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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 10 października 2012 r. 
 

o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu 
paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno 

 

(druk nr 197) 

 
 
USTAWA z dnia 19 grudnia 2003 r. O ORGANIZACJI RYNKÓW OWOCÓW 

I WARZYW, RYNKU CHMIELU, RYNKU SUSZU PASZOWEGO ORAZ RYNKÓW 

LNU I KONOPI UPRAWIANYCH NA WŁÓKNO (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 oraz z 

2012 r. poz. 243) 

 
Art. 2. 

1. [W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej marszałek województwa wydaje 
decyzje w sprawach:] <W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej, jeżeli 
ustawa nie stanowi inaczej, zadania i kompetencje właściwego organu państwa 
członkowskiego wykonuje marszałek województwa, w tym dokonuje powiadomień, 
przekazuje informacje oraz wydaje decyzje w szczególności w sprawach:> 

[1) wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw, zwanej dalej "grupą 
producentów", i zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania tej grupy za 
organizację producentów owoców i warzyw, zwaną dalej "organizacją 
producentów";] 

<1) wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw, zwanej dalej „grupą 
producentów”, i wstępnego zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania grupy 
producentów za organizację producentów owoców i warzyw, zwaną dalej 
„organizacją producentów”;> 

<1a) zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy 
producentów za organizację producentów, zwanego dalej „planem dochodzenia 
do uznania”;> 

[2) zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy 
producentów za organizację producentów, zwanego dalej "planem dochodzenia do 
uznania";] 

<2) zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania, z wyłączeniem zmian 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 19;> 

3) uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń; 
4) uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń; 
5) zawieszenia albo cofnięcia: 

a) wstępnego uznania grupy producentów, 
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b) uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń, 
c) uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń. 

1a. [Oprócz przypadków, o których mowa w art. 116 i 117 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do 
rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze 
owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 350 z 31.12.2007, str. 1), zwanego dalej 
"rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1580/2007", marszałek województwa wydaje decyzję 
o zawieszeniu uznania albo wstępnego uznania także w przypadku, gdy:] <Oprócz 
przypadków, o których mowa w art. 114 i art. 115 rozporządzenia wykonawczego 
Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe 
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do 
sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. 
UE L 157 z 15.06.2011, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 
543/2011”, marszałek województwa wydaje decyzję o zawieszeniu uznania albo 
wstępnego uznania także w przypadku, gdy:> 

1) organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów nie przekazuje 
informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 lit. b; 

[2) grupa producentów nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1a.] 
<2) grupa producentów nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 13 ust. 

1a, albo informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 
ust. 2 pkt 19.> 

2. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej marszałek województwa: 
[1) przeprowadza kontrole w zakresie spełniania warunków: 

a) wstępnego uznania grupy producentów i zatwierdzenia planu dochodzenia do 
uznania, 

b) zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania, 
c) uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń, 
d) uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń;] 

<1) przeprowadza kontrole w zakresie spełniania warunków: 
a) wstępnego uznania grupy producentów i wstępnego zatwierdzenia planu 

dochodzenia do uznania, 
b) zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania, 
c) uznania za organizację producentów podmiotu wnioskującego o wstępne 

uznanie za grupę producentów, 
d) zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania, 
e) uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń, 
f) uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń;> 

2) współpracuje z właściwymi władzami państw członkowskich Unii Europejskiej w 
zakresie uznawania i kontroli ponadnarodowych organizacji producentów i ich 
zrzeszeń. 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych jest organem wyższego stopnia w stosunku 
do marszałka województwa w sprawach, o których mowa w ust. 1. 
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[Art. 2a. 
1. Realizacja planu dochodzenia do uznania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, może 

odbywać się w okresach rocznych lub półrocznych. 
2. Okres, o którym mowa w art. 51 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007, 

wynosi 4 miesiące.] 
<Art. 2a. 

1. Realizacja planu dochodzenia do uznania może odbywać się w okresach rocznych 
lub półrocznych. 

2. Okres, o którym mowa w art. 49 ust. 4 rozporządzenia nr 543/2011, wynosi 4 
miesiące.> 

 
Art. 2b. 

1. Marszałek województwa prowadzi rejestr wstępnie uznanych grup producentów, 
uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji 
producentów i ich zrzeszeń. 

