
Lubelska Izba Rolnicza 

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 

20.06.2016r. w sprawie zmiany niekorzystnych przepisów dotycz ących grup 

producentów rolnych. 

Z nap ływających sygna łów od rolników indywidualnych, jak równie ż  cz łonków grup 

producentów rolnych zmiany przedstawione w ustawie o grupach producentów rolnych mog ą  

zniech ęci ć  producentów do dalszego zrzeszania si ę  w grupy. 

W Ustawie z 11 wrze śnia 2015r. poz. 1888 o zmianie ustawy o grupach producentów 

rolnych i ich zwi ązkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udzia łem ś rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

w art. 3a, pkt 6 zosta ł  wprowadzony wymóg: „w ka żdym roku dzia łalności grupy produkuje 

oraz sprzedaje do grupy co najmniej 80% wyprodukowanych przez siebie produktów lub grup 

produktów, ze wzgl ędu na które grupa zosta ła utworzona". 

Zapis jest niekorzystny dla producentów, którzy prowadz ą  oprócz produkcji ro ś linnej 

produkcj ę  zwierz ęcą . Rolnicy, którzy chc ą  za łożyć  grup ę  producentów ziarna zbó ż  w celu 

sprzeda ży przez grup ę  nadwyżek zbó ż  paszowych lub produkowanych zbó ż  chlebowych nie 

będą  spe łniali warunków zmian w ustawie, cz ęść  upraw zbo żowych stanowi bazę  paszową  dla 

produkcji zwierz ęcej. 

Proponujemy w celu rozwi ązania problemu w ustawie o grupach producentów art. 

3a,pkt.6 zast ąpienie s łowa „wyprodukowanych" s łowem „sprzedanych" lub dodanie 

„z wyłączeniem produktów zu żytych na pasze we w łasnym gospodarstwie" wówczas 

produkcja cz łonka grupy stanowi ąca bazę  paszową  dla produkcji zwierzęcej nie wprowadzana 

do sprzeda ży nie będzie objęta ww. obowi ązkiem 

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej wnosi o znowelizowanie podstaw 

prawnych w zakresie grup producentów rolnych jeszcze przed uruchomieniem mechanizmu 

pomocy w ramach PROW 2014 -2020. 

Samorz ąd Rolniczy Województwa Lubelskiego zwraca si ę  o pilne podj ęcie 

zdecydowanych dzia łań  i wprowadzenia zmian. 
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