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1. WPROWADZENIE
Celem mechanizmu jest m.in.:
•

uznawanie grup producentów rolnych

•

prawidłowe prowadzenie rejestru grup producentów rolnych.

2. AKTY PRAWNE
• Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich
związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88,

poz. 983 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów
rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 237)
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r.
w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone
grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej
oraz

minimalnej

liczby

członków

grupy

producentów

rolnych

(Dz. U. 2013 poz. 642 oraz z 2011 r. Nr 62 poz.318 oraz z 2012 poz. 1292)
• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 349)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
• Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529)
3. SŁOWNIK POJĘĆ
3.1. Skróty
MRiRW

– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ARiMR

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

OT ARR – Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego
CRP

– Centralny Rejestr Przedsiębiorców
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3.2. Definicje
Grupa producentów rolnych – osoby fizyczne, jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo
rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą
w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, zorganizowane w celu dostosowania
produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania,
planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracji
podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony
środowiska naturalnego zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o
grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw uznany
decyzją Dyrektora OT ARR zgodnie z art. 7 ww. ustawy.
Rejestr grup producentów rolnych – jawny i udostępniany na stronie internetowej
ARR wykaz grup producentów rolnych.
Plan biznesowy - plan działania w zakresie realizacji celów opracowywany przez
grupę producentów rolnych na okres co najmniej 5 lat.
Rok działalności grupy – okres 12 kolejnych miesięcy liczony od dnia wydania
decyzji o uznaniu grupy producentów rolnych.
4. WARUNKI UZNAWANIA GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH
Grupy producentów rolnych ubiegające się o uznanie zobowiązane są do
zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym
przez ARR. Formularz wniosku o rejestrację w CRP wraz z instrukcją wypełniania dla
uczestników niniejszego mechanizmu, którzy:
a) nie posiadają wpisu do CRP, lub
b) dokonują aktualizacji swoich danych wpisanych do CRP
dostępny jest na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl w zakładce „Rejestracja
przedsiębiorców”.
4.1. KRYTERIA UZNANIA GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH
1. O uznanie mogą się ubiegać osoby fizyczne, jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, które w ramach
działalności rolniczej prowadzą:
1) gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub
2) dział specjalny produkcji rolnej
i organizują się w grupy producentów rolnych w celu dostosowania produktów
rolnych

i

procesu

produkcyjnego

do

wymogów

rynkowych,

wspólnego

wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży,
centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych, ustanowienia
wspólnych

zasad

dotyczących

informacji

o

produkcji

ze

szczególnym
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uwzględnieniem zbiorów i dostępności produktów rolnych, rozwijania umiejętności
biznesowych,

marketingowych

oraz

organizowania

i

ułatwiania

procesów

wprowadzania innowacji, a także ochrony środowiska naturalnego.
2. Działalność rolnicza, o której mowa w pkt 1, oznacza działalność rolniczą
w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy
dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia
w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, z późn. zm.).
3. 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 pkt 4.1. ppkt 1,
2) działa na podstawie statutu lub umowy, zwanych dalej „aktem założycielskim”,
spełniających wymagania określone w pkt 4.1. ppkt 7,
3) żaden z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, zwanych dalej „członkami
grupy”, nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu,
zgromadzeniu wspólników lub walnym zebraniu członków, także pośrednio:
a) przez dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów:
– na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników albo walnym zebraniu
członków, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej osoby
prawnej będącej członkiem grupy, także na podstawie porozumień z innymi
osobami, lub
– w spółce osobowej będącej członkiem grupy, także na podstawie porozumień
z innymi osobami,
b) gdy członkowie zarządu osoby prawnej będącej członkiem grupy stanowią
więcej niż połowę członków zarządu innej osoby prawnej będącej
członkiem grupy,
4) coroczne

przychody

ze

sprzedaży

produktów

lub

grup

produktów

wytworzonych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej
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członków grupy muszą stanowić więcej niż połowę przychodów grupy ze
sprzedaży produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została
utworzona,
5) określi obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym dotyczące
jakości i ilości produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania
produktów do sprzedaży,
6) każdy

z

członków

grupy

w

każdym

roku

działalności

grupy

musi

wyprodukować oraz sprzedać do grupy co najmniej 80% 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.
4.

Plan biznesowy grupy producentów rolnych, powinien zawierać wszystkie
wymagane dane zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy
producentów rolnych:
1) informacje dotyczące grupy:
a) nazwę, siedzibę i formę prawną,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
c) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
d) wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania grupy;
2) informacje dotyczące producentów produktu lub grupy produktów, ze względu
na które grupa została utworzona, wchodzących w skład grupy (członkowie
grupy):
a) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres,
b) numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych

oraz ewidencji

wniosków o przyznanie płatności,
c) numer

identyfikacyjny

Powszechnego

Elektronicznego Systemu

Ewidencji Ludności (numer PESEL) - w przypadku osoby fizycznej,
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d) NIP, numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej
Sądowym,

jeżeli

(REGON),

numer

w

Krajowym

został nadany - w przypadku

Rejestrze

osoby prawnej

lub

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
e) numer paszportu lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego,
f) wielkość i wartość produkcji produktu lub grupy produktów, ze względu na
które grupa została utworzona, wyprodukowanych przez poszczególnych
członków grupy, w roku złożenia wniosku o uznanie grupy lub w roku
poprzedzającym rok złożenia wniosku

o uznanie grupy- w przypadku

prowadzenia takiej produkcji,
3) opis struktury organizacyjnej grupy, w tym strukturę udziałów lub liczbę
posiadanych akcji i podział praw do głosowania poszczególnych członków
grupy,
4) wskazanie posiadanych przez członków grupy w zakresie produkcji produktu
lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona:
a) numerów i powierzchni działek ewidencyjnych, na których jest prowadzona
produkcja- w przypadku produkcji roślinnej, albo
b) liczby i gatunku zwierząt, a w przypadku zwierząt gospodarskich objętych
obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych
i siedzib stad tych zwierząt - również numerów siedzib

tych stad -

w przypadku produkcji zwierzęcej, albo
c) liczby rodzin pszczelich - w przypadku produkcji miodu naturalnego lub
innych produktów pszczelich;
5) zestawienie budynków, budowli, maszyn, urządzeń lub środków transportu,
będących

w

posiadaniu

grupy

i

poszczególnych

członków

grupy,

wykorzystywanych do produkcji produktu lub grupy produktów, ze względu na
które grupa została utworzona, na dzień złożenia wniosku o uznanie;
6) szacunkową wielkość i wartość produkcji poszczególnych członków grupy
przewidzianej do sprzedaży przez grupę z podziałem na poszczególne lata
realizacji planu biznesowego;
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7) szacunkowe przychody i koszty

prowadzenia

działalności

przez

grupę

w poszczególnych latach realizacji planu biznesowego;
8) zakres i opis działań, jakie zamierza zrealizować grupa, w odniesieniu do
każdego z celów określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw,
wraz z uzasadnieniem, w jaki sposób poszczególne działania przyczynią się
do realizacji poszczególnych celów i wskazaniem planowanego postępu w ich
realizacji w poszczególnych latach realizacji planu biznesowego;
9) harmonogram działań, o których mowa w pkt 8, ze wskazaniem etapów
w podziale na poszczególne lata realizacji planu biznesowego, wraz
z określeniem szacowanej wysokości wydatków na realizację poszczególnych
działań lub ich etapów;
10) wskazanie planowanych źródeł finansowania działań, o których mowa
w pkt 8;
11) informację na temat oczekiwań grupy związanych z prowadzoną działalnością
w odniesieniu do produktu lub grupy produktów ze względu na które grupa
została utworzona po upływie 5 lat od dnia uznania grupy;
12) przewidywany rozwój grupy po upływie 5 lat od dnia jej uznania.
5. Działalność jako grupa może również prowadzić Spółdzielnia, jeżeli:
1) wszyscy wchodzący w jej skład producenci jednego produktu lub grupy
produktów spełniają wymagania określone w ppkt 1 pkt 4.1.,
2) jej przedmiot działalności jest zgodny z celami określonymi w ppkt 1 pkt 4.1.,
3) działa na podstawie aktu założycielskiego, który spełnia wymagania
określone w pkt 7,
4) jej coroczne przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów
wytworzonych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej
członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów spółdzielni ze
sprzedaży tych produktów lub grup tych produktów,
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5) określi, obowiązujące członków grupy zasady produkcji produktów lub grup
produktów, w tym dotyczące ich jakości i ilości, oraz sposoby przygotowania
ich do sprzedaży,
6) każdy z producentów w każdym roku działalności grupy produkuje oraz
sprzedaje do grupy co najmniej 80% wyprodukowanych przez siebie
produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została
utworzona,
7) każdy z producentów przynależy tylko do jednej grupy w zakresie danego
produktu lub grupy produktów.
6. Warunku, zgodnie z którym każdy z członków grupy w każdym roku działalności
grupy musi wyprodukować

oraz sprzedać

do

grupy co

najmniej 80%

wyprodukowanych przez siebie produktów lub grup produktów, ze względu na
które grupa została utworzona nie stosuje się, w przypadku gdy brak produkcji jest
spowodowany działaniem siły wyższej lub wystąpieniem nadzwyczajnych
okoliczności, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz
uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr
2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L
347 z 20.12.2013).
7. Akt założycielski

grupy powinien

zawierać

w szczególności informacje

określające:
a) zasady przyjmowania do grupy nowych członków oraz występowania
członków z grupy, przy czym minimalny okres członkostwa, który liczy się od
dnia wydania decyzji o uznaniu, nie może być krótszy niż trzy lata działalności
grupy, a informacja o zamiarze wystąpienia z grupy powinna być złożona na
piśmie co najmniej na 12 miesięcy przed końcem danego roku działalności
grupy,
b) zasady zbywania akcji lub udziałów w spółce akcyjnej lub spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością,
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c) zasady dostarczania przez członków grupy informacji dotyczących wielkości
sprzedaży i cen uzyskiwanych za produkty, z uwagi na które grupa została
powołana, a są sprzedawane poza grupą,
e) zasady tworzenia i wykorzystania funduszu specjalnego, jeżeli będzie on
utworzony, w tym wysokość oraz zasady zwrotu funduszu specjalnego,
(fundusz specjalny jest przeznaczony na wypłacanie członkom grupy zaliczek
za dostarczone produkty lub grupy produktów oraz na inne cele określone
w akcie założycielskim),
f) sankcje wobec członka grupy, który nie wypełnia nałożonych na niego
obowiązków oraz warunków określonych w art. 2 i art. 3 albo art. 2 i art. 3a
ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.
8. Obowiązek złożenia na piśmie informacji o zamiarze wystąpienia z grupy co
najmniej na 12 miesięcy przed końcem danego roku działalności grupy nie dotyczy
członków

grupy,

którzy

otrzymali

postanowienie

o

spełnieniu

warunków

określonych w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania
pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju
obszarów wiejskich.
9. W akcie założycielskim mogą być również zawarte postanowienia dotyczące
w szczególności:
a) zaopatrzenia członków grupy w środki produkcji,
b) zasad wspólnego użytkowania sprzętu rolniczego,
c) promocji produktów lub grupy produktów wprowadzanych do obrotu,
d) przechowywania, konfekcjonowania i standaryzacji produktów lub grupy
produktów.
4.2. SKŁADANIE WNIOSKÓW O UZNANIE
1. Grupa producentów rolnych ubiegająca się o uznanie zobowiązana jest
do złożenia w Oddziale Terenowym ARR (OT ARR) właściwym ze względu
na siedzibę wnioskodawcy wypełnionego w języku polskim i podpisanego przez
upoważnioną osobę wniosku o uznanie grupy producentów rolnych na formularzu
(Gpr1_W1) - „Wniosek o uznanie grupy producentów rolnych” stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszych Warunków
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2. Wniosek może być składany bezpośrednio w OT ARR właściwym ze względu na
siedzibę wnioskodawcy, faksem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem
operatora pocztowego.
3. W przypadku złożenia wniosku faksem lub pocztą elektroniczną, wnioskodawca
zobowiązany jest do złożenia oryginału wniosku w siedzibie właściwego ze
względu na siedzibę wnioskodawcy, OT ARR.
4. Formularz ww. wniosku dostępny jest w siedzibach OT ARR oraz na stronie
internetowej ARR, tj. www.arr.gov.pl.
5. Wnioski o uznanie mogą być składane przez cały rok z wyjątkiem grup, które
zostały wpisane do rejestru grup prowadzonego przez odpowiednie Urzędy
Marszałkowskie i wnioskują do Dyrektora OT ARR o potwierdzenie spełniania
warunków uznania, o których mowa w pkt 4.8. – 4.10.
6. Wniosek o wydanie decyzji o uznaniu grupy i zatwierdzeniu planu biznesowego
zawiera:
a. nazwę i adres siedziby grupy,
b. dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z jej
aktem założycielskim,
c. oznaczenie produktu lub grupy produktów,
d. listę członków grupy,
e. numer grupy w Krajowym Rejestrze Sądowym.
7. Do wniosku grupa producentów rolnych dołącza:
a. akt założycielski (statut albo umowa) grupy producentów rolnych,
b. plan biznesowy grupy w zakresie realizacji celów, zgodny z aktem
założycielskim, sporządzony na co najmniej 5 lat, na formularzu Gpr1_W2
stanowiącym

