
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lub akcji, jakie mogą posiadać członkowie, udziałowcy lub akcjonariusze organizacji 

producentów w tej organizacji. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wykonawczymi 

do ww. ustawy, postanowienia o dopuszczalnej wielkości posiadanych przez członków, 

udziałowców lub akcjonariuszy organizacji producentów udziałów, akcji i głosów powinny 

znajdować się w statucie, umowie lub innym akcie założycielskim organizacji. Przedstawiona 

propozycja ma na celu wykluczenie możliwości zaburzenia demokratycznego rozkładu 

posiadanych głosów i udziałów oraz uniknięcie sytuacji nadużywania władzy przez jednego 

lub kilku członków organizacji producentów w zakresie zarządzania jej działalnością 

i funkcjonowaniem, a także ograniczenie możliwości tworzenia sztucznych warunków 

do uzyskania statusu organizacji producentów.

W związku z rozszerzeniem zakresu ww. upoważnienia ustawowego, proponuje się 

również uzupełnienie brzmienia art. 48e w ust. 1 pkt 1 ustawy o organizacji rynku mleka 

określającego przesłanki stanowiące podstawę do wezwania organizacji do usunięcia naruszeń 

w zakresie niespełniania warunków uznania, o przesłankę dotyczącą warunków określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 7. ustawy.

W projektowanym art. 4 proponuje się wprowadzenie zmiany w ustawie 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 poz. 217, z późn. zm.). Zmiana ta ma na celu 

umożliwienie dyrektorowi oddziału regionalnego ARiMR zawieszenie postępowania 

w sprawie wypłaty pomocy w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji 

producentów” objętego PROW 2014–2020, w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie 

cofnięcia uznania grupie producentów rolnych lub organizacji producentów, uznanym 

odpowiednio na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r., przepisów ustawy 

o rynkach rolnych lub przepisów ustawy o rynku mleka, do czasu rozstrzygnięcia postępowania 

w sprawie cofnięcia tego uznania. Wynika to z tego, że wsparcie finansowe w ramach 

ww. działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” jest kierowane 

do grup producentów rolnych i organizacji producentów czyli przedsiębiorstw, które ten status 

posiadają, a więc spełniają warunki uznania zgodnie z właściwymi przepisami. A zatem 

projektowany przepis umożliwi wstrzymanie prowadzenia przez ARiMR postępowania 

w sprawie wypłaty pomocy w odniesieniu do podmiotu, co do którego wszczęte zostało 

postępowanie dotyczące ewentualnego stwierdzenia, że beneficjent przestał spełniać warunki 

uznania. Konsekwencją zastosowania tego przepisu, w przypadku stwierdzenia niespełniania 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzugm3dmltqmfyc4nbshe4dcmzqgq
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warunków uznania, będzie odmowa wypłaty środków za dany okres objęcia wsparciem 

w ramach ww. instrumentu wsparcia PROW 2014–2020.

Projektowana ustawa wprowadza również w art. 5 projektu zmianę w ustawie z dnia 

11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz 

o zmianie innych ustaw oraz ustawy 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. poz. 1888). Zmiana ta ma 

na celu przyznanie Prezesowi ARiMR kompetencji do stwierdzenia nieważności decyzji 

w sprawie stwierdzenia spełniania przez grupę producentów rolnych warunków określonych 

w art. 3 albo art. 3a oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 

2000 r. wydanej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 września 2015 r. Zgodnie 

bowiem z obowiązującymi przepisami, organem zarówno I jak i II instancji w ww. sprawach 

jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie organem właściwym 

w sprawie uznawania grup producentów rolnych oraz sprawowania nad nimi nadzoru jest 

dyrektor oddziału regionalnego ARiMR właściwy ze względu na siedzibę grupy, a zgodnie 

z art. 157 Kodeksu postępowania administracyjnego właściwy do stwierdzenia nieważności 

decyzji jest organ wyższego stopnia, proponuje się, aby organem I instancji w postępowaniu 

nieważnościowym był Prezes ARiMR. Z kolei organem właściwym w ewentualnym 

postępowaniu odwoławczym byłby Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W projektowanym art. 6 przewidziano przepisy przejściowe w zakresie wszczętych 

i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

postępowań administracyjnych w sprawie uznania organizacji producentów, uznania grupy 

producentów rolnych i zatwierdzenia planu biznesowego oraz zatwierdzenia zmian do planu 

biznesowego grupy producentów rolnych, prowadzonych przez właściwego dyrektora oddziału 

regionalnego ARiMR, a także stwierdzenia nieważności decyzji, prowadzonych przez ministra 

właściwego do spraw rynków rolnych w oparciu o art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 

2015 r. Proponuje się, aby w przypadku ww. postępowań administracyjnych zastosowanie 

miały przepisy dotychczasowe. Rozwiązanie to pozwoli na jednolite stosowanie właściwych 

przepisów w tym zakresie, co z pewnością leży w interesie samych stron postępowania oraz 

służy urzeczywistnieniu zasady demokratycznego państwa prawnego. Jednocześnie należy 

wskazać, że dotychczas nie zostały uznane żadne organizacje producentów (za wyjątkiem 

sektora owoców i warzyw, który nie jest objęty projektowanymi przepisami), w związku 
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z powyższym nie ma potrzeby regulowania sytuacji dotyczących postępowań wszczętych 

i niezakończonych w zakresie zmiany planu biznesowego. 