2. Rejestr zawiera: 
1) nazwę, siedzibę i dane teleadresowe wstępnie uznanych grup producentów lub 

uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji 
producentów i ich zrzeszeń; 

[2) datę wydania decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 4; 
3) nazwę grupy lub grup produktów, ze względu na które grupa producentów lub 

organizacja producentów i ich zrzeszenie oraz ponadnarodowa organizacja 
producentów i ich zrzeszenie otrzymały decyzje, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 
3 i 4;] 

<2) datę wydania decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 1a, 3 i 4; 
3) nazwę grupy lub grup produktów, ze względu na które grupa producentów lub 

organizacja producentów i ich zrzeszenie oraz ponadnarodowa organizacja 
producentów i ich zrzeszenie otrzymały decyzje, o których mowa w art. 2 ust. 1 
pkt 1, 1a, 3 i 4;> 

4) zatwierdzoną liczbę członków wstępnie uznanej grupy producentów, uznanej 
organizacji producentów i ich zrzeszenia oraz ponadnarodowej organizacji 
producentów i ich zrzeszenia; 

5) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wstępnie uznanej grupy 
producentów lub uznanej organizacji producentów i ich zrzeszenia oraz 
ponadnarodowej organizacji producentów i ich zrzeszenia. 

3. Rejestr jest jawny. 
4. Marszałek województwa jest obowiązany do wprowadzania do rejestru każdej zmiany 

danych zawartych w rejestrze po wydaniu decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 
i 5. 

 
Art. 3. 

1. Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, 
Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej "Agencją", Prezesowi Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją Restrukturyzacji", 
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oraz Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 
zwanemu dalej "Głównym Inspektorem", informacje o: 

[1) dacie wydania decyzji o wstępnym uznaniu grupy producentów i okresie realizacji 
zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania,] 

<1) dacie wydania decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 1a, oraz okresie 
realizacji zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania,> 

2) wydaniu decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-5 
- w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji. 

<1a. Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków 
rolnych oraz Prezesowi Agencji Restrukturyzacji informacje o: 

1) skutkach finansowych wstępnie zatwierdzonych planów dochodzenia do 
uznania na formularzu stanowiącym załącznik Vb do rozporządzenia 
nr 543/2011, do dnia 20 czerwca danego roku;  

2) wysokości wydatków określonych w planie dochodzenia do uznania:  
a) zatwierdzonym decyzją, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1a, 
b) w przypadku zmiany tej wysokości.> 

2. Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych 
informacje o: 

1) wynikach kontroli, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1, 
2) których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 1a 

- na formularzu udostępnionym przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych. 
3. Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych 

informacje o: 
[1) złożeniu wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, oraz o 

ewentualnych skutkach finansowych jego pozytywnego rozpatrzenia;] 
[2) odmowie: 

a) wstępnego uznania grupy producentów i zatwierdzenia planu dochodzenia do 
uznania tej grupy, 

b) uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń 
- w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub odmowy, o 
której mowa w pkt 2 lit. a lub b.] 

<2) odmowie: 
a) wstępnego uznania grupy producentów i wstępnego zatwierdzenia planu 

dochodzenia do uznania, 
b) zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania, 
c) uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń  

– w terminie 7 dni od dnia wydania odmowy.> 
 

<Art. 3a. 
1. Marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę grupy producentów, na 

podstawie informacji, o których mowa w art. 8 ust. 5, zawiadamia niezwłocznie 
grupę o wysokości współczynnika przydziału, o którym mowa w art. 47 ust. 4 akapit 
drugi rozporządzenia nr 543/2011.  
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2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 
Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące doręczeń. 

3. Grupa producentów: 
1) składa wniosek o zatwierdzenie planu dochodzenia do uznania albo 
2) dokonuje zmiany wstępnie zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania, 

dostosowując plan do wysokości współczynnika przydziału, o którym mowa w 
art. 47 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia nr 543/2011, i składa wniosek o 
zatwierdzenie planu dochodzenia do uznania, albo 

3) wycofuje wstępnie zatwierdzony plan dochodzenia do uznania  
–  w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 
1. 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 3, zawierają nazwę, określenie siedziby i adres 
wnioskodawcy, a wniosek, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera ponadto 
określenie proponowanych zmian w planie dochodzenia do uznania wraz z 
uzasadnieniem i pozytywną opinią dyrektora oddziału regionalnego Agencji 
Restrukturyzacji właściwego ze względu na siedzibę grupy producentów dotyczącą 
proponowanych zmian w planie dochodzenia do uznania. 

5. Marszałek województwa w przypadku, o którym mowa w ust. 3: 
1) pkt 1, wydaje decyzję, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1a;  
2) pkt 2: 

a) wydaje decyzję, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1a, lub 
b) wzywa grupę producentów do dokonania w planie dochodzenia do uznania 

zmian, o których mowa w art. 38 ust. 5 zdanie drugie rozporządzenia nr 
543/2011, a w przypadku niedokonania tych zmian – wydaje decyzję 
o odmowie zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania; 

3) pkt 3, wydaje decyzję o cofnięciu wstępnego uznania grupy producentów. 
6. Jeżeli grupa producentów nie dokona w terminie żadnej z czynności, o których 

mowa w ust. 3, marszałek województwa wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie 
cofnięcia wstępnego uznania grupy producentów.  