załącznik

nr

2

do

niniejszych

warunków,

zgodny

z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy
producentów rolnych,
c. oświadczenia członków grupy 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
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utworzona sporządzone na formularzu Gpr1_W3 stanowiącym załącznik
nr 3 do niniejszych warunków,
d. oświadczenie członków grupy o przynależności tylko do jednej grupy
w zakresie produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została
utworzona sporządzone na formularzu Gpr1_W4 stanowiącym załącznik nr 4
do niniejszych warunków, zgodnie z wykazem produktów lub grup produktów
Gpr1_W5 stanowiącym załącznik nr 5 do Warunków,
e. oświadczenie grupy, że coroczne przychody ze sprzedaży produktów lub grup
produktów wytworzonych w gospodarstwach lub działach specjalnych
produkcji rolnej członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy
ze sprzedaży tych produktów lub grup tych produktów, sporządzone na
formularzu Gpr1_W6 stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszych warunków –
w przypadku gdy była prowadzona,
f. oświadczenie grupy, że każdy z członków grupy w każdym roku działalności
grupy produkuje oraz sprzedaje do grupy co najmniej 80% wyprodukowanych
przez siebie produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została
utworzona, sporządzone na formularzu Gpr1_W7, stanowiącym załącznik nr 7
do niniejszych warunków– w przypadku gdy była prowadzona.
Dokumentami potwierdzającymi wartości, o których mowa w pkt e i f mogą być
np. zestawienia faktur czy wyciągi z systemów księgowych. Dane zawarte
w

zestawieniach

weryfikowane

będą

podczas

kontroli,

o

której

mowa

w pkt 4.6. przedmiotowych Warunków.
8. Dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za
zgodność z oryginałem przez:
a. instytucję, która wystawiła dokument (urzędowe poświadczenie), lub
b. notariusza, lub
c. występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub
radcą prawnym (należy załączyć do wniosku oryginał pełnomocnictwa lub
odpis pełnomocnictwa ogólnego), lub
d. upoważnionego pracownika ARR, po przedłożeniu do wglądu oryginału
dokumentu, którego kopia ma być poświadczona.
4.3. ROZPATRYWANIE WNIOSKU O UZNANIE
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1. Dyrektor OT ARR dokonuje oceny formalno-prawnej oraz merytorycznej wniosku
wraz z załączonymi do wniosku dokumentami, w tym planu biznesowego.
2. W przypadku, gdy wniosek bądź załączniki nie spełniają warunków formalnoprawnych do wnioskodawcy przesyłana jest informacja o uzupełnieniu braków
we wniosku z określeniem terminu uzupełnienia.
3. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy informacji
dokumenty nie zostaną uzupełnione lub zostaną uzupełnione niepoprawnie,
do wnioskodawcy przesyłana jest informacja o pozostawieniu wniosku bez
rozpoznania.
4. Jeżeli

wniosek

lub

załączniki

nie

spełniają

wymogów

merytorycznych,

do wnioskodawcy przesyłane jest wezwanie do złożenia wyjaśnień z określeniem
terminu uzupełnienia wniosku.
5. Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wymagane wyjaśnienia/dokumenty
bezpośrednio w OT ARR właściwym ze względu na siedzibę wnioskodawcy
lub listem poleconym nadanym u operatora wyznaczonego w terminie określonym
w wezwaniu do złożenia wyjaśnień.
Za datę złożenia wymaganych wyjaśnień / dokumentów uznaje się datę jego
nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy o prawie pocztowym lub datę złożenia w OT ARR.
6. W przypadku, gdy w terminie określonym w wezwaniu do złożenia wyjaśnień
wnioskodawca nie złoży wymaganych wyjaśnień / dokumentów lub będą one
niewystarczające, Dyrektor OT ARR wydaje Decyzję o odmowie uznania grupy
producentów rolnych i odmawia dokonania wpisu do Rejestru grup producentów
rolnych.
7. Grupy, których wnioski spełniają wymogi formalno-prawne i merytoryczne
podlegają kontroli zgodnie z pkt 4.6. niniejszych Warunków.
8. Na podstawie pozytywnych wyników kontroli administracyjnej oraz fizycznej,
Dyrektor OT ARR wydaje Decyzję o uznaniu grupy producentów rolnych
i zatwierdzeniu planu biznesowego oraz dokonuje wpisu grupy do Rejestru grup
producentów rolnych.
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9. W przypadku gdy wniosek Gpr1_W1 lub załączniki w tym w szczególności plan
biznesowy lub akt założycielski nie są poprawne pod względem merytorycznym
lub analiza danych pokontrolnych wykazała niezgodności, Dyrektor OT ARR
wydaje Decyzję o odmowie uznania grupy producentów rolnych i odmawia
dokonania wpisu grupy do Rejestru grup producentów rolnych.
4.4. ZATWIERDZENIE ZMIAN DO PLANU BIZNESOWEGO
1. Grupa producentów rolnych może złożyć w terminie do 3 miesięcy przed
zakończeniem danego roku działalności grupy, którego dotyczy zmiana, wniosek
o zatwierdzenie zmian do planu biznesowego na formularzu [Gpr1_W1]
stanowiącym załącznik nr 1 do warunków, z określeniem zmian proponowanych
w planie biznesowym wraz z ich uzasadnieniem.
2. Wniosek o zatwierdzenie zmian w planie biznesowym grupa przesyła do Dyrektora
OT ARR właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy, na formularzu
wniosku Gpr1_W1 stanowiącym załącznik nr 1 do warunków z zaznaczeniem, że
dotyczy zatwierdzenia zmian do planu biznesowego.
3. Wniosek może być składany bezpośrednio w OT ARR właściwym ze względu na
siedzibę wnioskodawcy, faksem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem
operatora pocztowego.
W przypadku złożenia wniosku faksem lub pocztą elektroniczną, wnioskodawca
zobowiązany jest do złożenia oryginału dokumentów w OT ARR właściwym ze
względu na siedzibę wnioskodawcy.
4. Wniosek o zatwierdzenie zmian do planu biznesowego zawiera:
a) nazwę, siedzibę i adres grupy,
b) określenie zmian proponowanych w planie biznesowym wraz z ich
uzasadnieniem.
5. Do wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzenie zmian do planu biznesowego,
grupa producentów rolnych musi dołączyć:
1) dokumenty potwierdzające aktualny stan realizacji planu biznesowego,
2) plan biznesowy zawierający proponowane zmiany wraz z jego edytowalną
postacią elektroniczną,
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3) informację o numerze grupy w Krajowym Rejestrze Sądowym.
6. W przypadku przystąpienia nowego producenta do grupy w trakcie realizacji przez
nią planu biznesowego, zmieniony plan powinien uwzględniać w szczególności:
1) informacje dotyczące tego producenta obejmujące:
a) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę
i adres,
b) numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów,

ewidencji

gospodarstw

rolnych

oraz

ewidencji wniosków o przyznanie płatności
c) numer identyfikacyjny

Powszechnego

Elektronicznego

Systemu

Ewidencji Ludności (numer PESEL) - w przypadku osoby fizycznej,
d) NIP, numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej
Sądowym, jeżeli

(REGON), numer w Krajowym

Rejestrze

został nadany - w przypadku osoby prawnej lub

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
e) numer paszportu lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.
2) informacje

dotyczące

tego

producenta

na

dzień

złożenia

wniosku

o zatwierdzenie zmiany planu biznesowego, o posiadanych przez członka grupy
w zakresie produkcji produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa
została utworzona:
a) numerach i powierzchniach działek ewidencyjnych, na których jest
prowadzona produkcja- w przypadku produkcji roślinnej, albo
b) liczbach i gatunkach zwierząt, a w przypadku zwierząt gospodarskich
objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt

gospodarskich

oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt - również numery siedzib
tych stad - w przypadku produkcji zwierzęcej, albo
c) liczbach rodzin pszczelich - w przypadku produkcji miodu naturalnego lub
innych produktów pszczelich.
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3) wielkość i wartość produkcji produktu lub grupy produktów, ze względu na które
grupa została utworzona, wyprodukowanej przez tego producenta, w roku jego
przystąpienia do grupy lub w roku poprzedzającym rok jego przystąpienia do
grupy - w przypadku prowadzenia takiej produkcji;
4) uaktualnione informacje w zakresie:
a) opisu struktury organizacyjnej grupy, w tym strukturę udziałów lub liczbę
posiadanych akcji i podział praw do głosowania poszczególnych
członków grupy;
b) szacunkowej wielkości i wartości produkcji poszczególnych członków
grupy

przewidzianej

do

sprzedaży

przez

grupę

z

podziałem

na poszczególne lata realizacji planu biznesowego;
c) szacunkowych przychodów i kosztów prowadzenia działalności przez
grupę w poszczególnych latach realizacji planu biznesowego.
5) zestawienie budynków, budowli, maszyn, urządzeń lub środków transportu,
będących w posiadaniu grupy w zakresie produktu lub grupy produktów, ze
względu na które grupa została utworzona i poszczególnych członków grupy.
7. Dyrektor OT ARR dokonuje weryfikacji formalno – prawnej i merytorycznej
wniosku o zatwierdzenie zmian do planu biznesowego oraz załączonych
dokumentów.
8. W przypadku gdy wniosek o wydanie decyzji o zatwierdzenie zmian do planu
biznesowego został złożony po terminie wskazanym w pkt 1, Dyrektor OT ARR
wydaje Decyzję o odmowie zatwierdzenia zmian do planu biznesowego.
9. W przypadku gdy wniosek bądź załączniki nie spełniają warunków formalnoprawnych do wnioskodawcy przesyłana jest informacja o uzupełnieniu braków
w dokumentach z określeniem terminu uzupełnienia.
10. W przypadku gdy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy informacji,
dokumenty nie zostaną uzupełnione lub zostaną uzupełnione niepoprawnie,
do wnioskodawcy przesyłana jest informacja o pozostawieniu wniosku bez
rozpoznania.
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11. Jeżeli

wniosek

lub

załączniki

nie

spełniają

wymogów

merytorycznych

do wnioskodawcy przesyłane jest wezwanie do złożenia wyjaśnień z określeniem
terminu uzupełnienia wniosku.
12. Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wymagane wyjaśnienia/dokumenty
bezpośrednio w OT ARR właściwym ze względu na siedzibę wnioskodawcy
lub listem poleconym nadanym u operatora wyznaczonego w terminie określonym
w wezwaniu do złożenia wyjaśnień.
Za datę złożenia wymaganych wyjaśnień / dokumentów uznaje się datę jego
nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy o prawie pocztowym lub datę złożenia w OT ARR.
13. Zgłoszone przez grupę producentów rolnych zmiany do planu biznesowego,
mogą podlegać kontroli, o której mowa w pkt 4.6.
14. D OT ARR wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia zmian do planu
biznesowego w przypadku, gdy:
a) w terminie określonym w wezwaniu do złożenia wyjaśnień wnioskodawca nie
złoży wymaganych wyjaśnień / dokumentów lub będą one niewystarczające,
b) wniosek

