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W dniu 28.12.2015 r. weszła w życie znowelizowana ustawa 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. z 2015 r. poz. 1888), regulująca problematykę dotyczącą zakładania  
i funkcjonowania grup producentów rolnych i ich związków. 

Określiła ona zasady organizowania się producentów rolnych w grupy  
i ich związki oraz nadzór nad działalnością grup i związków grup producentów 
rolnych. 

Czynności rejestracyjne i kontrolne, sprawowane wcześniej przez mar-
szałków województw przekazano Agencji Rynku Rolnego i zgodnie z ustawą 
sprawują je, w zakresie rejestracji grup producentów rolnych oraz nadzoru nad 
ich działalnością dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego 
(ARR), właściwi ze względu na siedzibę grupy, natomiast w przypadku związ-
ków grup producentów rolnych - Prezes ARR.

Jeśli chodzi o szczegółowe rozwiązania zastosowane w znowelizowanej 
ustawie to poniżej sygnalizuję najważniejsze z nich:

 ⇒ W ustawie umieszczono definicję działalności rolniczej, nawiązującą do 
stosownych uregulowań Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z grudnia 
2013 r. 

 ⇒ Grupa producentów rolnych prowadzi działalność jako przedsiębiorca ma-
jący osobowość prawną, pod warunkiem, że m.in. składa się z członków, 
udziałowców lub akcjonariuszy, z których żaden nie może mieć więcej niż 
20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników. Aby 
wyeliminować możliwość tworzenia sztucznych warunków do uzyskania 
statusu grupy producentów rolnych, ograniczono prawa do głosowania (na 
walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników) przy uwzględnieniu 
udziałów pośrednich, wykluczając możliwości zaburzenia demokratyczne-
go rozkładu głosów oraz nadużywania władzy czy wpływów przez jednego 
lub więcej członków grupy. 

 ⇒ Doprecyzowano, że warunek, iż przychody ze sprzedaży produktów (lub 
grup produktów) wytworzonych w gospodarstwach członków grupy, mają 
stanowić więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży tych produk-
tów, powinien być osiągany corocznie.
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 ⇒ Wskazano wprost obowiązek corocznego, produkowania oraz sprzedawa-
nia do grupy przez jej członków co najmniej 80% wyprodukowanych przez 
nich produktów lub grup produktów, ze względu, na które grupa została 
utworzona, oraz dookreślenie obowiązku przynależności tylko do jednej 
grupy w zakresie jednego produktu lub grupy produktów. Ustalono, iż pro-
ducent rolny zrzeszony w grupie może wykorzystać maksymalnie 20% wo-
lumenu jego produkcji w sposób inny niż sprzedaż do grupy (np. przezna-
czając część produkcji zbóż na paszę dla posiadanych zwierząt). Podobne 
regulacje funkcjonują obecnie w odniesieniu do podmiotów zrzeszających 
producentów na rynku owoców i warzyw. 

 ⇒ Jednocześnie uwzględniono sytuację, w której obowiązek corocznej pro-
dukcji i sprzedaży do grupy przez jej członków produktów ze względu, na 
które grupa została utworzona, może nie zostać spełniony, jeśli spowodowa-
ny byłby działaniem siły wyższej lub wystąpieniem nadzwyczajnych oko-
liczności, o których mowa w rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (art. 2 ust. 2).

 ⇒ Ustawa doprecyzowując istniejące przepisy (art. l pkt3 lit. a) wskazuje, że 
spółdzielnie mogą prowadzić działalność jako grupa, jeżeli wszyscy wcho-
dzący w jej skład producenci jednego produktu (lub grupy produktów) speł-
niają wymagania ustawowe.

Ponadto, co szczególnie istotne, zmiany wprowadzają możliwość prze-
twarzania przez grupy produktów (lub grup produktów), ze względu, 
na które zostały one utworzone, a wytworzonych w gospodarstwach 
członków grupy. Dzięki temu grupy producentów rolnych mogą w spo-
sób elastyczny dostosować się do wymagań rynkowych, nie tylko pod 
względem jakości i ilości, ale również asortymentu sprzedawanych pro-
duktów, a tym samym wzmocnić swoją konkurencyjność.