Projektowany art. 7 wskazuje, że ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej 

ogłoszenia.

Projekt nie spowoduje zwiększenia wydatków z budżetu państwa ani z budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego. Nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki, niemniej 

jednak oczekuje się, że wprowadzenie projektowanych przepisów ułatwi funkcjonowanie MŚP 

posiadających status grupy producentów rolnych oraz wzmocni proces tworzenia tego typu 

podmiotów na obszarach wiejskich w szczególności dzięki proponowanym ułatwieniom 

w zakresie stosowania przepisów nowelizowanej ustawy.

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt ustawy został zamieszczony na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie podlega 

notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt ustawy został zgłoszony do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady 

Ministrów.

Opracowano

w Departamencie Przetwórstwa i Rynków Rolnych
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Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu 
Jan Krzysztof Ardanowski - Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Joanna Trybus – tel. 22 623 18 45, 
e-mail: Joanna.Trybus@minrol.gov.pl     

Nr w wykazie prac 
UD115

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Występuje potrzeba wdrożenia zmian w zakresie rozwiązań ustawowych regulujących proces 
tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych i ich związków oraz organizacji producentów.
Zmiana ustawy 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), zwanej dalej „ustawą z dnia 15 września 2000 r.”, 
ma na celu doprecyzowanie niektórych obecnie obowiązujących przepisów dotyczących tworzenia 
i funkcjonowania grup producentów rolnych i jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez podmioty 
zaangażowane w proces ich tworzenia i przez same grupy producentów, a także przez podmioty 
prowadzące nadzór nad ich działalnością, dotyczące problemów i wątpliwości w zakresie stosowania 
przepisów tej ustawy, w szczególności zmienionych ustawą z dnia 11 września 2015 r. 
o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz 
ustawy 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 (poz. 1888), zwanej dalej „ustawą z dnia 11 września 2015 r.”. 
Proponowane zmiany w ustawie z dnia 11 września 2015 r. mają na celu dostosowanie 
obowiązujących regulacji do aktualnego stanu prawnego dotyczącego uznawania oraz sprawowania 
nadzoru nad grupami producentów rolnych oraz obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania 
administracyjnego w zakresie właściwości organów w postępowaniu nieważnościowym.
Propozycja zmiany ustawy 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.), zwanej dalej „ustawą z dnia 20 lutego 2015 r.”, podyktowana jest koniecznością 
wprowadzenia trybu zawieszenia postępowania w sprawie wypłaty pomocy 
w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” PROW 2014–2020, 
w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia uznania grupie producentów rolnych lub 
organizacji producentów, do czasu rozstrzygnięcia tego postępowania. Ma to na celu wyeliminowanie 
konieczności wypłaty środków beneficjentowi, który nie spełnia warunków otrzymania tego wsparcia.
Zmiana ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 945), zwanej dalej „ustawą z dnia 11 marca 2004 r.”, wynika z potrzeby szczegółowego 
określenia ram prawnych pozwalających członkom organizacji producentów na zachowanie 
demokratycznej kontroli nad jej działalnością. Jednocześnie, proponuje się zmianę dotychczas 
obowiązujących przepisów i wprowadzenie regulacji umożliwiających wydawanie przez organ 

mailto:Joanna.Trybus@minrol.gov.pl
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właściwy w zakresie uznawania organizacji producentów (tj. dyrektora oddziału regionalnego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanego dalej „dyrektorem OR ARiMR”, właściwego 
ze względu na siedzibę organizacji) decyzji o uznaniu organizacji producentów i zatwierdzeniu planu 
biznesowego oraz decyzji o zatwierdzeniu zmian do planu biznesowego. Proponowane zmiany 
w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1430) są analogiczne do projektowanych rozwiązań w zakresie zmiany ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. – ich celem jest określenie ram prawnych pozwalających członkom organizacji 
producentów na rynku mleka i przetworów mlecznych na zachowanie właściwej kontroli nad jej 
działalnością. Ponadto proponuje się, aby postanowienia dotyczące okresu wypowiedzenia 
członkostwa w organizacji określone były w statucie lub umowie lub innym akcie założycielskim 
organizacji producentów.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Proponuje się dokonanie zmian przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. polegających 
w szczególności na:
 zmniejszeniu obowiązkowego poziomu wielkości wyprodukowanych przez członka grupy 