Gpr1_W1

lub

załączniki

nie

są

poprawne

pod

względem

merytorycznym lub analiza danych pokontrolnych wykazała niezgodności.
15. Jeżeli wniosek o zatwierdzenie zmian do planu biznesowego jest poprawny pod
względem formalno-prawnym i merytorycznym oraz kontrola nie wykazała
nieprawidłowości Dyrektor OT ARR wydaje decyzję o zatwierdzeniu zmian do
planu biznesowego.
4.5. REJESTR GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH
1. Rejestr grup producentów rolnych prowadzony jest przez Dyrektora OT ARR
właściwego ze względu na siedzibę grupy producentów w formie elektronicznej
i udostępniany na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl.
2. Wpis grupy producentów rolnych do rejestru dokonywany jest na podstawie
Decyzji o uznaniu grupy producentów rolnych i zatwierdzeniu planu biznesowego,
wydanej przez Dyrektora OT ARR właściwego ze względu na siedzibę grupy
producentów.
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3. Grupa producentów rolnych zobowiązana jest do pisemnego informowania
Dyrektora OT ARR o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze, w terminie
miesiąca od daty dokonania zmiany.
Informacje

o

zmianie

danych

grupa

przekazuje

wraz

z

dokumentami

potwierdzającymi zaistniałe zmiany.
4. Informację o

zmianie

danych

grupa

producentów rolnych

może

złożyć

na formularzu wniosku Gpr1_W1 z zaznaczeniem, że dotyczy aktualizacji danych.
5. W przypadku gdy grupa nie wypełni ww. obowiązku, Dyrektor OT ARR wzywa
grupę do aktualizacji danych w rejestrze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania przez grupę.
6. Nieprzesłanie informacji o zmianie danych w terminie określonym w wezwaniu
skutkuje wszczęciem postępowania w sprawie cofnięcia uznania, zgodnie z pkt
4.7. niniejszych Warunków i wykreśleniem grupy z rejestru.
7. Wykreślenie grupy producentów rolnych z rejestru może nastąpić na wniosek
strony lub z urzędu.
8. Wykreślenie wpisu z rejestru na wniosek przedsiębiorcy lub z urzędu następuje na
podstawie wydanej przez Dyrektora OT ARR

ostatecznej Decyzji o cofnięciu

uznania grupy producentów rolnych zgodnie z pkt 4.7. niniejszych Warunków.
4.6. MONITOROWANIE PRZESTRZEGANIA KRYTERIÓW UZNANIA
1. Dyrektor OT ARR w ramach sprawowanego nadzoru przeprowadza kontrole
w zakresie:
a. poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we
wniosku o uznanie grupy producentów rolnych i planie biznesowym,
b. spełniania przez grupę warunków uznania,
c. realizacji planu biznesowego.
2. Kontrole, o których mowa:
1) w lit a – przeprowadza się przed wydaniem decyzji o uznaniu i zatwierdzeniu
planu biznesowego (kontrola dotyczy 100% złożonych wniosków o uznanie),
2) w lit b i c – przeprowadza się co najmniej raz na 2 lata, licząc od dnia wydania
decyzji o uznaniu i zatwierdzeniu planu biznesowego.
3. Każdy uczestnik mechanizmu zobowiązany jest:
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a. poddać

się

wszelkim

kontrolom

i

czynnościom

sprawdzającym

przeprowadzanym przez upoważnionego pracownika ARR oraz innych
upoważnionych instytucji w celu dokonania oceny należytego przestrzegania
zasad realizacji mechanizmu oraz przepisów krajowych i UE;
b. udostępnić kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z realizacją
mechanizmu;
c. do zapewnienia niezbędnej pomocy w celu umożliwienia kontrolującemu
przeprowadzenia kontroli.
4. Grupa producentów rolnych zobowiązana jest do archiwizowania dokumentacji
związanej z realizacją mechanizmu przez 5 lat po zakończeniu danego roku
działalności grupy.
4.6.1. KONTROLE GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH
1. Każda grupa producentów rolnych, której wniosek przeszedł poprawną weryfikację
formalno-prawną oraz merytoryczną podlega kontroli przez upoważnionych
pracowników ARR.
2. Dyrektor OT ARR w ramach sprawowanego nadzoru nad działalnością grup
producentów rolnych przed wydaniem decyzji o uznaniu grupy i zatwierdzeniu
planu biznesowego, przeprowadza kontrole w zakresie poprawności i zgodności
ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku o uznanie i planie
biznesowym
3. Przedmiotem kontroli jest weryfikacja danych podanych we wniosku o uznanie
i planie biznesowym oraz sprawdzenie spełnienia przez grupę producentów
kryteriów uznania określonych w pkt 4.1. niniejszych Warunków.
4. Po przeprowadzeniu kontroli upoważniony pracownik ARR sporządza raport
z kontroli. Raport podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania uczestnika.
5. Upoważniony pracownik ARR przeprowadzający kontrolę opieczętowuje i parafuje
dokumenty poddane kontroli, a w przypadku, gdy dokument jest prowadzony
w formie elektronicznej musi istnieć możliwość wydruku kopii dokumentów.
6. W zależności od zaistniałych okoliczności Dyrektor OT ARR może przeprowadzić
kontrole dodatkowe/uzupełniające, w tym w szczególności po uzyskaniu informacji
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o możliwości niespełniania przez grupę kryteriów uznania i braku realizacji planu
biznesowego.
7. W przypadku gdy w wyniku analizy dokumentów z przeprowadzonej kontroli
fizycznej stwierdzono nieprawidłowości, do grupy producentów rolnych przesyłana
jest

informacja

pokontrolna,

w

której

wyszczególnione

są

stwierdzone

nieprawidłowości, zalecenia lub wnioski pokontrolne oraz termin, w ciągu którego
grupa zobowiązana jest je wprowadzić.
8. Jeżeli wyniki kontroli nie potwierdziły wdrożenia zaleceń lub wniosków z kontroli
przez grupę producentów rolnych, Dyrektor OT ARR wydaje Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego mogące skutkować cofnięciem
uznania, ze wskazaniem możliwości przedstawienia przez grupę producentów
dokumentów, wyjaśnień bądź swojego stanowiska w przedmiotowej sprawie w
wyznaczonym terminie.
9. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji Dyrektor OT ARR przeprowadza
postępowanie dowodowe.
10. Jeśli grupa producentów rolnych w wyznaczonym w informacji terminie i nie
wdroży zaleceń lub wniosków pokontrolnych, Dyrektor OT ARR wydaje decyzję
o cofnięciu uznania grupy producentów rolnych i wykreśla ją z Rejestru grup
producentów rolnych.
11. W przypadku gdy przeprowadzone postępowanie dowodowe w wystarczający
sposób wyjaśni stwierdzone nieprawidłowości Dyrektor OT ARR wydaje Decyzję
o umorzeniu postępowania administracyjnego.
12. Kontrole w zakresie spełniania warunków uznania może również przeprowadzić
ARiMR. Kontrole te dotyczą podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy
w ramach działań, dotyczących:
a. wsparcia inwestycji w przetwarzaniu produktów rolnych, obrót nimi lub ich
rozwój
b. tworzenia grup producentów i organizacji producentów;
ARiMR przekazuje informacje o niespełnianiu warunków uznania przez grupę
producentów rolnych właściwemu Dyrektorowi OT ARR w terminie 7 dni od dnia ich
stwierdzenia oraz wnioskuje o wszczęcie postępowania w sprawie cofnięcia tego
uznania.
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W przypadku:
1) stwierdzenia podczas kontroli niespełniania warunków uznania
2) wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia uznania grupy producentów
rolnych,
– postępowanie w sprawie przyznania pomocy lub przyznania płatności zostaje
zawieszone do czasu rozstrzygnięcia postępowania w sprawie cofnięcia uznania.
4.7. COFNIĘCIE UZNANIA GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH
1. Cofnięcie uznania grupy producentów rolnych następuje gdy np:
a) kryteria uznania przestały być spełniane przez grupę, lub gdy,
b) grupa uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli,
c) pomimo wezwania, do złożenia aktualizacji danych w rejestrze lub złożenia
sprawozdania rocznego dotyczącego obrotu produktami, ze względu na które
grupa została uznana – grupa nie wypełnia tego obowiązku.
2. Oprócz trybu cofnięcia uznania określonego powyżej, Dyrektor OT ARR wszczyna
postępowanie w sprawie cofnięcia grupie uznania na wniosek Prezesa Agencji
Restrukturyzacji

i

Modernizacji

Rolnictwa

lub

Dyrektora

OR

Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, złożony w trybie przepisów 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, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
takiego wniosku.
3. Po otrzymaniu z ARiMR wniosku w sprawie cofnięcia grupie uznania, Dyrektor OT
ARR zleca przeprowadzenie kontroli w zakresie potwierdzenia spełniania przez
grupę producentów rolnych warunków uznania.
4.8. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UZNANIA
Grupy producentów rolnych wpisane do rejestru grup producentów rolnych przez
marszałków województw przed dniem wejścia w życie zmienionej ustawy
o grupach producentów rolnych:
1) muszą złożyć, w terminie roku od dnia wejścia w życie zmienionej
ustawy o grupach producentów rolnych (czyli do 18 grudnia 2016 r.), do
Dyrektora OT ARR właściwego ze względu na siedzibę grupy wniosek
o potwierdzenie spełniania warunków uznania na formularzu [Gpr1_W1],
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stanowiącym załącznik nr 1 do Warunków o uznanie grup producentów
rolnych, z zaznaczeniem, że wniosek dotyczy potwierdzenia spełniania
warunków uznania,
2) mogą złożyć, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmienionej
ustawy o grupach producentów rolnych (czyli do 18 czerwca 2016 r.),
do Dyrektora OT ARR właściwego ze względu na siedzibę grupy wniosek
o

uznanie

spełniania

warunków

uznania

oraz

zatwierdzenie

planu

biznesowego na formularzu [Gpr1_W1], z zaznaczeniem, że dotyczy uznania
spełniania warunków uznania oraz zatwierdzenia planu biznesowego przez
grupę już wpisaną do rejestru grup.
4.8.1. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UZNANIA W TERMINIE
ROKU OD DNIA WEJŚCIA W ŻYCIE ZMIENIONEJ USTAWY O GRUPACH
PRODUCENTÓW ROLNYCH
1. Wniosek o potwierdzenie spełniania warunków uznania może być składany na
formularzu [Gpr1_W1] bezpośrednio w OT ARR właściwym ze względu na
siedzibę wnioskodawcy, faksem, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem
operatora pocztowego.
W przypadku złożenia wniosku faksem lub pocztą elektroniczną wnioskodawca
zobowiązany jest do złożenia oryginału wniosku w siedzibie właściwego OT ARR.
2. Wniosek, o którym mowa powyżej zawiera:
1) nazwę i adres siedziby grupy;
2) dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z jej
aktem założycielskim;
3) oznaczenie produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została
utworzona;
4) listę członków grupy;
5) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) akt założycielski grupy;
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2) oświadczenia członków grupy o prowadzeniu w ramach działalności rolniczej,
o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na
podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady
(WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.),
gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub działów
specjalnych produkcji rolnej, w zakresie produktów lub grup produktów,
ze względu na które grupa została utworzona na formularzu [Gpr1_W3];
3) informacje o wielkości i wartości produkcji produktu lub grupy produktów,
ze względu na które grupa została utworzona sporządzone na na formularzu
[Gpr1_W8] stanowiącym załącznik nr 8 do przedmiotowych warunków:
a) sprzedanych przez tę grupę,
b) sprzedanych przez tę grupę, pochodzących od członków tej grupy,
z wyszczególnieniem produkcji poszczególnych członków tej grupy,
c) produktów sprzedanych przez poszczególnych członków do grupy,
d) każdego z członków grupy
– w poprzednim i danym roku działalności grupy;
4) opis struktury organizacyjnej grupy, w tym strukturę udziałów lub liczbę
posiadanych akcji i podział praw do głosowania poszczególnych członków
grupy.
4. Każda grupa producentów rolnych wpisana do rejestru grup prowadzonego przez
marszałka województwa przed dniem wejścia w życie zmienionej ustawy
o grupach producentów rolnych, która złoży wniosek o potwierdzenie spełniania
warunków uznania [Gpr1_W1] w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy, podlega kontroli zgodnie z pkt. 4.6. niniejszych Warunków.
5. Jeżeli w wyniku działań kontrolnych zostanie stwierdzone spełnianie przez grupę
warunków uznania, Dyrektor OT ARR właściwy ze względu na siedzibę grupy
wydaje Zaświadczenie potwierdzające spełnianie przez grupę warunków uznania.
6. Jeśli zostanie stwierdzone, że warunki niezbędne do uznania grupy nie są
spełniane, Dyrektor OT ARR właściwy ze względu na siedzibę grupy wydaje
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decyzję o odmowie uznania grupy i wykreśla tę grupę z Rejestru grup
producentów rolnych.
7. W przypadku gdy grupy producentów rolnych wpisane do rejestru prowadzonego
przez marszałka województwa przed dniem wejścia w życie zmienionej ustawy:
a) nie złożą wniosku o potwierdzenie spełniania warunków uznania w terminie
roku od dnia wejścia w życie ww. ustawy, czyli do 18 grudnia 2016 r.,
b) zostało stwierdzone, że warunki uznania nie są spełniane przez grupę
producentów rolnych,
– Dyrektor OT ARR właściwy ze względu na siedzibę grupy wydaje decyzję
o stwierdzeniu niespełniania przez grupę warunków uznania i wykreśla grupę
z rejestru grup.
4.8.2. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UZNANIA W TERMINIE
6

