
 

ETAPY TWORZENIA GRUPY 
 

Producenci przed podjęciem decyzji o zakładaniu grupy powinni: 

 

 jasno określić cel dla którego będą tworzyć swoją organizację 

 zebrać określoną liczbę członków, gwarantującą zarówno spełnienie wymagań prawnych jak i 

zapewnienie odpowiedniego potencjału produkcyjnego 

 określić możliwości rynkowe 

 sformułować ofertę sprzedaży , którą będzie można przedstawić potencjalnym nabywcom 

 opracować prosty plan działania wraz oszacowaniem prawdopodobnych przychodów i 

kosztów 

 

Kolejne etapy tworzenia grupy obejmują: 

 

1. Wybór formy prawnej dla grupy (spółdzielnia, , spółka,  zrzeszenie) 

 

 Zrzeszenie Spółdzielnia Spółka z o.o. 

Podstawa  
prawna  

Ustawa z dn. 08.10. 82 

o społeczno-

zawodowych 

organizacjach rolników  

( Dz. U. z 1982 r. nr 32 

poz. 217 z późn. 

zmianami) 

Ustawa z dn. 16.09.82 

„Prawo spółdzielcze”  

(Dz. U. z 1982 r. nr 30, 

poz. 210 z późn. 

zmianami) 

Ustawa z dn. 15.09.2000 

„Kodeks spółek 

handlowych”  

(Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 

1037, z późn. zmianami) 

Cel organizacji  gospodarczy, ale 

również społeczny  

gospodarczy, ale również 

społeczny  

dowolny  

Teren działania  terytorium RP  bez ograniczeń  bez ograniczeń  

Liczba członków  
założycieli  

co najmniej 10 osób 

fizycznych , z których co 

najmniej 8 prowadzi 

gospodarstwo rolne 

jako właściciel, 

posiadacz bądź 

użytkownik  

co najmniej 10 osób 

fizycznych lub 3 osoby 

prawne,  

w przypadku spółdzielni 

producentów rolnych 

zarejestrowanej zgodnie 

z ustawą o grupach 

producentów rolnych i 

ich związkach  - 5 osób 

fizycznych lub prawnych 

w przypadku spółdzielni 

produkcji rolniczej 5 osób 

fizycznych  

1 i więcej osób fizycznych  

lub prawnych  

Członkowie osoby fizyczne  osoby fizyczne i prawne  osoby fizyczne i prawne  



 organizacji na równych prawach  na równych prawach  

Osobowość 
prawna  

tak  tak  tak  

Forma 
zaangażowania 

finansowego 
członków  

składki członkowskie  udział  udział  

Wysokość kapitału 
założycielskiego  

- - 5 000 zł  

Minimalna 
wartość udziału  

  50 zł 

Odpowiedzialność  
członka za 

zobowiązania 
organizacji 

brak do wysokości udziałów  do wysokości udziałów  

Zmiany w składzie 
grupy 

Forma otwarta Forma otwarta Forma zamknięta, wymaga 

zmian w dokumentach 

rejestracyjnych 

Podział zysku 
pomiędzy 

członków grupy 

Zysk dzielony jest w 

jednakowych częściach 

dla wszystkich członków 

Proporcjonalnie do 

obrotów handlowych z 

grupą 

Proporcjonalnie do ilości 

udziałów 

Proporcjonalnie do ilości 

udziałów 

Proporcjonalnie do 

obrotów handlowych z 

grupą 

Wpływ członków 
na podejmowanie 

decyzji 

Jeden członek – jeden 

głos  

Jeden członek – jeden 

głos 

Proporcjonalnie do ilości 

udziałów  

Prawo do majątku 
grupy 

Równe prawo 

poszczególnych 

członków do majątku 

grupy 

Proporcjonalnie do ilości 

udziałów 

Proporcjonalnie do ilości 

udziałów 

Przebieg zebrania 
założycielskiego 

  wymagana obecność 

notariusza, umowa spółki 

w formie aktu notarialnego 

Koszt rejestracji  w 
KRS 

1500 zł 1500 zł 1500 zł 

 

 