 
 ⇒ Wprowadzono także cały szereg regulacji mających na celu dookreślenie  
i doprecyzowanie przepisów dotyczących grup, tak by poprawić ich funk-
cjonowanie.
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Zgodnie z nimi przyznano kompetencje rejestracyjne i nadzorcze dyrektorom 
oddziałów terenowych ARR, w tym: 

 → uznawanie grupy, zatwierdzenia planu biznesowego i dokonania wpisu 
grupy do rejestru grup, 

 → wydawania decyzji w sprawie zatwierdzenia zmian do planu biznesowe-
go, prowadzenia rejestru grup producentów rolnych, 

 → wzywania grup nie wypełniających obowiązku informowania o zmia-
nach danych zawartych w rejestrze grup lub przekazywania sprawoz-
dania dotyczącego obrotu produktem lub grupą produktów ze względu, 
na które została utworzona, do wypełnienia tego obowiązku - informo-
wania ministra właściwego do spraw rynków rolnych, Prezesa Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Prezesa ARR o każdej 
zmianie danych zawartych w rejestrze grup producentów rolnych, 

 → wydawania decyzji o odmowie stwierdzenia spełniania przez grupę wa-
runków wpisu do rejestru i dokonania tego wpisu, 

 → wydawania decyzji o cofnięciu grupie uznania i skreśleniu jej z rejestru 
grup, sprawowania nadzoru nad działalnością grupy, 

 → przeprowadzania kontroli w zakresie poprawności i zgodności ze stanem 
faktycznym danych zawartych we wniosku o wydanie decyzji, na pod-
stawie, której podmiot może uzyskać status grupy producentów rolnych, 
oraz w planie biznesowym, a także spełniania przez grupę warunków 
ustawowych oraz realizacji planu biznesowego. 

 → wprowadzono wymóg sporządzania planu biznesowego, dotyczącego 
realizacji celów, ze względu, na które grupa została utworzona, zgodny 
z aktem założycielskim i opracowany na co najmniej 5 lat (na formula-
rzu opracowanym i udostępnianym przez ARR na jej stronie interneto-
wej). 

Powyższa regulacja jest zgodna z terminologią stosowaną w art. 27 roz-
porządzenia (UE) nr 1305/2013, gdzie stwierdzono, że ze wsparcia finan-
sowego w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 2020 będą mogły skorzy-
stać te grupy, które zostały uznane przez właściwy organ państwa człon-
kowskiego, na podstawie planu biznesowego. 
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 ⇒ Ustawa w art. l pkt 8 lit. e określa elementy, jakie powinien zawierać wnio-
sek o wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia zmian do planu biznesowe-
go grupy, oraz katalog załączników, dołączanych do wniosku, termin zło-
żenia przez grupę takiego wniosku oraz formę, w jakiej składany jest plan 
biznesowy zawierający proponowane zmiany. 

 ⇒ Obowiązujące regulacje ustawy umożliwiają grupom producentów, w celu 
reprezentowania swoich interesów, organizowanie się we wspólne struktury 
gospodarcze w postaci związków grup producentów rolnych oraz określają 
kwestie związane np. ze sprawowaniem nadzoru nad tymi podmiotami prze-
kazane Prezesowi Agencji Rynku Rolnego. 

 ⇒ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dokonuje 
oceny planów biznesowych i kontroluje spełnianie przez grupy producen-
tów rolnych oraz związki grup, organizacje producentów oraz ich zrzesze-
nia, warunków uznania tych podmiotów, w przypadku, gdy chcą się one 
ubiegać o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

Ustawa nie zawiera unormowań dotyczących udzielania grupom po-
mocy finansowej ze środków publicznych, z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014 - 2020. Unormowania te, znalazły się ostatecznie w Roz-
porządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej, 
w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji produ-
centów”, podpisanym przez Min. Roln. w dniu 3 sierpnia 2016 r. 

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw jako poz. 1284 
w dniu 18.08.2016 r. i weszło w życie 19.08.2016 r. Określa ono szczegóło-
we warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej  
w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”, 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w tym:
1. formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków  

o płatność;
2. szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie 

pomocy i wnioski o płatność;
3. kryteria wyboru operacji.
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W myśl rozporządzenia o pomoc może ubiegać się grupa producentów 
rolnych, w skład, której wchodzą wyłącznie osoby fizyczne. Grupa win-
na być uznana nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2014 r. na podstawie 
wspomnianej wyżej obowiązującej ustawy o grupach producentów rol-
nych i ich związkach, z wyłączeniem grupy utworzonej ze względu na 
grupę produktów: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne 
podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone.