MIESIĘCY

OD

DNIA

WEJŚCIA

W

ŻYCIE

ZMIENIONEJ

USTAWY

O GRUPACH PRODUCENTÓW ROLNYCH I ICH ZWIĄZKACH
1. Wniosek o uznanie spełniania warunków uznania oraz zatwierdzenie planu
biznesowego, złożony w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww.
ustawy, może być składany na formularzu Gpr1_W1, bezpośrednio w OT ARR
właściwym ze względu na siedzibę wnioskodawcy, faksem, pocztą elektroniczną
lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
W przypadku złożenia wniosku faksem lub pocztą elektroniczną wnioskodawca
zobowiązany jest do złożenia oryginału wniosku w siedzibie właściwego OT ARR.
2. Wniosek o uznanie spełniania warunków uznania oraz zatwierdzeniu planu
biznesowego grupa producentów rolnych powinna przesłać do Dyrektora OT ARR
wraz z aktualnym planem biznesowym Gpr1_W2 z zaznaczeniem, że jest
to uznanie spełniania warunków uznania oraz zatwierdzenie planu biznesowego.
3. Do wniosku o uznanie spełniania warunków uznania oraz zatwierdzenie planu
biznesowego stosuje się wytyczne określone w pkt 4.1. niniejszych Warunków.
4. Każda grupa producentów rolnych wpisana przed dniem wejścia w życie ustawy
do rejestru grup prowadzonego przez marszałka województwa, która złoży
wniosek o uznanie spełniania warunków uznania w terminie 6 miesięcy od dnia
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wejścia w życie ww. ustawy, podlega kontroli zgodnie z pkt 4.6. niniejszych
Warunków.
5. Jeżeli zostanie stwierdzone spełnianie warunków niezbędnych do uznania grupy,
Dyrektor OT ARR właściwy ze względu na siedzibę grupy wydaje decyzję
o uznaniu grupy producentów rolnych i zatwierdzeniu planu biznesowego oraz
stwierdza

wygaśnięcie

decyzji

administracyjnej

marszałka

województwa

o stwierdzeniu spełniania przez grupę warunków uznania.
6. Jeżeli zostanie stwierdzone, że warunki uznania nie są spełnianie, Dyrektor OT
ARR właściwy ze względu na siedzibę grupy wydaje decyzję o odmowie uznania
grupy producentów rolnych i zatwierdzeniu planu biznesowego i wykreśla grupę
z rejestru grup producentów rolnych.
5. SPRAWOZDAWCZOŚĆ GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH
1. Grupa producentów rolnych składa corocznie, Dyrektorowi OT ARR właściwemu
ze względu na siedzibę grupy podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania grupy, sprawozdanie dotyczące obrotu produktem lub grupą
produktów, ze względu na które grupa została utworzona, za dany rok działalności
grupy, w terminie do 2 miesięcy od dnia zakończenia danego roku działalności tej
grupy.
2. Sprawozdanie [Gpr1_W9] stanowiące załącznik nr 9 do niniejszych Warunków
zawiera w szczególności:
1) nazwę, siedzibę i adres grupy,
2) rodzaj produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została
utworzona,
3) aktualną liczbę członków grupy,
4) informację o rocznej wielkości produkcji i wartości przychodów netto grupy
ze sprzedaży produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa
została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach lub działach
specjalnych produkcji rolnej członków grupy,
5) informację o łącznej rocznej wielkości produkcji i wartości przychodów
netto grupy ze sprzedaży produktu lub grupy produktów, ze względu na
które grupa została utworzona.
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3. W przypadku gdy grupa nie przedstawi ww. sprawozdania, Dyrektor OT ARR
wzywa grupę do wypełnienia tego obowiązku, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez grupę wezwania.
4. Jeżeli grupa nie złoży sprawozdania rocznego, w terminie określonym
w wezwaniu Dyrektor OT ARR wydaje decyzję o cofnięciu grupie uznania
i wykreśla grupę z rejestru grup.
6. ADRESY
Wnioski i dokumenty dotyczące uznawania należy kierować na adres OT ARR
właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy:
OT ARR Białystok

- ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok;

OT ARR Bydgoszcz

- ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz;

OT ARR Gdynia

- ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia;

OT ARR Gorzów Wlkp.

- ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp.;

OT ARR Katowice

- Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice;

OT ARR Kielce

- ul. Piaskowa 18, 25-323 Kielce;

OT ARR Kraków

- ul. Mogilska 104, 31-546 Kraków;

OT ARR Lublin

- ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin;

OT ARR Łódź

- ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź;

OT ARR Olsztyn

- ul. Partyzantów 1/2, 10-959 Olsztyn;

OT ARR Opole

- ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole;

OT ARR Poznań

- ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań;

OT ARR Rzeszów

- Al. J. Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów;

OT ARR Szczecin

- ul. Niedziałkowskiego 21, 71-410 Szczecin;

OT ARR Warszawa

- Al. Waszyngtona 146, 04-076 Warszawa;

OT ARR Wrocław

- ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław.

7. FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 - Wniosek o uznanie grupy producentów rolnych (Gpr1_W1)
Załącznik nr 2 – Plan biznesowy (Gpr1_W2)
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia członka grupy o prowadzeniu działalności
rolniczej (Gpr1_W3)
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia członka grupy o przynależności tylko do jednej
grupy producentów rolnych (Gpr1_W4)
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Załącznik nr 5 – Wykaz produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być
tworzone grupy producentów rolnych, minimalna roczna wielkość
produkcji towarowej wyprodukowana przez wszystkich członków
takiej grupy i sprzedana do tej grupy oraz minimalna liczba
członków grupy producentów rolnych (Gpr1_W5),
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia grupy o corocznych przychodach ze sprzedaży
(Gpr1_W6),
Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia o produkcji i sprzedaży co najmniej 80%
produktów lub grup produktów wyprodukowanych przez członków
grupy (Gpr1_W7),
Załącznik nr 8 – Wzór informacji o wielkości i wartości produkcji produktu lub grupy
produktów, ze względu na które grupa została utworzona
(Gpr1_W8),
Załącznik nr 9 – Wzór sprawozdania dotyczącego obrotu produktem lub grupą
produktów (Gpr1_W9).
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Gpr1_W1

Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR
Pieczątka kancelarii

*

UWAGI:
1. Wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI
2. Nie używać korektora
3. Wypełniony formularz należy złożyć w OT ARR właściwym ze względu na siedzibę wnioskodawcy
CZĘŚĆ A – INFORMACJE OGÓLNE
1. Cel złożenia wniosku:
- Uznanie
- Zatwierdzenie zmian w planie biznesowym
- Potwierdzenie spełniania warunków uznania
- Uznania spełniania warunków uznania
- Aktualizacja danych

2. Podmiot zrzeszający członków jest zarejestrowanym
podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)

TAK

3. Nazwa grupy producentów rolnych

4. Numer grupy w KRS

5. Kod pocztowy

6. Kod kraju

-

7. Poczta
8. Miejscowość
9. Ulica
10. Numer domu
13. Gmina

14. Województwo

11. Numer mieszkania

12. Numer skr. poczt.

NIE
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15. Telefon
16. Faks
17. E – mail
18. Adres do korespondencji - wypełnić jedynie wtedy, gdy adres jest inny od adresu podanego w polach 5 –18

19. Dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania grupy producentów rolnych zgodnie z aktem założycielskim

20. Wyznaczone osoby do kontaktów (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail)

CZĘŚĆ B – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
1. Liczba członków grupy producentów rolnych

2. Nazwa produktów lub grup produktów - zgodnie z rozporządzeniem MRiRW w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które
mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej wyprodukowanej przez wszystkich członków takiej grupy
i sprzedanej do tej grupy oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych– (Dz. U. z 2013 r. poz. 642 oraz z 2011 r. Nr 62 poz. 318 oraz z 2012 r.
poz. 1292 z późn. zm).
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3. Aktualizacja danych - podać czego dotyczy, wypełnić wyłącznie w przypadku grup wnioskujących o aktualizację danych

4. Zakres, opis i uzasadnienie zmian proponowanych w planie biznesowym (wypełnić wyłącznie w przypadku grup
wnioskujących o zatwierdzenie zmian do planu biznesowego)

5. Lista członków grupy (nazwa /imię, nazwisko, adres)
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OŚWIADCZAM, ŻE DZIAŁAJĄC W IMIENIU GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH:
1.

Grupa spełnia wymagania określone w:
−

art. 2, art. 3 i art. 3a, art. 7, art. 8, ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983
z późń. zm.),

−

rozporządzeniu MRiRW z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy
producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej wyprodukowanej przez wszystkich członków takiej grupy i sprzedanej do tej
grupy oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych – (Dz. U. z 2013 r. poz. 642 oraz z 2011 r. Nr 62 poz. 318 oraz z 2012 r. poz. 1292
z późn. zm).

−

rozporządzeniu MRiRW

z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych

(Dz. U. z 2016 r. poz. 237).
2.

Zobowiązuję się:
−

przestrzegać warunków uczestnictwa w mechanizmie, w którym będę uczestniczył oraz przestrzegać przepisy prawodawstwa krajowego i UE,

−

do niezwłocznej aktualizacji danych w przypadku zaistnienia zmian dotyczących informacji podanych w niniejszym formularzu,

−

przedstawiać na żądanie ARR wszelkich informacji lub dokumentów dotyczących realizacji mechanizmu,

−

archiwizować dokumentację związaną z realizacją mechanizmu przez 5 lat po roku, w którym dokonano wpisu do rejestru.

3.

Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku oraz załącznikach do niego są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym oraz faktycznym – jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

4.

Wyrażam zgodę na przeprowadzanie kontroli i czynności sprawdzających przeprowadzanych przez komórki organizacyjne pionu kontrolnego ARR
oraz inne uprawnione jednostki w celu dokonania oceny:
− prawdziwości danych podanych we wniosku,
− należytego przestrzegania warunków realizacji mechanizmu oraz dotyczących go przepisów krajowych i UE.

5.

Przyjmuję do wiadomości, że:
− ARR nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane w oparciu o nieprawdziwe lub nieaktualne informacje wynikające ze złożonego wniosku
oraz za konsekwencje związane z rozbieżnością danych z danymi figurującymi w CRP, które nie zostały zaktualizowane,
− obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy o ARR i organizacji niektórych rynków rolnych,
− przysługuje mi prawo wglądu do moich danych,
− dane są przetwarzane w celu realizacji zadań na rynkach produktów rolnych i żywnościowych, dane są publikowane za pośrednictwem strony
internetowej.

Miejscowość:________________________________

Data ____ - ____________________ - _________
(dzień)
(miesiąc)
(rok)

Czytelny Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
grupy producentów rolnych

__________________________________
podpis
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1. Załączniki do wniosku o uznanie:
Akt założycielski grupy producentów rolnych
Plan biznesowy

1

Oświadczenia członka grupy o prowadzeniu w ramach działalności rolniczej /w dniu składania wniosku/ , o której mowa w art. 4 ust.
1 lit. c pkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy
dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, z późn.
zm.), gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub działów specjalnych produkcji rolnej, w zakresie
produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona
Oświadczenia grupy, że każdy z członków grupy w roku działalności grupy wyprodukował oraz sprzedał do grupy co najmniej 80%
wyprodukowanych przez siebie produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona1

Oświadczenia producenta, że jest członkiem i należy tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów

Oświadczenia grupy, że jej coroczne przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach lub
działach specjalnych produkcji rolnej członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub
1
grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona

2. Załączniki wymagane w przypadku składania wniosku przez grupę w terminie 1 roku od daty wejścia w życie zmienianej
ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach, w celu potwierdzenia spełniania warunków uznania przez grupy
wpisane już do rejestru

Akt założycielski grupy producentów rolnych
Oświadczenia członka grupy o prowadzeniu w ramach działalności rolniczej, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności
bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, z późn. zm.), gospodarstwa rolnego
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub działów specjalnych produkcji rolnej, w zakresie produktów lub grup produktów, ze
względu na które grupa została utworzona
Informacje o wielkości i wartości produkcji produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona:
a) sprzedanych przez tę grupę,
b) sprzedanych przez tę grupę, pochodzących od członków tej grupy, z wyszczególnieniem produkcji poszczególnych członków
tej grupy,
c) produktów sprzedanych przez poszczególnych członków do grupy,
d) każdego z członków grupy
– w poprzednim i danym roku działalności grupy;
Opis struktury organizacyjnej grupy, w tym strukturę udziałów lub liczbę posiadanych akcji i podział praw do głosowania
poszczególnych członków grupy

Oświadczenia grupy, że każdy z członków grupy w roku działalności grupy wyprodukował oraz sprzedał do grupy co najmniej 80%
wyprodukowanych przez siebie produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona
Oświadczenia grupy, że jej coroczne przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach lub
działach specjalnych produkcji rolnej członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub
grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona

1

Składane jeśli prowadzona była produkcja. Członkowie podmiotu ubiegającego się status grupy producentów rolnych muszą być
producentami określonego produktu lub grupy produktów, na dzień składania wniosku.