producentów rolnych produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została 
utworzona, jaka musi zostać sprzedana do grupy, z co najmniej 80% do co najmniej 60% przy 
jednoczesnym objęciu tym obowiązkiem co najmniej 90% producentów zrzeszonych w grupie 
(zamiast 100% które obowiązują obecnie). Aktualnie obowiązujący wymóg sprzedaży do grupy 
80% produkcji stwarza pewne trudności w jego stosowaniu w szczególności przez członków grup 
producentów zbóż, prowadzących gospodarstwa o profilu produkcji roślinno-zwierzęcym 
(w związku z przeznaczaniem części produkcji np. na paszę dla posiadanych zwierząt) lub też 
przeznaczających część swojej produkcji jako materiał siewny, a obecny, dopuszczalny poziom 
produkcji jaki może zostać wykorzystany przez członka grupy w dowolny sposób (20%) jest 
niewystarczający, aby zaspokoić potrzeby żywieniowe zwierząt lub dokonać zasiewów;

 wprowadzeniu 90-dniowego terminu na wydanie przez dyrektora OR ARiMR decyzji o uznaniu 
grupy oraz zatwierdzeniu planu biznesowego i dokonania wpisu grupy do rejestru grup, co wynika 
z konieczności sprawdzenia przez ARiMR wymogów kwalifikowalności, weryfikacji 
i zatwierdzenia planu biznesowego oraz przeprowadzenia kontroli na miejscu przed uznaniem;

 wprowadzeniu obowiązku przedkładania, wraz z wnioskiem o uznanie grupy, edytowalnej wersji 
elektronicznej planu biznesowego, oświadczeń członków grupy o nieprzynależności do innej 
grupy albo organizacji producentów utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę 
produktów oraz dostarczaniu do grupy, w każdym roku jej działalności, co najmniej 60% 
wyprodukowanych przez nich produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została 
utworzona, a także oświadczenia grupy o zobowiązaniu do spełniania przez nią warunku 
dotyczącego zachowania odpowiedniego poziomu rocznych przychodów ze sprzedaży produktów 
lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej 
członków grupy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 (a w przypadku spółdzielni - art. 3a pkt 4) 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Propozycje w tym zakresie mają na celu ujednolicenie 
obowiązujących regulacji oraz ich dostosowanie do aktualnego stanu faktycznego (mimo braku 
w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. obowiązku składania tego typu 
dokumentów, w praktyce tego typu oświadczenia są w wielu przypadkach składane wraz 
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z wnioskiem o uznanie grupy);
 wydłużeniu terminu na złożenie przez grupę producentów rolnych wniosku o zatwierdzenie zmian 

w planie biznesowym w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed zakończeniem danego roku 
działalności grupy. Obecnie obowiązujący termin (tj. do 3 miesięcy przed zakończeniem danego 
roku działalności grupy którego dotyczy zmiana) jest zbyt krótki w szczególności w przypadku 
potrzeby dokonania zmiany planu biznesowego wynikającej z przyczyn niezależnych od samej 
grupy, które wpływają np. na opóźnienie realizacji działań ujętych w planie biznesowym i które 
miały miejsce po tym terminie (np. 2 miesiące przed zakończeniem roku działalności);

 wskazaniu, że wniosek o wydanie decyzji o uznaniu grupy i zatwierdzeniu planu biznesowego 
oraz o zatwierdzeniu zmian do planu biznesowego ma być składany na formularzach 
opracowanych przez ARiMR i udostępnionych na jej stronie internetowej, co pozwoli 
na ujednolicenie zawartości składanych dokumentów i ich dostępność;

 włączeniu do zakresu danych zawartych w rejestrze grup producentów rolnych, prowadzonych 
przez dyrektorów OR ARiMR, informacji o dacie wykreślenia grupy producentów rolnych 
z rejestru, co pozwoli na pełniejsze wykorzystanie danych w nim zgromadzonych;

 wprowadzeniu trybu, zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie 
spełniania przez grupę producentów rolnych kryteriów uznania, właściwy ze względu na siedzibę 
grupy producentów rolnych dyrektor OR ARiMR wzywałby grupę do usunięcia stwierdzonych 
naruszeń w określonym terminie (nie dłuższym niż 12 miesięcy następujących po zakończonym 
roku działalności grupy w którym stwierdzono naruszenie), biorąc pod uwagę rodzaj naruszenia. 
Umożliwi to grupie producentów rolnych na usunięcie nieprawidłowości w zakresie spełniania 
przez nią warunków uznania bez konieczności wszczynania przez właściwego dyrektora 
OR ARiMR postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia uznania grupie producentów 
rolnych;

 wyłączeniu związków grup producentów rolnych z obowiązku składania Prezesowi Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanego dalej „Prezesem ARiMR”, rocznego 
sprawozdania finansowego, bowiem Prezes ARiMR w ramach pełnionych kompetencji w zakresie 
sprawowania nadzoru nad związkami grup producentów rolnych nie ma możliwości weryfikacji 
prawidłowości złożonego sprawozdania finansowego, ani też informacji i danych w nim 
zawartych;

 doprecyzowaniu obowiązujących przepisów poprzez wskazanie, że sprawozdanie z realizacji 
celów, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 15 września 2000 r., dotyczy tych celów, które 
zostały wybrane do realizacji przez związek grup producentów rolnych;