Pomoc jest przyznawana grupie, która m.in.::
 → jest uznana na podstawie planu biznesowego, o którym mowa w ustawie 
i zobowiąże się do jego realizacji;

 → która posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajo-
wym systemie ewidencji producentów i gospodarstw rolnych oraz ewiden- 
cji  wniosków  o  przyznanie płatności, czyli tzw. numer identyfikacyjny;

 → która działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub śred-
nie przedsiębiorstwo, stosownie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne z rynkiem wewnętrznym;

 → w skład, której nie wchodzą członkowie, którzy byli już wcześniej człon-
kami grupy producentów rolnych, wstępnie uznanej grupy producen-
tów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw, 
utworzonej ze względu na ten sam produkt lub produkt tożsamy, zgod-
nie ze stosownymi przepisami wymienionymi w rozporządzeniu, której 
przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków 
Unii Europ. po dniu 1 maja 2004 r. w celu utworzenia i przeznaczenia jej 
na działalność administracyjną lub inwestycyjną, w ramach:

a) działań:
 — „Grupy producentów rolnych” objętego planem rozwoju obszarów wiej-
skich,

 — „Grupy producentów rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013,

 — „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Progra-
mem,

 — „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013,
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 — „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013,

b) mechanizmów pomocy finansowej udzielanej:
 — wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw,
 — uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw;

Rozporządzenie określa warunki przyznania pomocy. Ze względu na długą 
listę tych warunków przytoczę tylko najistotniejsze z nich: 

 — każdemu z członków grupy będącemu producentem przyznano płatności 
na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bez-
pośredniego, w roku uznania grupy lub przynajmniej raz w ciągu ostatnich 
2 lat poprzedzających rok uznania – dotyczy grupy uznanej ze względu 
na produkt lub grupę produktów roślinnych, z wyłączeniem prowadzących 
działy specjalne produkcji rolnej, 

 — każdy z członków tej grupy będący producentem był posiadaczem zwie-
rząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt 
gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, ze względu, 
na które grupa została uznana, przynajmniej w roku poprzedzającym rok 
uznania grupy, lub prowadził działy specjalne produkcji rolnej przynaj-
mniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy – w przypadku grupy 
uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów w ramach działu spe-
cjalnego produkcji rolnej, 

 — każdy z członków tej grupy będący producentem prowadził produkcję 
produktów lub grupy produktów, innych niż wymienione w pierwszych  
2 punktach powyżej oraz produkty lub grupę produktów w ramach dzia-
łu specjalnego produkcji rolnej, przynajmniej w roku poprzedzającym rok 
uznania grupy;

oraz
 — której siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 — której każdy z członków będący producentem prowadzi na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej produkcję produktu lub grupę produktów, ze 
względu, na które grupa została uznana.

Warunki, o których mowa powyżej nie dotyczą:
 — osób, które przejęły w całości gospodarstwo rolne w roku poprzedzającym 
rok uznania grupy lub w roku uznania grupy, oraz 
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 — osób ubiegających się o przyznanie pomocy w roku uznania grupy i bene-
ficjentów poddział. „Pomoc w rozpoczęciu działaln. gospod. na rzecz mło-
dych rolników” objętego PROW 2014 – 2020.

Grupa utworzona ze względu na grupę produktów „Ziarno zbóż lub na-
siona roślin oleistych” zgodnie z przepisami w sprawie wykazu produk-
tów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producen-
tów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz 
minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych może ubiegać 
się o przyznanie pomocy, jeżeli w jej skład nie wchodzą producenci, któ-
rzy byli członkami grupy producentów rolnych utworzonej ze względu 
na produkt „Ziarno zbóż” lub „Nasiona roślin oleistych”, której przy-
znano i wypłacono pomoc, o której mowa powyżej.

Prezes ARiMR poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
administrowanej przez Agencję, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu 
krajowym oraz w siedzibie Centrali Agencji i oddziałów regionalnych Agencji, 
ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż 30 dni 
przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.

 — Ogłoszenie, o którym mowa, zawierać ma wskazanie dnia rozpoczęcia 
oraz dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

 — Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy 
niż 30 dni oraz dłuższy niż 60 dni. 

 — Agencja udostępni formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz 
wniosku o płatność oraz wzory oświadczeń dołączanych do wniosku  
o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność, nie później niż od dnia po-
dania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze.