Wniosek o uznanie grupy producentów rolnych
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3. Załączniki wymagane w przypadku składania wniosku w celu zatwierdzenia zmian w planie biznesowym
Dokumenty potwierdzające aktualny stan realizacji planu biznesowego
Plan biznesowy zawierający proponowane zmiany wraz z jego edytowalną postacią elektroniczną

4. Załączniki wymagane w przypadku składania wniosku w celu potwierdzenia spełniania warunków uznania przez grupy

wpisane już do rejestru grup, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmienianej ustawy o grupach producentów
rolnych i ich związkach
Akt założycielski grupy producentów rolnych
Plan biznesowy
Oświadczenia członka grupy o prowadzeniu w ramach działalności rolniczej, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności
bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), gospodarstwa
rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub działów specjalnych produkcji rolnej, w zakresie produktów lub grup
produktów, ze względu na które grupa została utworzona
Oświadczenia grupy, że każdy z członków grupy w roku działalności grupy wyprodukował oraz sprzedał do grupy co najmniej 80%
1
wyprodukowanych przez siebie produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona

Oświadczenia producenta, że jest członkiem i należy tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów

Oświadczenia grupy, że jej coroczne przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach lub
działach specjalnych produkcji rolnej członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub
1
grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE PRODUCENTÓW ROLNYCH
1.1. Wprowadzenie
Plan biznesowy został przygotowany na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać
plan biznesowy grupy producentów rolnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 237) oraz jest zgodny
z przepisami:
1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach
oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.);
2) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie
wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy
producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz
minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. 2013 r. poz. 642
z późn. zm.).
Plan biznesowy dotyczy okresu …… – letniego i realizowany jest w latach
od 20…. r. do 20…. r.
Realizacja opracowanego Planu biznesowego pozwoli na zapewnienie właściwego
funkcjonowania uznanej grupy producentów rolnych w zakresie realizacji przez nią
celów określonych w art. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów
rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, tj. dostosowania produktów
rolnych i procesu produkcyjnego do wymogów rynkowych, wspólnego wprowadzania
towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży
i dostawy do odbiorców hurtowych, ustanowienia wspólnych zasad dotyczących
informacji o produkcji ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności produktów
rolnych, rozwijania umiejętności biznesowych, marketingowych oraz organizowania
i ułatwiania procesów wprowadzania innowacji, a także ochrony środowiska
naturalnego, zgodnych z aktem założycielskim.
Dodatkowe informacje o działalności grupy:
⇒ data założenia i krótki opis historii działalności grupy
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
4

⇒ zdobyte doświadczenie i możliwości rozwoju we wnioskowanym kierunku produkcji
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
1.2. Dane dotyczące grupy producentów rolnych (GPR)
1) Nazwa grupy producentów rolnych:

2) Siedziba grupy producentów rolnych:
a) województwo
b) powiat
c) gmina
d) kod pocztowy

-

e) poczta
f) miejscowość
g) ulica
h) numer domu
i) numer lokalu
j) nr skr. poczt.
3) Forma prawna
4)

Numer identyfikacyjny

(jeżeli został nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów,

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności)

5

5)

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

6)

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym

7) Osoby upoważnione do reprezentowania grupy producentów rolnych (zgodnie
z aktem założycielskim)
Tabela 1. Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania grupy producentów
rolnych
Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

Zasady reprezentacji*

*zgodnie z KRS

8) Grupa lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona (zgodnie
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu
produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej
rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych
(Dz. U. 2013 r. poz. 642 z późn. zm.)

2. OPIS SYTUACJI WYJŚCIOWEJ GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH
2.1. Wykaz producentów produktu lub grupy produktów, ze względu na które
grupa została utworzona, wchodzących w skład grupy producentów rolnych
Na dzień sporządzenia planu biznesowego do grupy producentów rolnych należało
………. członków producentów.

6

Tabela 2. Wykaz producentów produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, wchodzących w skład
grupy producentów rolnych (obejmujący również osoby prawne będące członkiem grupy)

Lp.

Imię i nazwisko / nazwa
członka GPR

Adres zamieszkania /
siedziba

Nr
identyfikacyj
ny*

Nr PESEL**

Nr NIP – jeżeli
został
nadany***

Nr REGON –
jeżeli został
nadany***

Nr KRS –
jeżeli został
nadany***

Nr paszportu
lub innego
dokumentu
tożsamości****

Forma
prawna

Data
przystąpienia
członka
do grupy

Data
wystąpienia
członka
z grupy

1.
2.
3.
4.
5.
…
n
*
jeżeli został nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
**
w przypadku osoby fizycznej,
*** w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
**** w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

Uwaga!
W przypadku przystąpienia nowego członka do grupy w trakcie realizacji przez nią planu biznesowego zmieniony plan biznesowy
powinien uwzględniać informacje dotyczące tego członka, jego bazy produkcyjnej, zestawienia budynków, budowli, maszyn, urządzeń
lub środków transportu będących w posiadaniu tego członka oraz wielkość i wartość produkcji.
Jednocześnie uaktualnienia wymagają wówczas informacje z zakresu opisu struktury organizacyjnej grupy, szacunkowej wielkości
i wartości produkcji poszczególnych członków grupy przewidzianej do sprzedaży przez grupę z podziałem na poszczególne lata
realizacji planu biznesowego oraz szacunkowe przychody i koszty prowadzenia działalności przez grupę.
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2.2. Zestawienie wielkości i wartości produkcji produktu lub grupy produktów,
ze względu na które grupa została utworzona
(Należy podać wielkość i wartość produkcji produktu lub grupy produktów, ze względu
na które grupa została utworzona, wyprodukowanych przez poszczególnych członków
grupy, w roku złożenia wniosku o uznanie grupy lub w roku poprzedzającym rok
złożenia wniosku o uznanie grupy).
Tabela 3. Wielkość i wartość produkcji produktu lub grupy produktów
wyprodukowanych przez poszczególnych członków grupy w roku złożenia wniosku
o uznanie grupy tj.: od dnia 01.01…...r. do dnia ……..……r. (do dnia złożenia
wniosku o uznanie grupy)*
Lp.

Imię i nazwisko / nazwa członka
GPR

Produkt/Gatunek

Wielkość produkcji

Wartość produkcji

[w tonach, sztukach,
litrach, itp.]

[w zł]

1.
2.
3.
4.
5.
....
n
RAZEM
* w przypadku, gdy grupa producentów rolnych nie może wykazać produkcji członków w roku złożenia wniosku o uznanie grupy, ze
względu na wnioskowanie o uznanie na początku roku i brak możliwości wykazania uzyskanej produkcji (szczególnie w przypadku
upraw rolnych), należy wypełnić wyłącznie tabelę 4 „Wielkość i wartość produkcji produktu lub grupy produktów wyprodukowanych
przez poszczególnych członków grupy w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o uznanie grupy”.

Tabela 4. Wielkość i wartość produkcji produktu lub grupy produktów
wyprodukowanych przez poszczególnych członków grupy w roku poprzedzającym
rok złożenia wniosku o uznanie grupy, tj.: od dnia 01.01…...r do dnia 31.12……r.
Wielkość produkcji
Lp.

Imię i nazwisko / nazwa członka
GPR

Produkt/Gatunek

[w tonach, sztukach,
litrach, itp]

Wartość produkcji
[w zł]

1.
2.
3.
4.
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5.
....
n
RAZEM

2.3.

Struktura organizacyjna grupy producentów rolnych

(Należy wskazać strukturę udziałów lub posiadane akcje oraz podział praw
do głosowania poszczególnych członków grupy. Ponadto, należy zamieścić szerszą
informację dotyczącą członków w zakresie udziałów bezpośrednich i pośrednich
2.3.1

Schemat

struktury

zależności

w

grupie

producentów

rolnych

z uwzględnieniem udziałów w kapitale oraz praw do głosowania:
(Należy przedstawić graficznie strukturę udziałów lub posiadanych akcji oraz podziału
praw do głosowania poszczególnych członków grupy bezpośrednio i pośrednio na
wszystkich poziomach własności)
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Tabela 5. Struktura udziałów i głosów w grupie producentów rolnych na I poziomie
własności (udziałowcy bezpośredni grupy producentów rolnych)

Lp.

Imię i nazwisko / nazwa członka
GPR

% udziałów lub akcji w grupie
producentów rolnych – posiadanych
bezpośrednio:

% głosów na zgromadzeniu
wspólników/walnym zgromadzeniu albo
walnym zebraniu członków –
posiadanych bezpośrednio:

100 %

100 %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
....
n

Tabela 6. Struktura udziałów i głosów w grupie producentów rolnych, z uwzględnieniem
udziałów bezpośrednich oraz pośrednich na wszystkich poziomach własności

Lp.

Imię i nazwisko udziałowca
GPR bezpośredniego oraz
pośredniego - osoby fizycznej

% udziałów lub akcji w grupie
producentów rolnych – posiadanych
bezpośrednio oraz pośrednio:

% głosów na zgromadzeniu
wspólników/walnym zgromadzeniu albo
walnym zebraniu członków –
posiadanych bezpośrednio oraz
pośrednio (z uwzględnieniem udziałów
pośrednich):

100 %

100 %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
....
n
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⇒ Dodatkowe informacje dotyczące członków – osób prawnych i nieposiadających
osobowości prawnej, w zakresie udziałów bezpośrednich i pośrednich w grupie
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...

2.4.

Wykaz posiadanego potencjału produkcyjnego członków grupy w zakresie
produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została
utworzona.

2.4.1. Wykaz i powierzchnia działek ewidencyjnych, na których prowadzona jest
produkcja, będących w posiadaniu poszczególnych członków GPR

Nie dotyczy
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Tabela 7. Wykaz działek ewidencyjnych i rolnych, na których prowadzona jest produkcja w roku złożenia wniosku o uznanie grupy*

Położenie działki ewidencyjnej
Lp.
Województ
wo

Powiat

Gmina

Dane wg ewidencji gruntów
i budynków
Nazwa obrębu
ewidencyjnego
(wsi)

Numer
działki
ewidencyjn
ej

Uprawiany
produkt
w ramach
grupy
produktów,
której dotyczy
uznanie

Dane działki rolnej
położonej na działce
ewidencyjnej
Powierzchnia działki,
przeznaczonej pod
uprawę produktów
uznania
ha

a

Tytuł prawny
(np.
własność,
dzierżawa
itp.)

Czy
powierzchnia
upraw została
zgłoszona do
płatności
obszarowych
?
(TAK/NIE)

Czy otrzymano
płatność
obszarową do
danej
powierzchni?
(TAK/NIE)

Imię i nazwisko / nazwa członka GPR
1.
2.
….
Imię i nazwisko / nazwa członka GPR
1.
….
Imię i nazwisko / nazwa członka GPR
1.
2.
Imię i nazwisko / nazwa członka GPR
1.
….
RAZEM
* w przypadku, gdy grupa producentów rolnych nie może wykazać działek rolnych, na których prowadzona jest produkcja w roku złożenia wniosku o uznanie grupy, ze względu na
wnioskowanie o uznanie na początku roku i brak możliwości wykazania rzeczywistej powierzchni upraw danego rodzaju na dany rok (przed okresem zasiewów i nasadzeń upraw polowych),
należy wypełnić wyłącznie tabelę 7 „Wykaz działek ewidencyjnych, na których prowadzona była produkcja w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o uznanie grupy”.
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Tabela 8. Wykaz działek ewidencyjnych i rolnych, na których prowadzona była produkcja w roku poprzedzającym rok złożenia
wniosku o uznanie grupy

Położenie działki ewidencyjnej
Lp.
Województ
wo

Powiat

Gmina

Dane wg ewidencji gruntów
i budynków

Nazwa obrębu
ewidencyjnego
(wsi)

Numer
działki
ewidencyjn
ej

Uprawiany
produkt
w ramach
grupy
produktów,
której
dotyczy
uznanie

Dane działki rolnej
położonej na działce
ewidencyjnej
Powierzchnia działki,
z której pochodzą
produkty do uznania
ha

a

Tytuł prawny
(np.
własność,
dzierżawa
itp.)

Czy
powierzchnia
upraw została
zgłoszona do
płatności
obszarowych
?
(TAK/NIE)

Czy otrzymano
płatność
obszarową do
danej
powierzchni?
(TAK/NIE)

Imię i nazwisko / nazwa członka GPR
1.
2.
….
Imię i nazwisko / nazwa członka GPR
1.
2.
….
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Imię i nazwisko / nazwa członka GPR
1.
2.
Imię i nazwisko / nazwa członka GPR
1.
2.
….
Imię i nazwisko / nazwa członka GPR
1.
2.
….
RAZEM
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2.4.2. Liczba i gatunek zwierząt, będących w posiadaniu poszczególnych
członków grupy (zgodnie z liczbą zgłoszoną do rejestru zwierząt
gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt – w przypadku
zwierząt podlegających zgłoszeniu)

Nie dotyczy

Tabela 9. Liczba i gatunek zwierząt na dzień złożenia wniosku o uznanie, tj.: na dzień
….../…../20….r.
Lp.