 wprowadzeniu wymogu nieprzynależności członka grupy producentów rolnych do organizacji 
producentów utworzonej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. i uznanej 
ze względu na ten sam co ta grupa producentów rolnych produkt lub grupę produktów. Ma to na 
celu zapobieżenie sytuacji, w której dany członek przynależy jednocześnie do podmiotu który 
posiada status grupy producentów rolnych jak i do podmiotu, który posiada status organizacji 
producentów, przy czym podmioty te zostały uznane ze względu na ten sam produkt lub grupę 
produktów. Taka sytuacja może mieć miejsce ze względu na fakt, iż grupy producentów rolnych 
jak i organizacje producentów mogą być uznawane ze względu na tożsame produkty rolne 
lub grupy produktów rolnych, co wynika odpowiednio z załącznika do rozporządzenia Ministra 
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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. 2020 r. poz. 417) oraz z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków 
produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, 
(WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), 
zwanego dalej rozporządzeniem nr 1308/2013”. Rozwiązanie to ma na celu również 
uniemożliwienie tworzenia „sztucznych” podmiotów rynkowych w zakresie tej samej 
działalności, w skład których wchodziłyby de facto ci sami producenci.

W ustawie z dnia 11 września 2015 r. zaproponowano zmianę polegającą na przyznaniu Prezesowi  
ARiMR kompetencji do stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie stwierdzenia spełniania przez 
grupę producentów rolnych warunków określonych w art. 3 albo art. 3a oraz w przepisach wydanych 
na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. wydanej przed dniem wejścia w życie ustawy 
z dnia 11 września 2015 r. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami, organem zarówno I jak 
i II instancji w ww. sprawach jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Biorąc pod uwagę fakt, 
że obecnie organem właściwym w sprawie uznawania grup producentów rolnych oraz sprawowania 
nad nimi nadzoru jest dyrektor OR ARiMR właściwy ze względu na siedzibę grupy, a zgodnie z art. 
157 Kodeksu postępowania administracyjnego właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji jest 
organ wyższego stopnia, proponuje się, aby organem I instancji w postępowaniu nieważnościowym 
był Prezes ARiMR. Z kolei organem właściwym w ewentualnym postępowaniu odwoławczym byłby 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. proponuje się wprowadzenie zmiany mającej na celu umożliwienie 
dyrektorowi OR ARiMR zawieszenie postępowania w sprawie wypłaty pomocy w ramach działania 
„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” PROW 2014–2020, w przypadku 
wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia uznania grupie producentów rolnych lub organizacji 
producentów, uznanym odpowiednio na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r., 
przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych lub przepisów o organizacji rynku mleka 
i przetworów mlecznych, do czasu rozstrzygnięcia postępowania w sprawie cofnięcia tego uznania. 
Wynika to z tego, że wsparcie finansowe w ramach ww. działania „Tworzenie grup producentów 
i organizacji producentów” jest kierowane do grup producentów rolnych i organizacji producentów 
czyli przedsiębiorstw, które ten status posiadają, a więc spełniają warunki uznania zgodnie 
z właściwymi przepisami. A zatem projektowany przepis umożliwi wstrzymanie prowadzonego przez 
ARiMR postępowania w sprawie wypłaty pomocy w odniesieniu do podmiotu, co do którego 
wszczęte zostało postępowanie dotyczące ewentualnego stwierdzenia, że beneficjent przestał spełniać 
warunki uznania. Konsekwencją zastosowania tego przepisu, w przypadku stwierdzenia niespełniania 
warunków uznania, będzie odmowa wypłaty środków za dany okres objęcia wsparciem w ramach 
ww. instrumentu wsparcia PROW 2014–2020.

Zmiana ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ma na celu uzupełnienie upoważnienia zawartego w art. 38i 
ust. 3 tej ustawy o obowiązek określenia, w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego 
do spraw rynków rolnych, maksymalnego odsetka głosów i udziałów jakie mogą posiadać 
członkowie, udziałowcy lub akcjonariusze organizacji producentów w tej organizacji. Powyższe 
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wynika z potrzeby szczegółowego określenia ram prawnych pozwalających członkom organizacji 
producentów na zachowanie demokratycznej kontroli nad jej działalnością. Jak wskazuje bowiem art. 
152 rozporządzenia nr 1308/2013, jednym z warunków uznania organizacji producentów jest to, 
że jej członkowie mają zapewnioną możliwość demokratycznej kontroli tej organizacji producentów 
i podejmowanych przez nią decyzji. Przedstawiona propozycja ma na celu wykluczenie możliwości 
zaburzenia demokratycznego rozkładu posiadanych głosów i udziałów oraz uniknięcie sytuacji 
nadużywania władzy przez jednego lub kilku członków organizacji producentów w zakresie 
zarządzania jej działalnością i funkcjonowaniem, a także ograniczenie możliwości tworzenia 
sztucznych warunków do uzyskania statusu organizacji producentów. Jednocześnie, wprowadzenie 
wymogu nieprzynależności członka organizacji producentów do grupy producentów rolnych 
utworzonej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. i uznanej ze względu na ten sam 
co ta organizacja producentów produkt lub grupę produktów jest analogicznym rozwiązaniem jak 
w ww. przypadku grup producentów rolnych. Ponadto, wprowadzenie do obecnie obowiązujących 
przepisów możliwości prowadzenia przez właściwy organ nadzorujący organizacje producentów 
postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia zmian do planu biznesowego, umożliwi 
uznanym organizacjom wprowadzanie koniecznych zmian do ich planów biznesowych 
w poszczególnych latach ich realizacji. Analogiczne rozwiązanie stosowane jest obecnie w przypadku 
grup producentów rolnych. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. wskazano bowiem, że dyrektor OR 
ARiMR właściwy ze względu na siedzibę grupy producentów rolnych wydaje decyzję o: 
 uznaniu grupy oraz zatwierdzeniu planu biznesowego, jeżeli są spełnione wymagania określone 