Art. 3b. 
1. Marszałek województwa wydaje decyzję w sprawie zmiany do zatwierdzonego 

planu dochodzenia do uznania w zakresie zwiększenia wydatków zgodnie z art. 39 
ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 543/2011, po uzyskaniu zgody Prezesa Agencji 
Restrukturyzacji. 

2. Odmowa wydania zgody, o której mowa w ust. 1, następuje, jeżeli zwiększenie 
wydatków określonych w planie dochodzenia do uznania spowodowałoby 
przekroczenie wkładu przydzielonego zgodnie z art. 47 ust. 4 akapit drugi 
rozporządzenia nr 543/2011. 

3. Zgodę, o której mowa w ust. 1, wydaje się albo odmawia się wydania zgody, o której 
mowa w ust. 2, w formie postanowienia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
żądania. Na wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie.> 

 
Art. 8. 

1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia: 
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1) warunki przystąpienia osób prawnych i osób fizycznych niebędących producentami 
owoców i warzyw do organizacji producentów, mając na względzie zapewnienie 
ochrony interesów producentów owoców i warzyw, 

2) warunki wstępnego uznawania grup producentów oraz uznawania organizacji 
producentów lub ich zrzeszeń, w tym wykaz grup produktów, ze względu na które 
wnioskuje się o wstępne uznanie lub uznanie, 

3) warunki i wymagania, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania, 
4) warunki, zgodnie z którymi organizacja producentów może zlecać zrzeszeniom 

organizacji producentów lub innym jednostkom organizacyjnym realizację zadań, o 
których mowa w przepisach Unii Europejskiej, 

5) warunki wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów oraz okres, w 
którym występujący z organizacji producentów nie będzie mógł przystąpić do 
wstępnie uznanej grupy producentów w zakresie grupy produktów, w odniesieniu do 
której dana organizacja producentów została uznana, 

6) maksymalną część produkcji lub produktów kwalifikującą się do sprzedaży przez 
członków organizacji producentów, po uzyskaniu zgody organizacji producentów, 
bezpośrednio w ich gospodarstwach lub poza nimi, konsumentom na ich własne 
potrzeby 

- mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie wstępnie uznanych grup producentów, 
organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz wykorzystanie pomocy 
finansowej i możliwość nadzorowania wydatkowania środków finansowych. 

1a. Program operacyjny, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 
22 października 2007 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz 
przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o 
jednolitej wspólnej organizacji rynku") (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. 
zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1234/2007", zawiera co najmniej dwa działania 
w zakresie ochrony środowiska, o których mowa w ramach krajowych na rzecz działań w 
zakresie ochrony środowiska dla programów operacyjnych organizacji producentów w 
sektorze owoców i warzyw, zwanych dalej "ramami krajowymi". 

[2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, na podstawie informacji uzyskanych 
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1, powiadamia Komisję Europejską o złożeniu wniosku o 
wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, oraz o ewentualnych skutkach 
finansowych jego pozytywnego rozpatrzenia.] 

<2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych powiadamia Komisję Europejską o 
decyzjach w sprawie wstępnie zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania i 
skutkach finansowych tych planów, na podstawie informacji uzyskanych zgodnie z 
art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a pkt 1, na formularzu stanowiącym załącznik Vb do 
rozporządzenia nr 543/2011, do dnia 1 lipca danego roku.> 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w zakresie określonym przepisami Unii 
Europejskiej: 

[1) jest organem właściwym do przekazywania Komisji Europejskiej informacji 
dotyczących grup producentów, organizacji producentów i zrzeszeń organizacji 
producentów, w tym rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 99 ust. 3 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007;] 

<1) jest organem właściwym do przekazywania Komisji Europejskiej informacji 
dotyczących grup producentów, organizacji producentów i zrzeszeń organizacji 
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producentów, w tym rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 97 lit. b 
rozporządzenia nr 543/2011;> 

2) opracowuje projekt ram krajowych i strategii krajowej na rzecz programów 
operacyjnych. 

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w przypadku braku zastrzeżeń Komisji 
Europejskiej do opracowanego projektu ram krajowych, określi, w drodze 
rozporządzenia, warunki i sposób wdrażania strategii krajowej w programach 
operacyjnych, mając na względzie wytyczne Komisji Europejskiej w tym zakresie. 