 — Wniosek o przyznanie pomocy grupa składa do dyrektora oddziału regio-
nalnego Agencji właściwego ze względu na siedzibę grupy.

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przesyłką rejestrowaną 
nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 
Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. 1830), najpóźniej w dniu 
zakończenia terminu składania wniosków i podlega rozpatrzeniu, jeżeli wpły-
nie do oddziału regionalnego Agencji najpóźniej 30 dnia od dnia upływu tego 
terminu.
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W okresie realizacji Programu wniosek o przyznanie pomocy składa się 
tylko raz, w terminie do dnia zakończenia pierwszego terminu składania 
wniosków, o którym mowa w § 4 ust. 2, następującego po dniu uznania 
grupy.

Rozporządzenie wymienia kolejno wszystkie elementy, które musza być  
w nim zawarte, poza elementami określonymi w przepisach Kodeksu postę-
powania administracyjnego. Kopie dokumentów załącza się w formie kopii 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub 
podmiot, który wydał dokument, lub poświadczonych przez notariusza.

Grupa zobowiązana jest do informowania Agencji o wszelkich zmianach  
w zakresie danych objętych wnioskiem oraz dołączonych do niego dokumen-
tów, niezwłocznie po ich zaistnieniu.

Pomoc przysługuje grupie według kolejności ustalonej przez Prezesa Agen-
cji przy zastosowaniu kryteriów wyboru: 
1. jeżeli grupa jest zorganizowana w formie spółdzielni – przyznaje się  

3 punkty;
2. jeżeli grupa zrzesza producentów w kategoriach:

a. prod. wysokiej jakości zgodnie z art. 16 rozp. Parlam. Europ. i Rady 
(UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
przez Europ. Funduszu Rolny na rzecz Rozw. Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) i uchylającego rozp. Rady (WE) nr 1698/2005 lub

b. świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe świeże, chłodzone, 
mrożone lub

c. bydło żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe świeże, 
chłodzone, mrożone lub

d. owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub 
kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mro-
żone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone), lub

e. miód naturalny lub inne produkty pszczele, lub
f. rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przezna-

czeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego, lub
g. szyszki chmielowe

– przyznaje się 3 punkty;
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3. jeżeli w skład grupy wchodzi co najmniej 10 członków – przyznaje się  
4 punkty, a za każdego kolejnego członka grupy – przyznaje się 0,2 punktu;

4. jeżeli co najmniej 50% produkcji każdego z producentów wchodzących  
w skład grupy, w zakresie produktu, ze wzgl., na który grupa została uzna-
na, zostało objęte dobrowolnym ubezpieczeniem, o którym mowa w §6 ust.  
1 pkt 7 rozp., ważnym przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy – przyznaje się 3 punkty;

5. jeżeli siedziba grupy znajduje się w powiecie o wysokim rozdrobnieniu 
agrarnym, w którym udział gosp. rolnych w przedziale obszarowym 1–15 
ha, według danych GUS z powszechnego spisu rolnego z 2010 r. (publiko-
wanych na stronie internetowej GUS), stanowi:
a. powyżej 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o po-

wierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 3 punkty,
b. powyżej 50 do 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych 

o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 2 punkty,
c. od 25 do 50% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o po-

wierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 1 punkt;
6. jeżeli w planie biznesowym są planowane inwestycje przyczyniające się do 

realizacji celów przekrojowych Programu:
a. innowacyjności – przez wprowadzenie nowych zasad produkcji, pro-

cesu lub technologii, odmiennych od obecnie stosowanych, lub zmianę 
obecnie stosowanych technologii – przyznaje się 5 punktów lub

b. przeciwdziałaniu zmianom klimatu lub ochrony środowiska – przez 
stosowanie maszyn, urządzeń, sprzętu lub technologii, ograniczających 
niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, lub rozwiązań 
ograniczających zużycie zasobów, w szczególności wody lub energii – 
przyznaje się 5 punktów;

c. jeżeli grupa zatrudnia co najmniej dwie osoby na pełne etaty na podsta-
wie umowy o pracę, albo jeżeli grupa zatrudnia na podstawie umowy  
o pracę co najmniej jedną osobę niepełnosprawną (w rozumieniu prze-
pisów ust. z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – przyznaje się 2 punkty.