w przepisach ustawy o grupach producentów rolnych;
 zatwierdzeniu zmian do planu biznesowego.
Rozwiązanie to usprawni również funkcjonowanie organu uznającego ww. podmioty, gdyż 
zastosowanie będą miały tożsame rozwiązania legislacyjne zarówno dla uznawania organizacji 
producentów jak i grup producentów rolnych.

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych proponuje 
się:
  uzupełnienie upoważnienia zawartego w art. 48a. ust 7 o obowiązek określenia w drodze 

rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych maksymalnego odsetka 
głosów oraz udziałów lub akcji, jakie mogą posiadać członkowie, udziałowcy lub akcjonariusze 
organizacji producentów w tej organizacji. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami 
wykonawczymi do ww. ustawy, postanowienia o dopuszczalnej wielkości posiadanych przez 
członków, udziałowców lub akcjonariuszy organizacji producentów udziałów, akcji i głosów 
powinny znajdować się w statucie, umowie lub innym akcie założycielskim organizacji. 
Przedstawiona propozycja ma na celu wykluczenie możliwości zaburzenia demokratycznego 
rozkładu posiadanych głosów i udziałów oraz uniknięcie sytuacji nadużywania władzy przez 
jednego lub kilku członków organizacji producentów w zakresie zarządzania jej działalnością 
i funkcjonowaniem, a także ograniczenie możliwości tworzenia sztucznych warunków 
do uzyskania statusu organizacji producentów. W związku z rozszerzeniem zakresu 
ww. upoważnienia ustawowego, proponuje się również uzupełnienie brzmienia art. 48e w ust. 1 
pkt 1 określającego przesłanki stanowiące podstawę do wezwania organizacji do usunięcia 
naruszeń w zakresie niespełniania warunków uznania, o przesłankę dotyczącą warunków 
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określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 7 tej ustawy;
  dodanie przepisów upoważniających dyrektora OR ARiMR, właściwego ze względu na siedzibę 

organizacji producentów, do zatwierdzania zmian w planie biznesowym, na wniosek 
tej organizacji, wraz z określeniem elementów, jakie taki wniosek powinien zawierać,
i niezbędnych załączników do niego dołączanych. Wniosek o dokonanie zmiany planu 
biznesowego składany byłby najpóźniej na 30 dni przed zakończeniem danego roku działalności 
organizacji producentów, którego dotyczy zmiana. Natomiast w przypadku zmian w składzie 
członkowskim organizacji producentów, wniosek o zatwierdzenie zmian w planie biznesowym 
byłby składany przed zakończeniem danego roku działalności organizacji, którego dotyczy 
zmiana. Proponowane zmiany wynikają z przesłanek analogicznych do tych wskazanych w tym 
zakresie w przypadku innych rynków rolnych – proponowana możliwość zmiany planu 
biznesowego wraz z określeniem trybu dokonania takiej zmiany pozwala na uwzględnienie 
zmian w zakresie działań, jakie organizacja realizuje w ramach swojej działalności, i dostosowań 
w tym zakresie np. do zmieniających się warunków rynkowych;

  wprowadzenie regulacji, na podstawie których postanowienia dotyczące okresu wypowiedzenia 
członkostwa w organizacji (który nie może być krótszy niż 6 miesięcy) miałyby być określone 
w statucie lub umowie lub innym akcie założycielskim organizacji producentów.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 
OECD/UE? 