<5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje niezwłocznie Prezesowi 
Agencji Restrukturyzacji oraz marszałkowi województwa  właściwemu ze względu 
na siedzibę grupy producentów informacje o współczynniku przydziału i wkładzie, o 
których mowa w art. 47 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia nr 543/2011.> 

 
Art. 9. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału regionalnego 
Agencji Restrukturyzacji, właściwy ze względu na siedzibę wstępnie uznanej grupy 
producentów, organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, wydaje 
decyzje w sprawach: 

1) zatwierdzenia organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji producentów: 
a) programu operacyjnego albo jego zmiany, 
b) corocznie: 

– wysokości funduszu operacyjnego oraz wysokości wydatków na działania 
zatwierdzone w programie operacyjnym albo ich zmiany, 

– wysokości pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 
albo jej zmiany; 

2) zatwierdzenia częściowego programu operacyjnego zrzeszeniu organizacji 
producentów; 

3) przyznania wstępnie uznanej grupie producentów pomocy finansowej na: 
a) pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i 

prowadzeniem działalności administracyjnej, 
b) pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym 

planie dochodzenia do uznania; 
4) przyznania organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji producentów 

pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego; 
5) (uchylony); 
6) corocznego rozliczania środków finansowych, o których mowa w pkt 4; 

6a) (uchylony); 
7) (uchylony); 
8) (uchylony); 
9) (uchylony); 

10) wymierzenia kary pieniężnej lub zastosowania innych sankcji; 
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11) wymierzania, na wniosek Prezesa Agencji, kar pieniężnych jednostkom 
organizacyjnym lub osobom fizycznym, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i 
b; 

12) wyłączenia z objęcia pomocą finansową działania zatwierdzonego w programie 
operacyjnym lub kwalifikowanego kosztu inwestycji ujętej w zatwierdzonym planie 
dochodzenia do uznania, ze wskazaniem okresu tego wyłączenia; 

[13) zawieszenia zatwierdzenia programu operacyjnego realizowanego przez organizację 
producentów lub zrzeszenie organizacji producentów.] 

<13) wyłączenia grupy producentów, organizacji producentów lub zrzeszenia 
organizacji producentów ze wsparcia w ramach odpowiednio planu 
dochodzenia do uznania lub programu operacyjnego w kolejnym roku.> 

1a. W decyzjach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 6, określa się również obniżki pomocy, 
jeżeli wynikają one z przepisów Unii Europejskiej. 

[1b. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji właściwy ze względu na 
siedzibę organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów oblicza, na 
wniosek organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, roczny pułap 
pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, uwzględniając okres odniesienia, o którym mowa w 
art. 53 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007.] 

<1b. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji właściwy ze względu na 
siedzibę organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów oblicza, 
na wniosek organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, 
roczny pułap pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, uwzględniając okres 
odniesienia, o którym mowa w art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 543/2011.> 

1c. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1 pkt 4, może być wypłacana w częściach. 
1d. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 4, w przypadku gdy 

pomoc ta jest wypłacana w częściach, składa się: 
a) do dnia 30 kwietnia - za pierwszy kwartał roku, 
b) do dnia 31 lipca - za drugi kwartał roku, 
c) do dnia 31 października - za trzeci kwartał roku. 

2. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji: 
[1) opiniuje grupie producentów ubiegającej się o wstępne uznanie plan dochodzenia 

do uznania oraz jego zmiany w zakresie dokładności informacji podanych w planie, 
jego spójności handlowej i jakości technicznej, rzetelności szacunków i 
harmonogramu jego wdrożenia, kwalifikowalności zaproponowanych inwestycji oraz 
zasadności wydatków z nimi związanych - w terminie miesiąca od dnia złożenia tego 
planu lub jego zmiany;] 

<1) opiniuje grupie producentów ubiegającej się o wstępne uznanie plan 
dochodzenia do uznania oraz jego zmiany w zakresie dokładności informacji 
podanych w tym planie, jego spójności handlowej, jakości technicznej i 
rzetelności szacunków w nim zawartych, harmonogramu wdrożenia tego planu, 
zasadności czasu jego trwania, kwalifikowalności zaproponowanych w nim 
inwestycji i zasadności wydatków z nimi związanych oraz okresu członkostwa 
producenta w grupie producentów – w terminie 45 dni od dnia złożenia tego 
planu lub jego zmiany, a w przypadku zmiany wstępnie zatwierdzonego planu, 
o której mowa w art. 3a ust. 3 pkt 2 – w terminie 14 dni od dnia złożenia tego 
planu;> 
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2) monitoruje sposób wdrażania przez organizacje producentów strategii krajowej w 
programach operacyjnych. 

3. Odwołanie od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 6, nie wstrzymuje ich 
wykonania. 

4. Do egzekucji należności wynikających z decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 11, 
stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

5. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 6, zawierają: 
1) nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy; 
2) numer identyfikacyjny nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 
przyznanie płatności; 

3) w przypadku decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 3: 
a) numer rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki finansowe, 
b) kwotę wnioskowanej pomocy finansowej albo kwotę wnioskowanej 

rekompensaty; 
4) w przypadku decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 4: 

a) numer rachunku bankowego utworzonego do obsługi funduszu operacyjnego, 
b) kwotę wnioskowanej pomocy finansowej; 

5) (uchylony). 
6. Do wniosków o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 6, dołącza się: 

1) dokumenty urzędowe wskazujące organy i osoby uprawnione do reprezentowania 
wnioskodawcy; 

2) kopie decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1-4. 
7. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 6, składa się na 

formularzach opracowanych przez Agencję Restrukturyzacji i udostępnionych na stronie 
internetowej administrowanej przez Agencję Restrukturyzacji. 