Punkty, o których mowa powyżej, przyznaje dyrektor oddziału regionalnego 
Agencji.
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Minimalna liczba punktów kwalifikująca grupę do uzyskania pomocy wy-
nosi – 3.

Rozp. określa w §8 i 9 zasady określające kolejność przysługiwania po-
mocy. Prezes Agencji ustala tę kolejność w terminie 90 dni od dnia, w którym 
upłynął termin, składania wniosków o pomoc, a w ciągu 7 dni od dnia ustalenia 
kolejności podaje do publicznej wiadomości na stronie internet. ARiMR infor-
mację o tej kolejności, wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych grup 
oraz liczby przyznanych punktów, przy czym jeżeli dane zawarte we wniosku 
o przyznanie pomocy, mające wpływ na ustalenie kolejności pomocy, ulegną 
zmianie, aktualizacji informacji o kolejności przysługiwania pomocy dokonuje 
się wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że pomoc przysłu-
guje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona. 

 
W §10 zawarto informację, iż grupom, które nie spełnią wymaganych wa-
runków, utworzonym ze względu na grupę prod. „Ziarno zbóż lub nasiona 
roślin oleistych” zgodnie z przepisami dot. wykazu produktów i grup prod., 
jeżeli w jej skład wchodzą producenci, którzy byli członkami grupy utwo-
rzonej ze względu na produkt „Ziarno zbóż” lub „Nasiona roślin oleistych”, 
której przyznano i wypłacono pomoc, albo których wnioski o przyznanie 
pomocy nie uzyskały minimalnej liczby punktów, dyrektor oddz. regio-
nalnego Agencji, w drodze decyzji, odmawia przyznania pomocy.

 
Paragraf 11 rozp. podaje ważne informacje na temat zasad wypłacania pomocy. 
m.in. że:

 — pomoc jest wypłacana w formie rocznych płatności i obejmuje kolejne 12 
mies. prow. działaln. przez beneficjenta, licząc od dnia następującego po 
dniu wydania decyzji o uznaniu, 

 — wniosek o płatność składa się do dyr. właściwego oddziału region. Agencji, 
w terminie 60 dni od dnia zakończenia każdego kolejnego okresu prowadz. 
działaln. przez beneficjenta.

 — jeżeli beneficjent nie złoży wniosku o płatność za dany okres prowadze-
nia działalności w terminie, o którym mowa powyżej, nie może ubiegać 
się o płatność za ten sam okres w kolejnych latach.
Rozp. określa w §12 wszystkie elementy, które muszą być zawarte we 

wniosku o płatność, przy czym w przypadku beneficjentów, dla których okresy 
prowadzenia działalności, o których mowa w § 11 ust. 1, zakończyły się przed 
dniem doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, wnioski o płatność za pierw-
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szy okres pomocy mogą być składane po dniu, w którym decyzja o przyznaniu 
pomocy stała się ostateczna, lecz nie później niż w terminie 6 miesięcy od 
dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna.

Decyzja administracyjna dyrektora oddziału regionalnego Agencji o wy-
płacie pomocy jest wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku  
o płatność spełniającego wymagania, o których mowa w § 12.

Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, na prośbę beneficjenta, w przy-
padku gdy beneficjent uprawdopodobni, że złożenie wniosku o płatność  
w terminie jest niemożliwe albo znacznie utrudnione z powodu działania 
siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności, o których mowa 
w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.– wydłuża ten termin o czas niezbędny 
do dokonania tej czynności i określa nowy termin dokonania tej czynności.

Wysokość pomocy w danym roku prowadzenia działalności przez bene-
ficjenta ustala się na podstawie wartości udokumentowanych rocznych przy-
chodów netto ze sprzedaży produktów lub grup prod., ze wzgl., na które grupa 
została uznana, oraz ze sprzedaży produktów przetworzonych (objętych załącz-
nikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu UE), wytworzonych z produktów, ze 
względu, na które beneficjent został uznany, wyprodukowanych przez człon-
ków i sprzedanych kupującym niebędącym:
1) członkami beneficjenta;
2) współmałżonkiem członka beneficjenta;
3) podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo bezpośrednio lub po-
średnio z członkiem lub małżonkiem beneficjenta. 
Wysokość pomocy wynosi odpowiednio:
1) po pierwszym roku prowadzenia działalności – 10%,
2) po drugim roku prowadzenia działalności – 8%,
3) po trzecim roku prowadzenia działalności – 6%,
4) po czwartym roku prowadzenia działalności – 5%,
5) po piątym roku prowadzenia działalności – 4%
– wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto beneficjenta, o któ-
rych mowa wyżej, lecz nie więcej niż 100 tys. euro w każdym roku prowadz. 
działaln. (na podst. stosownych przepisów UE).
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Paragraf 15 określa listę warunków do spełniania, których beneficjent jest 
zobowiązany.