Regulacje w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych w Polsce są przepisami 
krajowymi. Możliwość tworzenia przez producentów rolnych wspólnych struktur gospodarczych 
w postaci grup producentów rolnych istniała w krajach UE na wiele lat wcześniej niż w Polsce 
– w prawie Unii Europejskiej powstawanie grup producentów i ich związków zostało uregulowane 
przepisami aktualnie już nieobowiązującego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1360/78 z dnia 
19 czerwca 1978 r. w sprawie grup producentów i ich związków (Dz. Urz. WE L 166 z 23.06.1978, 
str. 1). Obecnie nie istnieją już przepisy unijne, regulujące te kwestie. Warto zaznaczyć, iż polskie 
rozwiązania legislacyjne w zakresie tworzenia grup producentów rolnych były konstruowane 
z wykorzystaniem regulacji obowiązujących w prawie niemieckim. Podstawą prawną 
do organizowania się producentów rolnych w grupy w Niemczech była ustawa z 16 maja 1969 r. 
o dostosowaniu produkcji rolnej do wymogów rynku (tzw. ustawa o strukturze rynku).
Obecnie na poziomie Unii Europejskiej rolnicy mogą tworzyć zarówno organizacje producentów 
uznawane na podstawie art. 154 rozporządzenia nr 1308/2013 jak i podmioty tworzone na podstawie 
indywidualnych rozwiązań krajowych danego państwa członkowskiego. Zgodnie z raportem Komisji 
Europejskiej z 2019 r. pn. „Study of the best ways for producer organisations to be formed, carry out 
their activities and be supported”, zwany dalej „raportem Komisji Europejskiej z 2019 r.”, ogólnie 
w UE funkcjonuje ponad 41 000 różnych podmiotów zrzeszających producentów rolnych (w tym 
21 769 podmiotów działających w formie spółdzielczej) z czego 3 505 to uznane organizacje 
producentów i ich zrzeszenia (w tym 1 657 w formie spółdzielczej). Inne, niż uznane na podstawie 
art. 154 rozporządzenia nr 1308/2013, formy w jakich prowadzą działalność producenci rolni to np.:

 Cooperatives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMAs) we Francji i Belgii które są formą 
współpracy spółdzielczej, w której to rolnicy łączą swoje zasoby (maszyny, siłę roboczą, 
magazyny, warsztaty itp.) do wspólnego prowadzenia działalności rolniczej (37% spółdzielni 
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belgijskich tj. około 100 z 301 uznaje się za CUMA);
 Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) we Francji – jest to najmniejsza 

forma prawna pod względem liczby członków, gdyż już dwóch producentów może tworzyć 
GAEC (w 2017 roku było 36 200 tego typu podmiotów);

 Erzeugergemeinschaften (EZGs) w Niemczech (już wyżej wskazane), w głównej mierze 
zajmują się komercjalizacją produktów swoich członków;

 Production type cooperatives (TSZ) na Węgrzech, gdzie producenci są jednocześnie członkami 
i pracownikami spółdzielni (prowadzą szeroki zakres działalności taki jak usługi maszynowe, 
usługi finansowe, magazynowanie itp.);

 Reti D’Imprese we Włoszech, które są relatywnie nowym rozwiązaniem prawodawca 
krajowego, obok dobrze ugruntowanej dzielności spółdzielczej (datowanej od 1854), a które 
działają na zasadzie długoterminowych umów dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych 
w ramach konkretnego przedsięwzięcia/ projektu;

 Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) w Hiszpanii – są to spółki cywilne mające 
na celu, podobnie jak spółdzielnie, np. poprawę produkcji lub sprzedaż produktów, przy 
jednak zachowaniu większej niezależności, członków w porównaniu do spółdzielni.

Ponadto, jak zostało wskazane w raporcie Komisji Europejskiej z 2018 r. pn. „Study on Producer 
Organisations and their activities in the olive oil, beef and veal and arable crops sectors”, w sektorze 
zbóż w UE funkcjonuje 189 uznanych na podstawie art. 154 rozporządzenia nr 1308/2013 organizacji 
producentów, w tym 148 w Niemczech, 16 w Portugalii i 14 we Włoszech, natomiast działających 
na podstawie odrębnych krajowych przepisów ogólnie funkcjonuje około 1400 podmiotów, z tego 
672 w Hiszpanii. Z kolei w sektorze wołowiny i cielęciny ogólnie w UE działa 178 uznanych 
organizacji producentów (w tym 101 we Francji oraz 43 w Niemczech) oraz w oparciu o odrębne 
przepisy - ponad 633 podmioty. 

W szerszym odniesieniu do działalności spółdzielczej na poszczególnych rynkach, zgodnie z ww. 
raportem Komisji Europejskiej z 2019 r., powszechność tej formy jest zróżnicowana, niemniej jednak 
w państwach takich jak Holandia, Irlandia, Francja czy Niemcy wynosi odpowiednio >80%, >50%, 
>50% i 30-45%. Jednocześnie, w ujęciu branżowym poziom zorganizowania przedstawia się 
następująco:

1) trzoda chlewna: Francja (85%), Dania (90%);
2) mleko: Dania 97%, Holandia 86%, Polska 75%, Niemcy 65%, Francja 50%;
3) zboża: Francja (74%), Austria (70%), Holandia (60%) Niemcy ok. 50%;
4) cukier: Francja 62%, Holandia 100%, Austria 95%, Włochy – ok. 20%.