7a. Decyzje, o których mowa w ust. 1: 
1) pkt 3, są wydawane w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku; 
2) pkt 4, są wydawane w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku; 
3) (uchylony); 
4) pkt 6, są wydawane w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku o rozliczenie 

roczne środków finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 4; 
5) (uchylony). 

8. Organizacja producentów i zrzeszenie organizacji producentów gromadzi środki funduszu 
operacyjnego na wyodrębnionym rachunku bankowym. 

9. Organizacje producentów i zrzeszenia organizacji producentów prowadzą rachunkowość 
w sposób umożliwiający identyfikację każdego pojedynczego wydatku i przychodu 
związanego z funduszem operacyjnym w ramach poszczególnych działań określonych w 
programie operacyjnym. 

10. Krajowe środki finansowe z budżetu państwa w ramach pomocy finansowej, o której 
mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, przeznacza się na dofinansowanie od 5% do 25% 
kwalifikowanych kosztów inwestycji. 
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11. W przypadku wystąpienia producenta owoców i warzyw ze wstępnie uznanej grupy lub 
organizacji producentów i przystąpienia do innej wstępnie uznanej grupy lub organizacji 
producentów wartość produktów sprzedanych przez tę grupę lub organizację 
producentów określa się zgodnie z rzeczywistą, udokumentowaną ilością produktów 
sprzedanych, pochodzących od tego producenta. 

12. Wydatki na działania ujęte w programie operacyjnym mogą zostać zwiększone nie więcej 
niż o 20%, bez konieczności wcześniejszego ich zatwierdzenia, jeżeli: 

1) nastąpi jednoczesne obniżenie wydatków na inne działania; 
2) nie zostanie przekroczona zatwierdzona wysokość funduszu operacyjnego. 

 
Art. 10. 

W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji Restrukturyzacji: 
1) dokonuje wypłaty środków finansowych przyznanych w decyzjach, o których mowa 

w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6, w terminie 30 dni od dnia wydania każdej z tych decyzji; 
2) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych informacje o: 

a) całkowitej kwocie funduszy operacyjnych wraz z całkowitą kwotą pomocy 
finansowej na dofinansowanie funduszy operacyjnych organizacji producentów, 

<aa) kwotach finansowych odpowiadających każdemu rocznemu okresowi 
realizacji planów dochodzenia do uznania – na formularzu udostępnionym 
przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych,> 

b) wstępnie uznanych grupach i uznanych organizacjach producentów oraz ich 
zrzeszeniach - na formularzu udostępnionym przez ministra właściwego do 
spraw rynków rolnych, 

[c) udzieleniu i wypłacie pomocy finansowej i innych środków finansowych 
wstępnie uznanym grupom producentów i uznanym organizacjom producentów 
oraz zrzeszeniom organizacji producentów - na formularzu udostępnionym na 
stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący ministra 
właściwego do spraw rynków rolnych;] 

<c) udzieleniu i wypłacie pomocy finansowej i innych środków finansowych 
wstępnie uznanym grupom producentów i uznanym organizacjom 
producentów oraz zrzeszeniom organizacji producentów – na formularzu 
udostępnionym przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych;> 

[3) monitoruje wdrażanie strategii krajowej i ocenia sposób jej wdrożenia.] 
<3) monitoruje: 

a) wdrażanie strategii krajowej i ocenia sposób jej wdrożenia, 
b) poziom wykorzystania kwoty wkładu przydzielonego zgodnie z art. 47 ust. 4 

akapit drugi rozporządzenia nr 543/2011.> 
 

Art. 13. 
1. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów przekazuje: 

1) Prezesowi Agencji - informacje o ilości nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i 
warzyw w poprzednich miesiącach roku handlowego, w rozbiciu na gatunki - w 
terminie 5 dni roboczych od końca miesiąca, w którym nie przeznaczono owoców i 
warzyw do sprzedaży; 
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2) marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę organizacji 
producentów albo zrzeszenia organizacji producentów: 

a) zatwierdzony program operacyjny, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a, 
b) informacje o zakresie swojej działalności, na formularzu udostępnionym przez 

ministra właściwego do spraw rynków rolnych, 
c) informacje o każdej zmianie składu członkowskiego organizacji producentów 

albo zrzeszenia organizacji producentów; 
3) dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i marszałkowi 

województwa właściwemu ze względu na siedzibę organizacji producentów: 
a) informacje o zmianach programu operacyjnego wprowadzonych w danym roku 

jego realizacji, które nie wymagają zatwierdzenia, 
b) corocznie informacje o wartości produktów sprzedanych, jeżeli organizacja 

producentów nie złożyła wniosku o zatwierdzenie programu operacyjnego; 
4) dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji - informacje o 

szacunkowych kwotach wkładu Unii Europejskiej oraz wkładów członków 
organizacji lub samej organizacji do funduszu operacyjnego - do dnia 15 września 
danego roku. 