Agencja ocenia realizację planu biznesowego na podstawie sprawozdań 
lub kontroli na miejscu, biorąc pod uwagę stopień realizacji zamierzonych 
przedsięwzięć w podziale na poszczególne lata realizacji planu biznesowego. 
W przypadku, gdy ze składanego sprawozdania za trzeci lub czwarty rok dzia-
łalności wynika, że beneficjent nie realizuje działań lub inwestycji zatwierdzo-
nych w planie biznesowym w ujęciu rzeczowo-rodzajowym, dyrektor oddziału 
regionalnego Agencji dwukrotnie wzywa, w formie pisemnej, beneficjenta do 
złożenia wyjaśnień (zastrzeżeniem określonych terminów).

W przypadku niezłożenia przez beneficjenta wyjaśnień, kwota pomocy 
ustalona po uwzględnieniu stosownych przepisów ulega zmniejszeniu za trzeci 
lub czwarty rok działalności, w którym stwierdzono niepełną realizację planu 
biznesowego:

 → o 50% – jeżeli beneficjent nie realizował żadnego działania lub inwesty-
cji zatwierdzonych w planie biznesowym w ujęciu rzeczowo-rodzajo-
wym w danym roku;

 → o 25% – jeżeli beneficjent realizował przynajmniej jedno działanie lub 
inwestycję, ale nie realizował wszystkich działań lub inwestycji zatwier-
dzonych w planie biznesowym (w ujęciu rzeczowo – finansowym);

 → o 10% - jeżeli beneficjent nie spełnił warunku prowadzenia oddzielnego 
systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachun-
kowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, w ramach pro-
wadzonych ksiąg rachunkowych.

W przypadku niespełnienia warunków zachowania w okresie pierwszych  
5 lat po dniu uznania kryteriów, za których spełnienie zostały przyznane punkty 
– odmawia się wypłaty pomocy od tego roku działalności, w którym stwierdzo-
no zaprzestanie spełniania kryteriów.

Podstawą do wypłaty pomocy są dokumenty, które umożliwiają identyfi-
kację i poświadczenie sprzedaży.
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Ostatnia, piąta płatność jest możliwa do realizacji wyłącznie po po-
twierdzeniu przez Agencję osiągnięcia celów określonych w planie 
biznesowym przez zrealizowanie wszystkich działań i inwestycji za-
twierdzonych w planie biznesowym w ujęciu rzeczowo-rodzajowym, 
przyczyniających się do osiągnięcia celów określonych w art. 2 ust.  
1 ustawy o grupach producentów rolnych i zatwierdzonych w planie biz-
nesowym, na podstawie złożonego przez beneficjenta sprawozdania za 
cały okres realizacji planu biznesowego oraz kontroli na miejscu.
W przypadku nieosiągnięcia celów określonych w planie biznesowym 
przez niezrealizowanie wszystkich działań i inwestycji zatwierdzonych 
w tym planie, odmawia się wypłaty pomocy za piąty rok prowadzenia 
działalności przez beneficjenta.

W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w § 15, w zależ-
ności od punktów, które zostały naruszone, zwrotowi podlega od 20 do 0,5% 
otrzymanej pomocy.

Pierwszy nabór wniosków o wsparcie finansowe dla grup, zgodny z po-
wyższymi zasadami, miał miejsce w dniach 30.09 – 28.11. 2016 r. Kolejny 
nabór planowany był na czerwiec 2017 r. 

Ogłoszona w dniu 23.03.2017 r. Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia 
Rolnictwa, która wejdzie w życie w dniu 1 września 2017 r., najpraw-
dopodobniej jednak spowoduje zmiany w terminie naboru wniosków  
o wsparcie dla grup producentów rolnych, jako że przewidywane jest  
w związku z powołaniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - 
przeniesienie wszystkich uprawnień związanych z rejestracją i kontrolą 
grup producenckich - do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. 
W takiej sytuacji prawdopodobny termin naboru zostanie zapewne 
przesunięty, być może na wrzesień 2017 r.
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