
    Po  długich  pracach  parlamentarnych    jeden  projekt  zgłosili  posłowie  w sejmowej  Komisji 
Rolnictwa  i Rozwoju  Wsi  w 1998  roku,  drugi  w kilka  miesięcy  później  rząd    we  wrześniu  br. 
została wreszcie uchwalona ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach.

    Grupy takie powstawały już samorzutnie od kilku lat, bez określonych ram prawnych. Działało 
ich  blisko  300,  w tym  najwięcej,  bo  160    w sektorze  owoców  i warzyw.  Stwarza  ona  nie  tylko 
płaszczyznę  dla  zjednoczenia  wysiłków  rolników,  ale  zapewnia  grupom  preferencje  i pomoc 
finansową państwa. Rolnicy na zasadach przez siebie ustalonych, całkowicie dobrowolnie mogą 
wspólnie uprawiać pola, prowadzić hodowlę, dokonywać wstępnego uszlachetnienia produktów, 
zajmować  się  zbytem.  Celem  takiego  zrzeszania  się  w grupy  jest  poprawa  efektywności 
gospodarowania,  lepsza  organizacja  rynku  produktów  rolnych,  skoncentrowanie  podaży 
artykułów  rolnych,  poprawa  jakości.  Wymaga  to  wspólnych  działań  i inwestycji  w zakresie: 
przechowywania,  magazynowania,  przygotowania  do  sprzedaży  produktów  wytworzonych 
w gospodarstwach członków.

    Oczywistym jest, że pozycja grupy producenckiej, a tym bardziej związku jest zupełnie inna niż 
pojedynczego,  drobnego  rolnika.  Daje  dostęp  do  szerszych  rynków  zbytu,  umożliwia  większe 
inwestycje, a w konsekwencji większe zyski. Zasadą działania grup producenckich jest sprzedaż 
na  rynku  towarów  wyprodukowanych  przez  ich  członków,  a nie  ich  zakup  i odsprzedaż 
w zyskiem.

    Konieczność  restrukturyzacji  rolnictwa,  jego  unowocześnienia  i dostosowania  do  standardów 
Unii Europejskiej wymaga silnego wsparcia ze strony państwa. Zresztą jest to zasada stosowana 
również w krajach członkowskich Unii, które też wspomagają swoje rolnictwo jako słabsze ogniwo 
gospodarki.  Systemowe  wspieranie  zorganizowanych  grup  producenckich  i ich  związków  jest 
jednym ze skuteczniejszych sposobów poprawy  ich konkurencyjności na rynku. Rząd dostrzega 
ważną  rolę  grup  producenckich  w organizowaniu  rynku  produktów  rolnych  oraz  w pobudzaniu 
inicjatyw  lokalnych,  tworzeniu  nowych  miejsc  pracy,  obniżaniu  kosztów  działalności  rolniczej 
i ogólnym wzroście zamożności rodzin chłopskich. Grupy producenckie mogą przynieść wymierne 
korzyści  nie  tylko  swoim  członkom.  Mogą  być  ważnym  elementem  porządkowania  obrotu 
artykułami rolnymi, skutecznie bronić wieś przed nieuczciwymi pośrednikami. 

Pomoc państwa dla grup i ich związków

    Te  funkcje  jeszcze  skuteczniej  niż  grupy  producenckie  będą  wypełniać  lokalne,  regionalne 
i ogólnokrajowe  związki  skupiające  grupy  wytwórców  danego  produktu  bądź  grupę  produktów 
pokrewnych. Uchwalona przez Sejm ustawa określa zasady  tworzenia grup producenckich  i ich 
związków,  a także  warunki,  na  jakich  są  one wspomagane  finansowo  przez  państwo.  Członek 
jednej grupy nie może wstąpić do innej zajmującej się produkcją tego samego towaru  lub grupy 
towarów,  przy  czym  obowiązuje  zasada  minimum  3letniej  przynależności  do  grupy.  Grupa 
w drodze  decyzji  administracyjnej  wojewody  jest  wpisywana  do  rejestru  podmiotów 
gospodarczych.  W  odniesieniu  do  związku  grup  producentów  rolnych  organem  właściwym  do 
wydania stosownej decyzji jest minister rolnictwa, który następnie pełni nadzór nad działalnością 
związku.

    Grupy  i ich  związki  w myśl  ustawy    otrzymają  pomoc  finansową  ze  strony  państwa 
przeznaczoną  na  założenie  i wsparcie  działalności  administracyjnej w okresie  pierwszych  5  lat. 
Pomoc  ta wyniesie: w pierwszym  roku 5%, w drugim  roku 4%, w trzecim  roku 3%, w czwartym 
roku 2%,w piątym roku 1% osiągniętych przez nie rocznych przychodów ze sprzedaży produktów. 
Równocześnie kwoty te nie mogą być wyższe niż:

    w  pierwszym  roku  80krotność, w drugim  64krotność, w trzecim  48krotność, w czwartym   
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32krotność,  w piątym  16krotność  przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  ogłaszanego 
przez GUS.

    Pomocy  finansowej  grupom  i ich  związkom  udziela  Agencja  Restrukturyzacji  i Modernizacji 
Rolnictwa ze środków przyznanych na ten cel w ustawie budżetowej. Równocześnie podmioty te 
mogą się ubiegać o preferencyjne kredyty inwestycyjne oraz dopłaty do oprocentowania kredytów 
obrotowych,  a także  o  poręczenia  kredytów  inwestycyjnych  przez  Agencję  Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

    Wsparcie  finansowe państwa nie  jest zapewne wystarczające, ale dobrze, że  jest. Zbyt mało 
czasu upłynęło jeszcze od przyjęcia ustawy, aby oceniać jej skutki. Z pewnością ustawa umocniła 
grupy  wcześniej  istniejące.  Dochodzą  sygnały  o  powstawaniu  nowych.  Doświadczenia 
działających już grup pozwalają na pewien optymizm. 

Im się opłaca

    W regionie świętokrzyskim działa na przykład już kilkadziesiąt grup producenckich pod różnymi 
nazwami.  Dobre  wyniki  osiąga  Stowarzyszenie  Producentów  Trzody  Chlewnej  w Opatowcu, 
skupiające ponad 30 rolników. Zwiększyli oni rozmiary produkcji, poprawili jakość i jednorodność, 
obniżyli  koszty  własne. Dzięki  przystąpieniu  do Wojewódzkiego  Związku  Producentów Rolnych 
w Kielcach mogą sprzedawać swój towar do wielkiej ubojni budowanej w dużą pomocą środków 
unijnych.  Niemniej  zachęcające  rezultaty  osiąga  Nadnidziańska  Spółdzielnia  Producentów 
Rolnych  w gminie  Kije  w pow.  pińczowskim.  Tu  w kolei  rolnicy  zajmują  się  wspólną  produkcją 
warzyw, buraków cukrowych i nasion. Jednocześnie sami zabiegają o kontraktację, zaopatrzenie 
w środki  produkcji,  sortowanie  towarów  i zbyt.  Charakterystyczne,  że  organizatorem  tej  grupy 
producenckiej  jest  Janusz  Juszczyk  w Bogucic,  inżynier,  jeden  w najlepszych  rolników  w tej 
okolicy,  który  radzi sobie dobrze  i bez grupy. A  jednak uznał  on,  że warto,  że  grupa może być 
pożyteczna dla rolników i dla niego.

    Można sądzić, że grupy producenckie przyjmą się na polskiej wsi i odgrywać będą ważną rolę 
w procesie modernizacji rolnictwa i poprawy dochodowości gospodarstw. 
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