Imię i nazwisko / nazwa członka
GPR

Gatunek zwierząt

Liczba zwierząt
[w sztukach]

Numer siedziby stada*

1.
2.
3.
4.
5.
n
RAZEM
* w przypadku zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych
i siedzib stad tych zwierząt

2.4.3. Liczba rodzin pszczelich - w przypadku produkcji miodu naturalnego
lub innych produktów pszczelich

Nie dotyczy

Tabela 10. Liczba rodzin pszczelich na dzień złożenia wniosku o uznanie, tj.: na dzień
…../..…/20….r.
Lp.

Imię i nazwisko / nazwa członka GPR

Liczba rodzin pszczelich

1.
2.
3.
4.
5.
n
RAZEM
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2.4.4. Wykaz jednostek produkcyjnych – w przypadku grup utworzonych przez
producentów działów specjalnych

Nie dotyczy

Tabela 11. Liczba jednostek produkcyjnych w przypadku producentów działów
specjalnych na dzień złożenia wniosku o uznanie, tj.: na dzień …../..…/20…r.

Lp.

Gatunek
(rodzaj
produktu)

Imię i nazwisko / nazwa członka GPR

Rodzaj jednostki
produkcyjnej

Liczba jednostek
produkcyjnych

1.
2.
3.
4.
5.
n
RAZEM

2.5.

Infrastruktura

grupy

producentów

rolnych

oraz

członków

grupy

producentów rolnych, wykorzystywana do produkcji produktu lub grupy
produktów, ze względu na które grupa została utworzona
(Należy wymienić infrastrukturę: budynki, budowle, maszyny, urządzenia lub środki
transportu,

będące

w

posiadaniu

grupy

i

poszczególnych

członków

grupy,

wykorzystywane do produkcji produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa
została utworzona, na dzień złożenia wniosku o uznanie)
2.5.1. Wykaz budynków i budowli będących w posiadaniu grupy i poszczególnych
członków grupy, na dzień złożenia wniosku o uznanie:

Nie dotyczy

Tabela 12. Budynki oraz budowle będące w posiadaniu grupy producentów rolnych:
Lp.

Rodzaj

Powierzchnia
[m²]

Przeznaczenie/pojemność

Rok budowy*

Rok zakupu*

1.
2.
3.
4.
5.
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n
*należy wypełnić odpowiednią kolumnę

Tabela 13. Budynki oraz budowle będące w posiadaniu poszczególnych członków grupy:
Imię i nazwisko / nazwa
członka GPR

Lp.

Powierzchnia
[m²]

Rodzaj

Przeznaczenie/
pojemność

Rok budowy*

Rok zakupu*

Nie
dotyczy
**

1.
2.
3.
4.
5.
n
*należy wypełnić odpowiednią kolumnę
**należy zaznaczyć, „X”, gdy członek grupy nie posiada budynków i budowli

2.5.2. Wykaz maszyn i urządzeń będących w posiadaniu grupy i poszczególnych
członków grupy, na dzień złożenia wniosku o uznanie

Nie dotyczy

Tabela 14. Maszyny i urządzenia będące w posiadaniu grupy producentów rolnych:
Lp.

Rodzaj

Typ

Liczba

Rok produkcji

Rok zakupu

1.
2.
3.
4.
5.
n

Tabela 15. Maszyny i urządzenia będące w posiadaniu poszczególnych członków
grupy:
Lp.

Imię i nazwisko / nazwa członka
GPR

Rodzaj

Typ

Liczba

Rok
produkcji

Rok
zakupu

1.
2.
3.
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Nie
dotyczy*

4.
5.
n
* należy zaznaczyć „X” w przypadku, gdy członek grupy nie posiada maszyn i urządzeń

2.5.3. Wykaz środków transportu będących w posiadaniu grupy i poszczególnych
członków grupy, na dzień złożenia wniosku o uznanie

Nie dotyczy

Tabela 16. Środki transportu będące w posiadaniu grupy producentów rolnych:
Lp.

Rodzaj

Typ

Ładowność
[tony]

Liczba

Rok produkcji

Rok zakupu

1.
2.
3.
4.
5.
n

Tabela 17. Środki transportu będące w posiadaniu poszczególnych członków grupy:
Lp.

Imię i nazwisko / nazwa
członka GPR

Rodzaj

Typ

Ładowność
[tony]

Liczba

Rok
produkcji

Rok
zakupu

1.
2.
3.
4.
5.
n
* należy zaznaczyć „X” w przypadku, gdy członek grupy nie posiada środków transportu
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Nie
dotyczy*

3. PLANOWANA WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ PRODUKCJI
(Należy podać szacunkową wielkość i wartość produkcji poszczególnych członków
grupy przewidzianej do sprzedaży przez grupę, z uwzględnieniem nowych członków
planowanych do przyjęcia przez grupę producentów)

3.1. Członkowie grupy producentów rolnych w poszczególnych latach realizacji
planu biznesowego:

Tabela 18. Planowane zmiany liczby członków w poszczególnych latach realizacji planu
biznesowego:
Lp.

Rok działalności

1.

1 rok

2.

2 rok

3.

3 rok

4.

4 rok

5.

5 rok

Liczba członków będących
osobami fizycznymi

Liczba członków mających
osobowość prawną

Liczba członków ogółem
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3.2. Wielkość i wartość produkcji poszczególnych członków grupy
Tabela 19. Zestawienie wielkości i wartości produkcji poszczególnych członków grupy producentów przewidzianej do sprzedaży przez
grupę producentów rolnych:
Wielkość i wartość produkcji w poszczególnych latach realizacji planu biznesowego
Lp.

Rodzaj produktu i grup
produktów, ze względu na które
grupa została utworzona

1 rok
[tony/sztuki
/litry]

2 rok
[zł]

[tony/sztuki/li
try]

3 rok
[zł]

[tony/sztuki
/litry]

4 rok
[zł]

[tony/sztuki
/litry]

5 rok
[zł]

[tony/sztuki
/litry]

[zł]

Imię i nazwisko / nazwa członka GPR*
1.
2.
….
Imię i nazwisko / nazwa członka GPR*
1.
2.
.....
Imię i nazwisko / nazwa członka GPR*
1.
2.
…..
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Imię i nazwisko / nazwa członka GPR*
1.
2.
…..
Imię i nazwisko / nazwa członka GPR*
1.
2.
…..
n
RAZEM
*należy wypełnić dla wszystkich członków grupy

Tabela 20. Zestawienie wielkości i wartości produkcji poszczególnych członków grupy producentów przewidzianej do sprzedaży przez
grupę producentów rolnych ogółem
Wielkość i wartość produkcji w poszczególnych latach realizacji planu biznesowego
Lp.

Rodzaj produktu i grup
produktów, ze względu na które
grupa została utworzona

1 rok
[tony/sztuki/li
try]

2 rok
[zł]

[tony/sztuki/li
try]

3 rok
[zł]

[tony/sztuki
/litry]

4 rok
[zł]

[tony/sztuki
/litry]

5 rok
[zł]

[tony/sztuki
/litry]

[zł]

1.
2.
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3.
4.
5.
…..
n
RAZEM

3.3. Wielkość i wartość planowanej sprzedaży grupy producentów rolnych ogółem:
Tabela 21. Zestawienie wielkości i wartości planowanej sprzedaży grupy producentów rolnych w poszczególnych latach działalności:
Wielkość i wartość planowanej sprzedaży w poszczególnych latach realizacji planu biznesowego
Lp.

Rodzaj produktu i grup
produktów, ze względu na które
grupa została utworzona

1 rok
[tony/sztuki/li
try]

2 rok
[zł]

[tony/sztuki/li
try]

3 rok
[zł]

[tony/sztuki
/litry]

4 rok
[zł]

[tony/sztuki
/litry]

5 rok
[zł]

[tony/sztuki
/litry]

[zł]

1.
2.
3.
4.
5.
…..
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n
RAZEM

3.4. Kierunki dystrybucji produkcji realizowanej przez grupę producentów rolnych
Tabela 22. Zestawienie planowanych kierunków dystrybucji produkcji realizowanej przez grupę w ujęciu ilościowym oraz procentowym
Sprzedaż produktów na dzień złożenia wniosku
Lp.

Rodzaj kanału dystrybucji

1.

Sprzedaż hurtowa

2.

Sprzedaż detaliczna

3.

Sprzedaż do zakładów
przetwórczych

4.

Sprzedaż na eksport

5.

Sprzedaż do pośredników

7.

Sprzedaż na targowiskach

[w tonach, sztukach,
litrach]*

[w zł]

% udział w ogólnej
sprzedaży

Planowana sprzedaż produktów po zakończeniu realizacji planu
biznesowego
[w tonach, sztukach,
[w zł]
% udział w ogólnej
litrach]*
sprzedaży

…..
n
RAZEM
*należy określić sprzedaż produktów w jednostkach użytych przy wielkości produkcji
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⇒ opis przepływu produktów w grupie producentów (od członka grupy poprzez grupę
do odbiorcy) ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
⇒ rodzaje transakcji związanych ze sprzedażą (umowa, kontrakt, sprzedaż bieżąca,
kontraktacja itp.) …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
⇒ podejmowane akcje promocyjne i stosowanie znaków towarowych …………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ
GRUPĘ PRODUCENTÓW ROLNYCH
(Należy podać szacunkowe przychody i koszty prowadzenia działalności przez grupę
w poszczególnych latach realizacji planu biznesowego)
4.1. Szacunkowe przychody z prowadzonej działalności
Tabela 23. Zestawienie szacunkowych przychodów z prowadzonej działalności

Lp.

Rodzaj przychodów
z prowadzonej działalności
grupy

Wielkość przychodów w poszczególnych latach realizacji planu biznesowego
[w zł]
1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5 rok

1.
2.
3.
4.
5.
.....
n
RAZEM
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4.2. Szacunkowe koszty prowadzenia działalności
Tabela 24. Zestawienie szacunkowych kosztów prowadzenia działalności przez grupę
Lp.

Wielkość kosztów w poszczególnych latach realizacji planu biznesowego [w zł]

Rodzaj kosztów prowadzenia
działalności grupy*

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5 rok

1.
2.
3.
4.
5.
.....
n
RAZEM
*np. koszty bezpośrednie, administracyjne, itp.

5. AKTUALNY STAN SPEŁNIANIA CELÓW
(Należy określić aktualny stan spełniania celów, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz
o

zmianie

innych

ustaw.

W

jakim

stopniu

zasoby

przedstawione

w opisie sytuacji wyjściowej, którymi dysponuje grupa oraz poszczególni jej członkowie
są zbieżne z ww. celami)
Tabela 25. Cele grupy producentów rolnych określone w planie biznesowym oraz
aktualny stan ich spełniania w roku złożenia wniosku o uznanie.

Rodzaje celów, o których mowa w art.
27 ust. 1 rozporządzenia PEiR (UE) Nr
1305/2013.

Aktualny stan spełniania celów grupy producentów rolnych określonych
w planie biznesowym w roku złożenia wniosku o uznanie.

Dostosowanie produktów rolnych
i procesu produkcyjnego członków
grupy producentów do wymogów
rynkowych
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Wspólne wprowadzanie towarów
do obrotu, w tym:
- przygotowanie do sprzedaży,
- centralizacja sprzedaży,
- dostawy do odbiorów hurtowych

Ustanowienie wspólnych zasad
dotyczących informacji o
produkcji,
ze szczególnym uwzględnieniem
zbiorów i dostępności produktów
rolnych

Rozwijanie umiejętności
biznesowych
i marketingowych

Organizowanie i ułatwianie
procesów wprowadzania innowacji

Ochrona środowiska

Szkolenia

Korzystanie z doradztwa
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6.

CELE

GRUPY

BIZNESOWYM

PRODUCENTÓW
ORAZ

ROLNYCH

PLANOWANY

OKREŚLONE

POSTĘP

W

ICH

W

PLANIE

REALIZACJI

W POSZCZEGÓLNYCH LATACH WDRAŻANIA PLANU BIZNESOWEGO
(Należy dla wszystkich celów określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 września
2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw,
wskazać planowany postęp w ich realizacji przez grupę w poszczególnych latach
wdrażania planu biznesowego)
Tabela 26. Cele grupy producentów rolnych określone w planie biznesowym oraz
planowany postęp w ich realizacji w poszczególnych latach wdrażania planu
biznesowego
Rodzaje celów, o których mowa w art. 27 ust. 1
rozporządzenia PEiR (UE) Nr 1305/2013.