2. Przygotowanie aktu założycielskiego (statutu lub umowy) zgodnie z podstawą prawną wybranej 

formy zawierającego m.in.: nazwę i siedzibę organizacji, zakres i terytorium działania, zasady 

nabywania i utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków, strukturę organizacyjną i organy, 

zasady gospodarowania i dysponowania majątkiem 



 

3. Przeprowadzenie zebrania założycielskiego, które jest podstawą do formalnego powołania grupy. 

 

4. Rejestracja formy prawnej we właściwym dla miejsca siedziby przyszłej grupy Wydziale 

Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego (we Wrocławiu: ul. Poznańska 16-20,  53-630 

Wrocław  071/ 334 82 18) 

Wnioski składa się na formularzach KRS dostępnych we wszystkich sądach lub na stronie 

internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl/krs/krs_formularze) 

 

Do wniosku o rejestrację spółdzielni dołącza się: 

 dwa odpisy statutu podpisane przez założycieli 

 odpisy dokumentów stwierdzających wybór Zarządu i Rady Nadzorczej 

 wzory podpisów członków zarządu 

 listę członków założycieli 

 

Do wniosku o rejestrację spółki z o.o. dołącza się: 

 umowę spółki w formie aktu notarialnego – 1 egzemplarz 

 protokół ustanowienia i wyboru pierwszych władz spółki, jeżeli nie zostały one ustanowione w 

umowie spółki 

 oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego 

zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione 

 wzory podpisów członków zarządu – potwierdzone przez notariusza lub złożone wobec sądu 

 

5. Uznanie grupy 

Na mocy art. 7 pkt 1 zmienionej ustawy, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego 

(dyrektor OT ARR), właściwy ze względu na siedzibę grupy wydaje decyzję o uznaniu grupy, jeżeli 

spełnia ona warunki określone w ustawie i dokonuje wpisu grupy do rejestru grup. 

Uznanie grupy producentów rolnych i zatwierdzenie planu biznesowego następuje w drodze decyzji 

administracyjnej, na wniosek grupy, składany do dyrektora OT ARR właściwego ze względu na jej 

siedzibę. 

Do wniosku o uznanie grupa producentów rolnych dołącza m.in.: 

 plan biznesowy grupy w zakresie realizacji celów określonych w art. 2 ustawy, zgodny z aktem 

założycielskim, sporządzony na co najmniej 5 lat, na formularzu opracowanym przez Agencję 

Rynku Rolnego i udostępnionym na stronie internetowej ARR, 

 oświadczenia członków grupy o prowadzeniu, w dniu składania wniosku o uznanie, 

gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej w zakresie produkcji produktów 

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

 

Dokumenty związane z uznawaniem grupy znajdują się na stronie ARR 

www.arr.gov.pl/uznawanie/4776-warunki-uznawania-grup-producentow-rolnych 

 

6.  Rejestr grup producentów rolnych 

Dyrektor OT ARR właściwy ze względu na siedzibę grupy prowadzi rejestr grup producentów rolnych. 

Rejestr grup producentów rolnych zawiera: 

1)    nazwę i siedzibę grupy; 

http://www.arr.gov.pl/uznawanie/4776-warunki-uznawania-grup-producentow-rolnych


2)    datę wydania decyzji administracyjnej o uznaniu grupy producentów rolnych i zatwierdzeniu 

planu biznesowego; 

3)    nazwę produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa otrzymała decyzję; 

4)    dane osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z jej aktem założycielskim; 

5)    liczbę członków grupy. 

Grupa jest obowiązana do informowania Dyrektora OT ARR o każdej zmianie danych zawartych w 

rejestrze, w terminie miesiąca od dnia dokonania zmiany. 

W przypadku gdy grupa nie wypełnia obowiązku, o którym mowa powyżej, dyrektor OT ARR wzywa 

grupę do wypełnienia tego obowiązku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez grupę. 

Jednocześnie dyrektor OT ARR, w terminie 7 dni od dnia wypełnienia przez grupę obowiązku, o 

którym mowa powyżej, informuje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa ARR oraz Prezesa 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

 

      

7. Uzyskanie wpisu do ewidencji producentów 

Wniosek o wpis do ewidencji składa się w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na 

siedzibę grupy na formularzu W-1/04 wraz z załącznikiem dla organizacji producentów (symbol 

formularza W-1.1/04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