W Polsce generalnie w różnego typu spółdzielniach zrzeszonych jest jedynie około 15% rolników 
(za wyjątkiem ww. sektora mleka, który zrzesza 75% rynku). Jednocześnie funkcjonuje ok. 780 grup 
producentów rolnych (w tym 444podmioty w formie spółdzielczej), w których zrzeszonych jest 
ok. 11 tys. rolników na ogólną liczbę ok. 1,5 mln producentów rolnych (funkcjonują także dwa 
związki grup producentów rolnych). Brak jest natomiast uznanych organizacji producentów 
na podstawie art. 154 rozporządzenia nr 1308/2013, za wyjątkiem sektora owoców i warzyw, 
na którym funkcjonuje ok. 250 podmiotów.
W związku z powyższym, niezbędne i pilne jest dalsze systemowe wspieranie konsolidacji poziomej 
(wspólne podmioty gospodarcze w postaci grup producentów rolnych, organizacji producentów) 
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i pionowej (związki grup, zrzeszenia organizacji producentów) producentów rolnych.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
Osoby fizyczne, jednostki 

organizacyjne 
nieposiadające osobowości 
prawnej oraz osoby prawne, 

prowadzące działalność 
rolniczą, które prowadzą 

gospodarstwo rolne w 
rozumieniu przepisów o 
podatku rolnym lub w 

zakresie działów 
specjalnych produkcji 

rolnej

ok. 1,5 mln Główny Urząd 
Statystyczny

Możliwość 
tworzenia 
wspólnych 

struktur 
gospodarczych 

w postaci 
grup 

producentów 
rolnych

i organizacji 
producentów.

Grupy producentów rolnych

ok. 780 podmiotów

Rejestry grup producentów 
rolnych, prowadzone przez 

dyrektorów oddziałów 
Regionalnych ARiMR

Prowadzenie 
działalności 
w oparciu o 

znowelizowane 
przepisy 

dotyczące 
funkcjonowania 

grup 
producentów 

rolnych.
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

Centrala i 16 
oddziałów 

regionalnych

Ustawa z dnia 9 maja 2008 
r. 

o Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1505)

Stosowanie 
znowelizowanyc

h przepisów 
dotyczących 

uznawania grup 
producentów 

rolnych
i związków grup 
oraz organizacji 

producentów 
i ich zrzeszeń, 

a także 
sprawowania

nad nimi 
nadzoru.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt ustawy, wraz z dokumentami dotyczącymi prac nad tym 
projektem, został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, 
z terminem na zgłaszanie ewentualnych uwag nie krótszym niż 30 dni.
Projekt ustawy zostanie przesłany do następujących podmiotów: 
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1) Krajowej Rady Izb Rolniczych;
2) Krajowej Rady Spółdzielczej;
3) Rady Dialogu Społecznego; 
4) Forum Związków Zawodowych;
5) Związku Przedsiębiorców i Pracodawców;
6) Związku Rzemiosła Polskiego;
7) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
8) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność '80;
9) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych 

„Solidarność”;
10) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”;
11) Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
12) Krajowego Sekretariatu Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego NSZZ Solidarność '80;
13) Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”;
14) Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników;
15) Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych;
16) Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych;
17) Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”;
18) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji 

Rolniczych;
19) Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”;
20) Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP;
21) Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”;
22) Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”;
23) Polskiego Związku Zawodowego Rolników;
24) Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu;
25) Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza;
26) Krajowej Izby Gospodarczej - Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego;
27) Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich;
28) Konfederacji Lewiatan;
29) Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej;
30) Business Centre Club;
31) Federacji Gospodarki Żywnościowej RP;
32) Instytutu Gospodarki Rolnej;
33) Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa;
34) Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych;
35) Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw;
36) Federacji Grup i Producentów „Wołowina Polska”;
37) Stowarzyszenia Grupy Wielkopolskie;
38) Wielkopolskiego Zrzeszenia Hodowców i Producentów Drobiu;
39) Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych;
40) Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego;
41) Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”;
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42) Związku Polskie Mięso; 
43) Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP;
44) Krajowego Związku Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej;
45) Podlaskiego Związku Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Producentów Trzody Chlewnej;
46) Podlaskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej;
47) Stowarzyszenia Producentów Trzody Chlewnej „Podlasie”;
48) Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka;
49) Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego;
50) Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego;
51) Polskiego Związku Owczarskiego;
52) Krajowej Rady Drobiarskiej – Izby Gospodarczej w Warszawie;
53) Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz;
54) Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj;
55) Polskiej Izby Nasiennej;
56) Krajowej Federacji Producentów Zbóż;
57) Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych;
58) Polskiego Związku Producentów Kukurydzy;
59) Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych;
60) Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego;
61) Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych;
62) Stowarzyszenia Polski Ziemniak;
63) Unii Warzywno-Ziemniaczanej;
64) Polskiego Związku Producentów Chmielu;
65) Związku Polskich Plantatorów Chmielu;
66) Krajowego Związku Plantatorów Tytoniu;
67) Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu;
68) Ogólnopolskiego Związku Plantatorów Tytoniu w Grudziądzu;
69) Polskiego Związku Pszczelarskiego;
70) Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych;
71) Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka”;
72) Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich – Związku Rewizyjnego;
73) Związku Polskich Przetwórców Mleka;
74) Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy;
75) Polskiej Izby Mleka;
76) Związku Pracodawców, Eksporterów i Importerów Produktów Mleczarskich;
77) Spółdzielni Producentów Mleka Krowiego „Karniewo”;
78) Spółdzielni Polskie Grupy Mleczne.
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z …… r.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10)