Lata realizacji
planu
biznesowego

Planowany mierzalny postęp w realizacji celów w poszczególnych latach
wdrażania planu biznesowego (np. wzrost wolumenu sprzedaży (w
tonach, sztukach, litrach), wzrost wartości sprzedaży (zł), wzrost liczby
członków grupy producentów rolnych, wzrost powierzchni upraw, liczby
zwierząt w gospodarstwach członków grupy, liczba przeprowadzonych
szkoleń, programów doradczych, itp.)

1 rok
2 rok
Dostosowanie produktów rolnych
i procesu produkcyjnego członków grupy
producentów do wymogów rynkowych

3 rok
4 rok
5 rok
1 rok

Wspólne wprowadzanie towarów
do obrotu, w tym:
- przygotowanie do sprzedaży,
- centralizacja sprzedaży,
- dostawy do odbiorów hurtowych

2 rok
3 rok
4 rok
5 rok
1 rok

Ustanowienie wspólnych zasad
dotyczących informacji o produkcji,
ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów
i dostępności produktów rolnych

2 rok
3 rok
4 rok
5 rok
1 rok
2 rok

Rozwijanie umiejętności biznesowych
i marketingowych

3 rok
4 rok
5 rok
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1 rok
2 rok
Organizowanie i ułatwianie procesów
wprowadzania innowacji

3 rok
4 rok
5 rok
1 rok
2 rok

Ochrona środowiska

3 rok
4 rok
5 rok
1 rok
2 rok

Szkolenia

3 rok
4 rok
5 rok
1 rok
2 rok

Korzystanie z doradztwa

3 rok
4 rok
5 rok

7.

DZIAŁANIA

PLANOWANE

DO

REALIZACJI

PRZEZ

GRUPĘ

W POSZCZEGÓLNYCH LATACH PLANU BIZNESOWEGO
(Należy określić zakres i opis działań, jakie zamierza zrealizować grupa, w odniesieniu
do każdego z celów określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, wraz
z uzasadnieniem, w jaki sposób poszczególne działania przyczynią się do realizacji
poszczególnych celów)
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7.1. Działania i inwestycje, które zamierza realizować grupa producentów rolnych w poszczególnych latach planu biznesowego:
(Należy opisać poszczególne działania i inwestycje, które zamierza realizować grupa producentów rolnych wraz z uzasadnieniem, w jaki
sposób poszczególne działania przyczynią się do zrealizowania poszczególnych celów).
Tabela 27. Opis poszczególnych działań i inwestycji przypisanych do celów

Nr
dział
ania

Działania i inwestycje
(nazwa)

Stan wyjściowy przed
podjęciem realizacji
działania

Pożądany stan
końcowy po
zakończeniu realizacji
działania

Sposób realizacji działania,
zakres oraz środki
podejmowane w celu jego
realizacji w okresie
wdrażania planu
biznesowego

Uzasadnienie, w jaki sposób działanie
przyczyni się do realizacji celu

Które z planowanych
działań przyczyniają się
do realizacji
następujących celów*
Środowi
sko**

Klimat
**

Innowa
cje***

CEL 1: DOSTOSOWANIE PRODUKTÓW ROLNYCH I PROCESU PRODUKCYJNEGO CZŁONKÓW GRUPY PRODUCENTÓW DO WYMOGÓW RYNKOWYCH
1.1
1.2
1.3
n
CEL 2: WSPÓLNE WPROWADZANIE TOWARÓW DO OBROTU, W TYM: PRZYGOTOWANIE DO SPRZEDAŻY, CENTRALIZACJA SPRZEDAŻY, DOSTAWY DO ODBIORÓW HURTOWYCH
2.1
2.2
2.3
n
CEL 3: USTANOWIENIE WSPÓLNYCH ZASAD DOTYCZĄCYCH INFORMACJI O PRODUKCJI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZBIORÓW I DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH
3.1
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3.2
3.3
n
CEL 4: ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWYCH I MARKETINGOWYCH
4.1
4.2
4.3
n
CEL 5: SZKOLENIA
5.1
5.2
5.3
n
CEL 6: KORZYSTANIE Z DORADZTWA
6.1
6.2
6.3
n
*należy zaznaczyć „X” w odpowiedniej kolumnie
** np. wprowadzenie nowych zasad produkcji, procesu lub technologii, odmiennych od obecnie stosowanych lub zmianę stosowanych technologii,
***np. stosowanie maszyn, urządzeń, sprzętu lub technologii, ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne lub rozwiązań ograniczających zużycie zasobów w szczególności wody
lub energii
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7.2. Harmonogram działań i inwestycji, które zamierza realizować uznana grupa producentów rolnych
(Należy rozpisać harmonogram działań z Tabeli 27, ze wskazaniem etapów w podziale na poszczególne lata realizacji planu biznesowego
wraz z określeniem szacowanej wysokości wydatków na realizację poszczególnych działań lub ich etapów)
Tabela 28. Harmonogram działań i inwestycji:

Planowane wydatki netto w poszczególnych latach realizacji planu biznesowego [w zł]
Nr
działania

Działania i inwestycje (nazwa)

2

3

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5 rok

Razem (od kol. 4
do kol. 8)

4

5

6

7

8

9

CEL 1: DOSTOSOWANIE PRODUKTÓW ROLNYCH I PROCESU PRODUKCYJNEGO CZŁONKÓW GRUPY PRODUCENTÓW DO WYMOGÓW RYNKOWYCH
1.1
1.2
1.3
n
CEL 2: WSPÓLNE WPROWADZANIE TOWARÓW DO OBROTU, W TYM: PRZYGOTOWANIE DO SPRZEDAŻY, CENTRALIZACJA SPRZEDAŻY, DOSTAWY DO
ODBIORÓW HURTOWYCH
2.1
2.2
2.3
n
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CEL 3: USTANOWIENIE WSPÓLNYCH ZASAD DOTYCZĄCYCH INFORMACJI O PRODUKCJI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZBIORÓW I DOSTĘPNOŚCI
PRODUKTÓW ROLNYCH
3.1
3.2
3.3
n
CEL 4: ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWYCH I MARKETINGOWYCH
4.1
4.2
4.3
n
CEL 5: SZKOLENIA
5.1
5.2
5.3
n
CEL 6: KORZYSTANIE Z DORADZTWA
6.1
6.2
6.3
n
RAZEM
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8. PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁAŃ
(Należy wskazać planowane źródła finansowania działań określonych w Tabeli 27)
Tabela 29. Źródła finansowania działań
Lp.

Nazwa działania

Źródła finansowania*

Planowane kwoty netto
[w zł]

1.

2.
3.
4.
5.
.....
n

*sprzedaż produktów, wpłaty członkowskie, kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy, sprzedaż majątku trwałego, dotacje
do inwestycji, inne (określić jakie)

9. OCZEKIWANIA GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH PO UPŁYWIE 5 LAT
OD DNIA UZNANIA GRUPY
(Należy opisać, jakie grupa ma oczekiwania w związku z prowadzoną działalnością
w odniesieniu do produktu lub grupy produktów, ze względu na które została utworzona,
po upływie 5 lat od dnia uznania grupy)
……………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………….
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10. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ GRUPY PO UPŁYWIE 5 LAT OD DNIA JEJ
UZNANIA
(Należy opisać przewidywany rozwój grupy producentów rolnych po upływie 5 lat od jej
uznania w związku z realizacją poszczególnych działań ujętych w planie biznesowym)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

PODSUMOWANIE I UWAGI
……………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
Data i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania grupy producentów rolnych:
_____/_____/________
(dzień/miesiąc/rok)

____________________________________________
podpis i pieczątka imienna osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej

____________________________________________
podpis/y i pieczątka/i imienna/e osoby/osób uprawnionej/ych
do reprezentowania grupy producentów rolnych
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Oświadczenie członka grupy o prowadzeniu działalności rolniczej
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Oświadczam, że jestem członkiem grupy producentów rolnych

…………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa, adres siedziby grupy producentów rolnych)
1

i prowadzę działalność rolniczą /na dzień składania wniosku/ , o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. c
pkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie
systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady
(WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, z późn.
zm.), prowadzę /na dzień składania wniosku/1 gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów
o podatku rolnym lub działów specjalnych produkcji rolnej, w zakresie produktów lub grup
produktów, ze względu na które grupa została utworzona

…………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa produktów lub grupy produktów)

Działalność rolnicza, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. c pkt i RPEiR (UE) 1307/2013, oznacza
produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, w tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt oraz
utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich.

………………………..
(miejscowość, data)

1

……………………………………
(czytelny podpis członka grupy)

Skreślić jeśli nie dotyczy. Oświadczenie nie obowiązuje grup, które uzyskały status uznania przez Urzędy
Marszałkowskie i w terminie roku od wejścia w życie ustawy o grupach producentów rolnych (czyli do 18 grudnia
2016 r.) złożą wniosek o potwierdzenie spełniania warunków uznania, bądź grup które prowadzą produkcję
produktu lub grup produktów ze względu na które zostały uznane i posiadają dane historyczne dotyczące
prowadzonej działalności. Grupy te składają oświadczenie bez klauzuli „na dzień składania wniosku” .
Członkowie podmiotu ubiegającego się o nadanie statusu grupy producentów rolnych muszą być producentami
określonego produktu lub grupy produktów, na dzień składania wniosku.

Oświadczenie producenta o przynależności tylko do jednej grupy
producentów rolnych
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Oświadczenie producenta

Oświadczam, że jestem członkiem grupy producentów rolnych

…………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa, adres siedziby grupy producentów rolnych)

Oświadczam, że nie jestem członkiem innej uznanej grupy producentów rolnych utworzonej
dla tego samego produktu lub tej samej grupy produktów, ze względu na które grupa
ubiega się o uznanie

…………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa produktów lub grupy produktów)

Imię i nazwisko / nazwa członka grupy producentów rolnych
…………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania / siedziby członka grupy producentów rolnych
…………………………………………………………………………………………………………………………

Numer identyfikacyjny z krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (jeżeli został nadany)
…………………………………………………………………………………………………………………………

A.

Osoba fizyczna:

Numer PESEL ……………………………………………………………………………………………………..
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) jeżeli został nadany ……………………………………………………

B.

Osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) …………………………………………………………………………..
Numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
……………………………………………………………………………………………………………………….

C.

Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego

Numer paszportu ………………………………………………………………………………………………..

…….………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………….
(czytelny podpis członka grupy)

WYKAZ PRODUKTÓW I GRUP PRODUKTÓW, ZE WZGLĘDU NA KTÓRE MOGĄ
BYĆ TWORZONE GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH, MINIMALNA ROCZNA
WIELKOŚĆ PRODUKCJI TOWAROWEJ WYPRODUKOWANA PRZEZ
WSZYSTKICH CZŁONKÓW TAKIEJ GRUPY I SPRZEDANA DO TEJ GRUPY
ORAZ MINIMALNA LICZBA CZŁONKÓW
GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH
Lp.