1a. Grupa producentów przekazuje marszałkowi województwa właściwemu ze względu na 
siedzibę grupy producentów - informacje o zakresie swojej działalności, na formularzu 
udostępnionym przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych. 

2. Prezes Agencji informuje: 
1) dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji właściwego ze względu na 

siedzibę organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, która 
była posiadaczem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, o wydanych 
decyzjach, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. d - w terminie 7 dni od dnia ich 
wydania; 

2) (uchylony). 
3. (uchylony). 
4. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów dokonuje oznaczenia i 

zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, tak aby 
uniemożliwić ich wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji. 

 
<Art. 13a. 

1. Producent nie może być członkiem grupy producentów przez okres dłuższy niż 5 lat. 
2. Do okresu, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okres, w którym producent był 

członkiem innych grup producentów. 
3. Jeżeli członek grupy producentów nie spełnia warunku, o którym mowa w ust. 1, 

marszałek województwa wydaje decyzję o cofnięciu wstępnego uznania grupy 
producentów, której członkiem jest ten producent.> 

 
Art. 15. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewódzki inspektor jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwany dalej "wojewódzkim inspektorem": 

1) pełni funkcję organu kontrolnego; 
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[2) wydaje i cofa, w drodze decyzji, zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru 
oznakowania opakowań określonego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007 
w załączniku II;] 

<2) wydaje i cofa, w drodze decyzji, zezwolenie na korzystanie ze specjalnego 
wzoru oznakowania opakowań określonego w załączniku II do rozporządzenia 
nr 543/2011;> 

3) kontroluje, czy owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzedaży spełniają 
wymagania w zakresie jakości handlowej; 

4) przeprowadza kontrole wykonania czynności mających na celu uniemożliwienie 
wprowadzenia do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw 
nieprzeznaczonych do sprzedaży oraz sporządza protokół z wykonania tych 
czynności; 

[5) przeprowadza kontrole w zakresie spełniania przez handlowców w rozumieniu art. 9 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007 obowiązku przekazywania informacji, o 
których mowa w art. 17 ust. 1, 2 i 4, oraz zgodności tych informacji ze stanem 
faktycznym.] 

<5) przeprowadza kontrole w zakresie spełniania przez handlowców w rozumieniu 
art. 10 rozporządzenia nr 543/2011 obowiązku przekazywania informacji, 
o których mowa w art. 17 ust. 1, 2 i 4, oraz zgodności tych informacji ze stanem 
faktycznym.> 

1a. Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, są przeprowadzane na wniosek Prezesa 
Agencji. 

[1b. Kontrolę zgodności w punkcie detalicznej sprzedaży, o której mowa w załączniku VI do 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007, przeprowadza się przy zastosowaniu metod 
określonych w tym załączniku.] 

<1b. Kontrolę zgodności w punkcie sprzedaży detalicznej przeprowadza się w sposób 
określony w załączniku V do rozporządzenia nr 543/2011.> 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje się, jeżeli wnioskodawca spełnia 
wymagania określone przepisami Unii Europejskiej oraz zatrudnia rzeczoznawców, o 
których mowa w przepisach o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, 
kontrolujących jakość handlową owoców i warzyw przed ich wprowadzeniem do obrotu. 

3. Do kontroli, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 
4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.). 

4. Wojewódzki inspektor informuje Prezesa Agencji oraz dyrektora oddziału regionalnego 
Agencji Restrukturyzacji, właściwego ze względu na siedzibę organizacji producentów 
albo zrzeszenia organizacji producentów, o wynikach kontroli, o której mowa: 

1) w ust. 1 pkt 3, w terminie 24 godzin od dnia jej zakończenia; 
2) w ust. 1 pkt 4, w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia kontroli. 

5. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów: 
1) powiadamia Prezesa Agencji o zamiarze nieprzeznaczenia do sprzedaży owoców i 

warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania; 
2) przekazuje Prezesowi Agencji oświadczenie na formularzu opracowanym i 

udostępnionym przez Agencję, że owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzedaży 
spełniają wymagania jakości handlowej; 
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3) (uchylony). 
6. (uchylony). 
7. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Główny Inspektor: 

1) pełni rolę organu koordynującego; 
2) tworzy i prowadzi bazę danych o handlowcach. 