Dochody ogółem
budżet państwa
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JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Saldo ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Źródła finansowania 

Dodatkowe informacje, w 
tym wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na sektor 
finansów publicznych.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10)

duże 
przedsiębiorstwa
sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw

W ujęciu 

pieniężnym

(w mln zł, 

ceny stałe z …… 
r.) rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 
domowe
duże 
przedsiębiorstwa
sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw

Oczekuje się, że wprowadzenie projektowanych przepisów 
ułatwi funkcjonowanie MŚP posiadających status grupy 
producentów rolnych oraz organizacji producentów, a także 
wzmocni proces tworzenia tego typu podmiotów 
na obszarach wiejskich.

W ujęciu 
niepieniężnym

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

Zwiększenie konkurencyjności na rynku produktów 
rolnych, a co za tym idzie dochodowości gospodarstw 
domowych rolników.

Niemierzalne Zwiększenie możliwości oddziaływania na sytuację 
rynkową przez producentów rolnych, stabilizacja 
dochodów oraz wzmocnienie pozycji producentów rolnych 
w łańcuchu wartości.
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Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń 

Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na sytuację ekonomiczną 
i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z 
projektu

☐ nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności).

☐ tak
☐ nie
☒ nie dotyczy

☐ zmniejszenie liczby dokumentów 
☐ zmniejszenie liczby procedur
☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …

☒ zwiększenie liczby dokumentów
☐ zwiększenie liczby procedur
☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji. 

☐ tak
☐ nie
☐ nie dotyczy

Komentarz:
Proponuje się wprowadzenie obowiązku przedkładania, wraz z wnioskiem o uznanie grupy: 

a) edytowalnej wersji elektronicznej planu biznesowego, 
b) oświadczeń członków grupy o nieprzynależności do innej grupy albo organizacji utworzonej 

ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, 
c) oświadczeń członków grupy o dostarczaniu do grupy, w każdym roku jej działalności, 

co najmniej 60% wyprodukowanych przez nich produktów lub grup produktów, ze względu 
na które grupa została utworzona, 

d) oświadczenia grupy o zobowiązaniu do spełniania przez nią warunku dotyczącego zachowania 
odpowiedniego poziomu rocznych przychodów ze sprzedaży produktów lub grup produktów 
wytworzonych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej członków grupy, 
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 (a w przypadku spółdzielni - art. 3a pkt 4) ustawy z dnia 
15 września 2000 r. 

Propozycje w tym zakresie mają na celu ujednolicenie obowiązujących regulacji oraz ich 
dostosowanie do aktualnego stanu faktycznego (mimo braku w obowiązujących przepisach ustawy 
z dnia 15 września 2000 r. obowiązku składania tego typu dokumentów, w praktyce tego typu 
oświadczenia są w wielu przypadkach składane wraz z wnioskiem o uznanie grupy). 
Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że dodatkowym zadaniem dla dyrektorów OR ARiMR 
będzie weryfikacja, czy wyżej wymienione oświadczenia zostały złożone wraz z wnioskiem. Niemniej 
jednak, wprowadzone rozwiązanie nie powinno stanowić znacznego obciążenia administracyjnego 
dla organu.
Ponadto, w zakresie uznawania grup producentów rolnych oraz organizacji producentów, właściwe 
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wnioski składane będą na formularzu i w formacie danych udostępnionych na stronie internetowej 
ARiMR. Takie rozwiązanie, poprzez ujednolicenie dokumentów, powinno przyczynić się 
do usprawnienia działania tego organu.
9. Wpływ na rynek pracy 
Należy się spodziewać potencjalnego zwiększenia liczby miejsc pracy, co tym samym wpłynie 
na ograniczenie bezrobocia oraz zmniejszenie wydatków państwa na świadczenia socjalne w tym 
zakresie. Grupy producentów rolnych oraz związki takich grup prowadzą swoją działalność jako 
przedsiębiorcy posiadający osobowość prawną. Wobec powyższego, obowiązane są stosować m.in. 
regulacje w zakresie polityki finansowej, w tym przepisy ustawy o rachunkowości. W wielu 
przypadkach powoduje to konieczność zatrudniania wykwalifikowanej kadry.
10. Wpływ na pozostałe obszary

☐ środowisko naturalne
☐ sytuacja i rozwój regionalny
☐ inne: …

☐ demografia
☐ mienie państwowe

☐ informatyzacja
☐ zdrowie

Omówienie wpływu Brak wpływu na pozostałe obszary

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Proponuje się, żeby projektowane przepisy weszły w życie po upływie jednego miesiąca od dnia 
ogłoszenia.

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Nie planuje się ewaluacji efektów projektu.

13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

Ekspertyza Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej –PIB w Warszawie 
pn. „Identyfikacja oraz oszacowanie rezerwy efektywności oraz możliwości zwiększenia 
konkurencyjności krajowego sektora rolnego poprzez upowszechnienie wśród producentów rolnych 
wspólnych form działania”.
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