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Przeglądając rejestry grup producentów rolnych publikowane na stronach internetowych 

ARR można zauważyć, że liczba grup producentów w kraju z końcem 2016 r znacznie zmalała. W 
województwie pomorskim w poprzednim okresie funkcjonowania PROW 2007-2013 
zarejestrowanych było blisko 100 grup producentów obecnie jest 41grup.  

Gwałtowny spadek liczebności nastąpił po nowelizacji ustawy o grupach producentów 
rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.1888.) Grupy zobowiązane 
zostały do złożenia do ARR w terminie najpóźniej do 18.12.2016r. wniosku o potwierdzenie 
spełniania warunków uznania. W przypadku nie złożenia wniosku o potwierdzenie spełniania 
warunków uznania dyrektor OT ARR właściwy ze względu na siedzibę grupy wydawał decyzję 
administracyjną o stwierdzeniu niespełniania przez grupę warunków uznania i wykreśleniu jej z 
rejestru grup.  

Wiele grup złożyło wnioski ale z różnych względów nie otrzymały potwierdzenia spełnienia 
przez grupę warunków uznania i zostały wykreślone z rejestru. Inne głównie te, które powstały 
wcześniej i wykorzystały już przysługujące im wsparcie finansowe nie złożyły w ogóle wniosków. 
Powodem rezygnacji jak twierdzili niektórzy członkowie grup było uniknięcie uciążliwych kontroli i 
nadmiernej biurokracji, której wcześniej doświadczyli ze strony ARR. Znane mi są grupy, które nie 
zaprzestały działalności ale nie podjęły próby potwierdzenia spełniania warunków uznania. 

 
Aktualny stan zorganizowania producentów rolnych w województwie pomorskim przedstawia 
poniższa tabela. 

Wykaz produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być  
tworzone grupy producentów rolnych, 

Ilość 
Liczba 

członków 

Mleko: krowie, owcze lub kozie 5 385 

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

2 14 

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

14 77 

Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, 
mrożone 

4 39 

Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych 13 78 

Ziemniaki świeże lub chłodzone 2 12 

Materiał siewny lub sadzeniaki 1 6 

Razem 41 611 

 
Najwięcej jest grup producentów drobiu oraz ziarna zbóż i nasion roślin oleistych. Są to 

grupy małe, zrzeszają od 5 do 9 członków. Grupy producentów mleka, których jest tylko 5 zrzeszają 
385 rolników a liczą od 7 do 148 członków.  

Stopień zorganizowania się rolników jest wciąż niewystarczający i daleki od oczekiwań. 
Korzyści ekonomiczne i pozaekonomiczne wynikające z tej formy gospodarowania są powszechnie 
znane a mimo to nie widać postępu w tworzeniu wspólnych struktur gospodarczych.  

W województwie pomorskim rolników zainteresowanych wspólnym działaniem i utworzeniem 
grupy producentów jest niewielu. Aktualnie w organizacji jest 6 grup. Czy starczy im wytrwałości i 
uda im się otrzymać potwierdzenie uznania okaże się po koniec br., kiedy zakończy się nabór 
wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. 

Dla rolników utworzenie i prowadzenie firmy  - grupy producenckiej, funkcjonującej jako 
osoba prawna, jest wielkim wyzwaniem. Muszą poznać zasady funkcjonowania osoby prawnej bo 
osobiście (i nieodpłatnie) pełnią funkcje zarządcze a przy tym prowadzą ciągle własne 
gospodarstwa.  Organizowanie się rolników w grupy producentów wymaga wsparcia ośrodków 
doradztwa rolniczego ale też ze strony instytucji nadzorujących ich funkcjonowanie. Trzeba pomagać 
a nie utrudniać i przeszkadzać. 
 