8. (uchylony). 
9. (uchylony). 
 

Art. 18. 
[1. Główny Inspektor opracowuje, po zasięgnięciu opinii wojewódzkich inspektorów, plan 

selektywnych kontroli zgodności, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1580/2007.] 

<1. Główny Inspektor opracowuje, po zasięgnięciu opinii wojewódzkich inspektorów, 
plan selektywnych kontroli zgodności, o których mowa w art. 11 rozporządzenia 
nr 543/2011.> 

2. Do kontroli, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4 
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 

 
[Art. 18a. 

Do znakowania owoców i warzyw objętych ogólną normą handlową, o której mowa w art. 2a 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7 ustawy z 
dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.] 

<Art. 18a. 
Do znakowania owoców i warzyw objętych ogólną normą handlową, o której mowa w 
art. 3 rozporządzenia nr 543/2011, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7 ustawy z dnia 
21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.> 

 
Art. 19. 

1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia: 
1) inne niż wymienione w art. 9 ust. 6 dokumenty, które dołącza się do wniosków o 

wydanie decyzji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1-4 i 6, mając na względzie 
zapewnienie prawidłowego przyznawania pomocy finansowej, a także innych 
środków finansowych określonych w przepisach Unii Europejskiej, wstępnie 
uznanym grupom producentów i uznanym organizacjom producentów oraz uznanym 
zrzeszeniom organizacji producentów; 

2) inne niż określone w przepisach Unii Europejskiej terminy wypłaty środków na 
dofinansowanie funduszu operacyjnego z tytułu realizacji programu operacyjnego w 
poprzednim roku, mając na względzie możliwość przeprowadzania kontroli 
realizowanych programów; 

3) (uchylony); 
4) wykaz działań i wydatków objętych pomocą finansową z tytułu realizacji programu 

operacyjnego oraz stawki dopłat do powierzchni produkcji owoców i warzyw, w 
związku ze stosowaniem technologii mających na celu ochronę środowiska lub 
poprawę jakości produktów, mając na względzie wdrażanie do praktyki rolniczej 
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metod produkcji przyjaznych dla środowiska oraz upowszechnianie osiągnięć nauki 
w praktyce rolniczej; 

5) stawkę dopłaty za kilometr przy przewozie owoców lub warzyw transportem 
kolejowym lub wodnym, biorąc pod uwagę dodatkowe koszty transportu kolejowego 
lub wodnego w porównaniu z kosztami transportu drogowego, mając na względzie 
ochronę środowiska; 

6) przypadki, w których zezwala się na realizację odrębnych programów operacyjnych 
do zakończenia okresu, na który zostały one ustanowione, w sytuacji połączenia się 
organizacji producentów, mając na względzie prawidłowe realizowanie celów i 
zadań organizacji producentów; 

7) (uchylony); 
8) standardowe zryczałtowane stawki kosztów działań realizowanych przez organizację 

producentów w ramach programów operacyjnych, w przypadkach określonych 
przepisami Unii Europejskiej, mając na względzie uproszczenie kalkulacji 
przyznawanego wsparcia. 

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia: 
1) warunki i tryb zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego 

realizacji, mając na względzie zmieniającą się sytuację rynkową oraz konieczność 
ochrony interesów ekonomicznych organizacji producentów; 

2) warunki i tryb zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego 
realizacji, które nie wymagają zatwierdzenia przez dyrektora oddziału regionalnego 
Agencji Restrukturyzacji, mając na względzie zmieniającą się sytuację rynkową, 
konieczność ochrony interesów ekonomicznych organizacji producentów oraz zakres 
dokonywanych zmian; 

3) (uchylony); 
4) wskaźniki redukcji lub sposób ich ustalania, sposób określania wartości owoców i 

warzyw sprzedanych oraz okresy referencyjne stosowane przy określaniu wartości 
owoców i warzyw sprzedanych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej, 
mając na względzie prawidłowe wyliczenie wartości produkcji sprzedanej 
niezbędnej do określenia wysokości środków na dofinansowanie funduszu 
operacyjnego; 

5) kryteria kwalifikacji produkcji jako doświadczalnej, mając na względzie 
nowatorstwo stosowanych rozwiązań, koncepcji oraz ryzyko ich wprowadzenia; 

6) (uchylony); 
7) warunki i tryb zwrotu składników majątkowych inwestycji zrealizowanej w ramach 

programu operacyjnego w gospodarstwie członka organizacji producentów lub jej 
wartości, w przypadku wystąpienia członka z organizacji, mając na względzie 
zabezpieczenie interesów organizacji producentów oraz zapewnienie prawidłowego 
gospodarowania środkami publicznymi; 