Wykaz produktów i grup
produktów

1

2

Minimalna roczna wielkość produkcji towarowej
(w tonach, sztukach, hektarach, złotych)

Minimalna
liczba
członków
grupy
producentów
rolnych

dla województw:
małopolskiego,
podkarpackiego,
śląskiego,
świętokrzyskiego

dla województw:
lubelskiego,
lubuskiego,
łódzkiego,
mazowieckiego,
opolskiego

dla województw:
dolnośląskiego,
kujawskopomorskiego,
podlaskiego,
pomorskiego,
warmińskomazurskiego,
wielkopolskiego,
zachodniopomorski
ego

3

4

5

6

1

Konie żywe, mięso końskie: 24 sztuki
świeże, chłodzone, mrożone

2

Bydło żywe: zwierzęta rzeźne
lub hodowlane, mięso wołowe:
świeże, chłodzone, mrożone

50 sztuk

80 sztuk

80 sztuk

5

3

Świnie
żywe,
prosięta,
warchlaki, mięso wieprzowe:
świeże, chłodzone, mrożone
Owce lub kozy żywe, zwierzęta
rzeźne lub hodowlane, wełna
owcza lub kozia strzyżona
potna, mięso owcze lub kozie:
świeże, chłodzone, mrożone,
skóry owcze lub kozie surowe
(suszone)
Drób żywy (bez względu na
wiek),
mięso
lub
jadalne
podroby
drobiowe:
świeże,
chłodzone, mrożone:

2 000 sztuk

4 000 sztuk

4 000 sztuk

5

200 sztuk

400 sztuk

600 sztuk

5

4

5

5

500 000 sztuk

5

5
kurczaki lub

4 000 sztuk

kaczki, lub

4 000 sztuk

5

gęsi, lub

4 000 sztuk

5

indyki, lub

4000 sztuk

5

przepiórki, lub

4 000 sztuk

5

500 sztuk

5

4 000 sztuk

5

perliczki, lub strusie
6

1)

Króliki żywe, mięso jadalne,
podroby
królicze:
świeże,

Gpr1_W5, wersja 1.0 z dnia
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8
9

chłodzone, mrożone
Nutrie żywe, mięso jadalne lub
podroby
nutriowe:
świeże,
chłodzone,
mrożone,
skóry
surowe (suszone)
Szynszyle żywe, skóry surowe
(suszone)
Lisy pospolite lub polarne, norki,
tchórze, jenoty żywe, skóry
surowe (suszone)

2 000 sztuk

2 000 sztuk

5

1 000 sztuk

5

4 000 sztuk

5 000 sztuk

500 000 sztuk

5

10

Jaja ptasie

11

Mleko: krowie,
owcze lub kozie

12

Miód naturalny lub inne produkty
pszczele

50 000 zł

5

13

Kwiaty świeże: cięte,
doniczkowe

800 000 zł

5

14

Ziemniaki świeże lub chłodzone

15

Ziarno zbóż

16

Nasiona roślin oleistych

17

Ziarno zbóż lub nasiona
roślin oleistych

18

Rośliny przeznaczone do
produkcji zielarskiej lub
3)
farmaceutycznej

19

Ozdobne rośliny ogrodnicze,
szkółkarstwo roślin
sadowniczych i ozdobnych,
rozsada roślin warzywnych

500 000 zł

1 000 000 zł

1 500 000 zł

5

20

Buraki cukrowe

2 000 ton

4 000 ton

6 000 ton

5

21

10 hektarów

20 hektarów

20 hektarów

5

22

Len lub konopie- uprawiane na
włókno
Szyszki chmielowe

23

Liście tytoniu suszone

24

Materiał siewny lub sadzeniaki

25

Rośliny w plonie głównym, całe
lub rozdrobnione, uprawiane z
przeznaczeniem na cele
energetyczne lub do
wykorzystania technicznego

50 000 zł

5

26

Produkty rolnictwa
ekologicznego

40 000 zł

5

27

Owoce i warzywa

200 000 zł

5

28

Owoce

200 000 zł

5

29

Warzywa

200 000 zł

5

100 000 litrów
30 000 litrów

2)

4)

4)

4)

Gpr1_W5, wersja 1.0 z dnia

2)

100 000 litrów
60 000 litrów

5
100 000 litrów
90 000 litrów

5
5

250 ton

500 ton

750 ton

5

200 ton

400 ton

600 ton

5

300 ton

600 ton

900 ton

5

250 ton

500 ton

750 ton

5

200 000 zł

300 000 zł

5

45 hektarów

7

380 ton

50

600 000 zł

900 000 zł

5
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Owoce przeznaczone dla
4)
przetwórstwa

200 000 zł

5

31

Warzywa przeznaczone dla
4)
przetwórstwa

200 000 zł

5

32

Owoce i warzywa
przeznaczone dla
4)
przetwórstwa

200 000 zł

5

33

Produkty rolne, zarejestrowane
w Komisji Europejskiej, zgodnie
z przepisami o rejestracji i
ochronie nazw i oznaczeń
produktów rolnych i środków
spożywczych oraz o produktach
tradycyjnych

100 000 zł

5

34

Ślimaki żywe, świeże
schłodzone, zamrożone, z
wyłączeniem ślimaków morskich
Daniele lub jelenie żywe, ich
mięso: świeże, schłodzone,
mrożone,
skóry
surowe
(suszone)

500 000 sztuk

5

40 000 zł

5

35

1) Jeżeli grupa zrzesza producentów drobiu ze względu na różne gatunki, liczba sztuk drobiu dla każdego
gatunku wynosi co najmniej połowę.
2) Dotyczy grup producentów rolnych, które zostały wpisane do rejestru grup producentów rolnych przed dniem
1 czerwca 2014 r.
3) Z wyłączeniem bazylii, melisy, mięty, origanum vulgare (lebiodka pospolita/dziki majeranek), rozmarynu,
szałwii, tymianku i szafranu.
4) Dotyczy grup producentów rolnych, które zostały wpisane do rejestru grup producentów rolnych przed dniem 1
maja 2004 r.
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Oświadczenie

Nazwa grupy producentów rolnych
…………………………………………………………………………………………………………………………
Adres siedziby grupy producentów rolnych
…………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, o której mowa w art. 4 ust.
1 lit. c pkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie
systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady
(WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, z późn.
zm.), oznaczającej produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, w tym zbiory, dojenie,
hodowlę zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich, w zakresie produktów
lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona:

…………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa produktów lub grupy produktów)

coroczne

przychody

ze

sprzedaży

produktów

lub

grup

produktów

wytworzonych

w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej członków grupy stanowią więcej
niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, ze względu na które
1

grupa została utworzona .

1

Należy dołączyć do oświadczenia dokumenty potwierdzające deklarowane przez grupę wartości jeśli
prowadzona była produkcja rolna, np.: zestawienia faktur lub wyciągi z systemów księgowych. Zgodnie z
zapisami ustawy o grupach producentów rolnych grupy starające się o uznanie muszą być producentami
określonego produktu lub grupy produktów, na dzień składania wniosku.
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Dane za okres: od………………do……………………………….. (dd/mm/rrr)
(rok działalności grupy )

Nazwa / imię, nazwisko
członka grupy

Nazwa produktu lub grupy
produktów

Przychód grupy ze
sprzedaży produktów
wyprodukowanych
przez członków
(ogółem)

Przychód grupy
ze sprzedaży
produktów, ze
względu na które
grupa została
uznana
pochodzących od
członków

1
2
3
4

Razem

…….………………………………
(miejscowość , data)

…………………………………………….
(czytelny podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania grupy)

Oświadczenie grupy o produkcji i sprzedaży co najmniej 80 %
produktów lub grup produktów, wyprodukowanych przez członków
grupy
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Oświadczenie

Nazwa grupy producentów rolnych
…………………………………………………………………………………………………………………………
Adres siedziby grupy producentów rolnych
…………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam,

że

każdy

z

członków

grupy

w

roku

działalności

grupy

w

okresie

od…(dd/mm/rrr)…………do………(dd/mm/rrr)
(podać datę roku działalności grupy)

wyprodukował oraz sprzedał do grupy co najmniej 80% wyprodukowanych przez siebie produktów
1

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

Produkty sprzedane przez
poszczególnych członków do
grupy

Wyszczególnienie

Nazwa / imię, nazwisko /
adres członka grupy
producentów rolnych

Nazwa produktu lub
grupy produktów

Wielkość
produkcji
(sztuki, tony,
litry, zł)

Wartość
produkcji
(tys. zł)

Produkty sprzedane przez
poszczególnych członków do
grupy (ogółem)

Wielkość
produkcji
(sztuki, tony,
litry, zł)

Wartość
produkcji
(tys. zł)

Razem

…….………………………………
(miejscowość, data)

1

…………………………………………….
(czytelny podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania grupy)

oświadczenie dotyczy grupy, która w dniu składania wniosku prowadziła działalność rolniczą i posiada dane historyczne
dotyczące produkcji i sprzedaży. Na potwierdzenie wskazanych wartości grupa składa wraz z oświadczeniem dokumenty
potwierdzające wskazane wartości, np.: zestawienia faktur czy wyciągi z systemów księgowych.
Członkowie grupy ubiegającej się o nadanie statusu grupy producentów rolnych muszą być producentami określonego produktu lub
grupy produktów, na dzień składania wniosku.

Oświadczenie grupy o produkcji i sprzedaży co najmniej 80 %
produktów lub grup produktów, wyprodukowanych przez członków
grupy
Gpr1_W7
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z dnia 1.03.2016

I. DANE REJESTRACYJNE:

NAZWA GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH:………………………
SIEDZIBA I ADRES GRUPY:………………………………………….....
NUMER CRP:……………………………………………… ………….

1. INFORMACJA

O

WIELKOŚCI

I

WARTOŚCI

PRODUKCJI

PRODUKTU

LUB

GRUPY

PRODUKTÓW, ZE WZGLĘDU NA KTÓRE GRUPA ZOSTAŁA UTWORZONA:

A) PRODUKT LUB GRUPA PRODUKTÓW SPRZEDANE PRZEZ GRUPĘ

WIELKOŚĆ PRODUKCJI
Produkt lub grupa
produktów
ze
względu na które
grupa
została
utworzona

Aktualny rok
działalności
od………do……

Poprzedni rok
działalności
od………do……

WARTOŚĆ PRODUKCJI
Aktualny rok
działalności
od………do……

Poprzedni rok
działalności
od………do……

B) PRODUKT LUB GRUPA PRODUKTÓW SPRZEDANE PRZEZ GRUPĘ, POCHODZĄCE OD
CZŁONKÓW TEJ GRUPY, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM PRODUKCJI POSZCZEGÓLNYCH
CZŁONKÓW GRUP
WIELKOŚĆ PRODUKCJI
Lp.

Nazwa/
imię,
nazwisko,
adres
siedziby członka

Produkt
lub
grupa produktów
ze względu na
które
grupa
została
utworzona

Aktualny
rok
działalności
od………
do………

Poprzedni
rok
działalności
od………do
………

WARTOŚĆ PRODUKCJI
Aktualny
rok
działalności
od………do
………

Poprzedni
rok
działalności
od………do
………

C) PRODUKTY SPRZEDANE PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW DO GRUPY
WIELKOŚĆ PRODUKCJI
Lp.

Nazwa/
imię,
nazwisko,
adres
siedziby członka

Produkt
lub
grupa produktów
ze względu na
które
grupa
została
utworzona,
sprzedane
do
grupy

Aktualny
rok
działalności
od………
do………

Poprzedni
rok
działalności
od………do
………

WARTOŚĆ PRODUKCJI
Aktualny
rok
działalności
od………do
………

Poprzedni
rok
działalności
od………do
………

D) WIELKOŚCI I WARTOŚCI PRODUKCJI PRODUKTU LUB GRUPY PRODUKTÓW KAŻDEGO
Z CZŁONKÓW GRUPY

WIELKOŚĆ PRODUKCJI
Lp.

Nazwa/
imię,
nazwisko,
adres
siedziby członka

Produkt
lub
grupa produktów
ze względu na
które
grupa
została
utworzona,
sprzedane
do
grupy

Aktualny
rok
działalności
od………
do………

Poprzedni
rok
działalności
od………do
………

WARTOŚĆ PRODUKCJI
Aktualny
rok
działalności
od………do
………

Poprzedni
rok
działalności
od………do
………

…………………………………
Data i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania grupy
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Sprawozdanie roczne

I. DANE REJESTRACYJNE:

NAZWA GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH:………………………
SIEDZIBA I ADRES GRUPY:………………………………………….....
NUMER CRP:……………………………………………… ………….
ROK OBJĘTY SPRAWOZDANIEM (rok działalności grupy)
od ……………………do……………………
(dd-mm-rrr)

(dd-mm-rrr)

II. DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GRUPY:

1.

Produkt lub grupa produktów, ze względu na które grupa została utworzona
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

2.

Aktualna liczba członków grupy

3.

Informacja o rocznej wielkości produkcji i wartości przychodów netto grupy ze

sprzedaży produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została
utworzona, wytworzonych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji
rolnej członków grupy

Produkt lub grupa produktów ze
względu na które grupa została
utworzona

Roczna wielkość
produkcji (tony, litry,
sztuki, zł)

Roczna wartość
przychodów netto
(zł)

4.

Informacja o łącznej rocznej wielkości produkcji i wartości przychodów netto grupy ze
sprzedaży produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona.
Produkt lub grupa produktów. ze
względu na które grupa została
utworzona

Łączna roczna wielkość
produkcji (tony, litry,
sztuki, zł)

Łączna roczna wartość
przychodów netto
(zł)

…………………………………………………
Data i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania grupy

W okresie objętym sprawozdaniem od……………………do……………………..grupa realizowała
cele zgodne z art. 2 ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie
innych ustaw z 15 września 2000 r., tj:

1) dostosowania produktów rolnych i procesu produkcyjnego do wymogów
rynkowych,
2)

wspólnego

wprowadzania

towarów

do

obrotu,

w

tym

przygotowania

do sprzedaży,
3)

centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych,

4) ustanowienia

wspólnych

zasad

dotyczących

informacji

o

produkcji

ze

szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności produktów rolnych,
5)

rozwijania umiejętności biznesowych, marketingowych oraz organizowania
i ułatwiania procesów wprowadzania innowacji,

6) ochrony środowiska naturalnego.

………………………………………
Data i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania grupy