<7a) warunki i tryb zwrotu składników majątkowych inwestycji zrealizowanej w 
ramach planu dochodzenia do uznania w gospodarstwie członka grupy 
producentów lub jej wartości, w przypadku wystąpienia członka z grupy, mając 
na względzie zabezpieczenie interesów grupy producentów oraz zapewnienie 
prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi;> 

8) (uchylony); 
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9) wzór świadectwa, o którym mowa w art. 12 ust. 3 pkt 4 lit. c, mając na względzie 
zapewnienie ujednolicenia stosowania systemu pomocy finansowej; 

10) wzór protokołu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 4, mając na względzie zasadność 
ubiegania się o przyznanie pomocy na dofinansowanie funduszu operacyjnego z 
tytułu nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzedaży; 

11) sposób oznaczania i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do 
sprzedaży, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 6, mając na względzie skuteczne 
uniemożliwienie wprowadzenia tych owoców i warzyw do obrotu lub bezpośredniej 
konsumpcji; 

12) tryb i terminy powiadamiania, o którym mowa w art. 15 ust. 5, mając na względzie 
umożliwienie przeprowadzenia kontroli jakości owoców i warzyw 
nieprzeznaczonych do sprzedaży; 

13) (uchylony); 
14) terminy przekazywania informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2, art. 10 pkt 2, art. 

12 ust. 1 pkt 3 oraz art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 1a, mając na względzie 
zapewnienie ich sprawnego i prawidłowego przekazania Komisji Europejskiej w 
zakresie wynikającym z przepisów Unii Europejskiej dotyczących funkcjonowania 
rynków owoców i warzyw; 

15) przypadki, w których spadek wartości produkcji sprzedanej wystąpił z przyczyn 
niezależnych od grupy lub organizacji producentów, oraz sposób potwierdzenia 
wystąpienia tego spadku, mając na względzie złagodzenie skutków spadku wartości 
pomocy finansowej wynikającej ze spadku wartości produkcji sprzedanej; 

16) maksymalną wysokość rekompensat z tytułu nieprzeznaczania do sprzedaży 
niektórych gatunków owoców i warzyw, dla których rekompensaty te nie zostały 
określone przepisami Unii Europejskiej, mając na względzie prawidłowe 
wykorzystanie funduszu operacyjnego na nieprzeznaczanie owoców i warzyw do 
sprzedaży; 

17) sposób zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, 
mając na względzie prawidłowe funkcjonowanie rynku owoców i warzyw; 

18) sposób, wysokość oraz terminy spłaty przez odbiorców produktów 
nieprzeznaczonych do sprzedaży wartości tych produktów oraz związanych z tym 
kosztów sortowania, pakowania oraz transportu, mając na względzie zapewnienie 
prawidłowego wdrożenia przepisów Unii Europejskiej w zakresie nieprzeznaczania 
owoców i warzyw do sprzedaży[.]<;> 

<19) zmiany do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wprowadzane w 
trakcie okresu rocznego lub półrocznego, które nie wymagają wydania przez 
marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę grupy producentów 
decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów, oraz tryb przekazywania 
informacji o tych zmianach, mając na względzie uproszczenie trybu 
dokonywania takich zmian; 

20) maksymalny odsetek, o którym mowa w art. 39 ust. 2 akapit trzeci 
rozporządzenia nr 543/2011, mając na względzie zapewnienie prawidłowego 
wdrożenia przepisów Unii Europejskiej w zakresie wsparcia finansowego grup 
producentów.> 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych: 
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1) określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przyznawania pomocy 
finansowej oraz wykaz kwalifikowanych kosztów inwestycji, o których mowa w art. 
9 ust. 1 pkt 3 lit. b, mając na względzie zapewnienie prawidłowego wykorzystania 
pomocy finansowej na inwestycje realizowane w ramach zatwierdzonego planu 
dochodzenia do uznania; 

2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w 
drodze rozporządzenia, wysokość krajowych środków finansowych, o których mowa 
w art. 9 ust. 10, wyrażoną jako procent kwalifikowanych kosztów inwestycji, mając 
na względzie zapewnienie kontynuacji inwestycji niezbędnych do spełnienia 
warunków wymaganych do uznania organizacji producentów. 

4. (uchylony). 
5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, 

przypadki, w których wprowadzane do obrotu owoce lub warzywa mogą nie spełniać 
wymagań jakości handlowej, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy 
Unii Europejskiej. 

6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia: 
1) przypadki, w których handlowcy są zwolnieni z obowiązku, o którym mowa w art. 

17 ust. 1, mając na względzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu 
kontroli jakości handlowej owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu; 

2) kryteria wpisu do bazy danych, o której mowa w art. 15 ust. 7 pkt 2, mając na 
względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej; 

3) wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych u 
handlowców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej, mając na względzie 
zapewnienie jednolitego sposobu przeprowadzania kontroli na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 


