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Materiał porównawczy 

do ustawy 13 września 2013 r. 

 

o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych 

 

(druk nr 445) 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O ORGANIZACJI RYNKU MLEKA 

I PRZETWORÓW MLECZNYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 50) 

 

Art. 4. 

1. Warunkiem wykonywania działalności w zakresie skupu mleka przez podmiot skupujący 

jest wpisanie tego podmiotu, na jego wniosek, do prowadzonego przez Prezesa Agencji 

rejestru podmiotów skupujących mleko, zwanego dalej "rejestrem podmiotów". 

2. Prezes Agencji dokonuje, w drodze decyzji, wpisu do rejestru podmiotów po 

stwierdzeniu, w wyniku kontroli, że wnioskodawca: 

1) dysponuje systemem informatycznym zapewniającym prawidłowe prowadzenie 

ewidencji i przekazywanie informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2-6, albo 

posiada dostęp do takiego systemu; 

2) posiada pomieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których będą 

przechowywane dokumenty związane z ewidencją, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 

2; 

3) posiada przyrządy pomiarowe poświadczone dowodem legalizacji albo świadectwem 

wzorcowania zgodnie z przepisami o miarach, zapewniające prawidłowe pomiary 

ilości mleka podczas jego załadunku oraz rozładunku. 

3. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów jest składany do Prezesa Agencji w terminie co 

najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności w zakresie skupu 

mleka i zawiera: 

1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer ewidencyjny 

powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo 

nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru 

Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), jeżeli został nadany, 

oraz siedzibę i adres wnioskodawcy; 

1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

2) wskazanie daty planowanego rozpoczęcia działalności w zakresie skupu mleka; 

3) wskazanie województwa lub województw, na których obszarze wnioskodawca 

będzie wykonywać działalność w zakresie skupu mleka; 
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4) nazwę systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz nazwę 

producenta oprogramowania tego systemu; 

5) wskazanie metod: 

a) pobierania próbek mleka do badania zawartości tłuszczu w mleku, 

b) badania zawartości tłuszczu w mleku; 

[6) weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu skupującego;] 

7) (uchylony); 

8) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy; 

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentów związanych z ewidencją, o której 

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się na formularzu opracowanym i 

udostępnianym przez Agencję. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, wnioskodawca dołącza: 

1) (uchylony); 

2) (uchylony); 

[3) kopię decyzji o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotowi 

skupującemu;] 

4) (uchylony); 

5) oświadczenie, że znane mu są obowiązki związane z wykonywaniem działalności w 

zakresie skupu mleka, w szczególności dotyczące: 

a) wykonywania badania zawartości tłuszczu w mleku, uwzględnianej przy 

rozliczaniu kwoty indywidualnej, w laboratorium, o którym mowa w art. 21 ust. 

1, 

b) prowadzenia ewidencji oraz przekazywania informacji, o których mowa w art. 

10 ust. 1 pkt 2-6, 

c) skupu mleka wyłącznie od producentów posiadających kwotę indywidualną; 

6) (uchylony). 

5a. (uchylony). 

6. Podmioty skupujące wpisane do rejestru podmiotów uważa się za zatwierdzone w 

rozumieniu rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika. 

 

Art. 9. 

1. Rejestr podmiotów prowadzi się w formie papierowej i elektronicznej w systemie 

teleinformatycznym Agencji. Rejestr podmiotów zawiera dane, o których mowa w art. 4 

ust. 3. 

2. Podmiot skupujący informuje, na formularzu opracowanym i udostępnianym przez 

Agencję, Prezesa Agencji o zmianie danych, o których mowa w art. 4 ust. 3, w terminie 

14 dni od dnia zaistnienia zmiany. 

[3. W przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1, 1a i pkt 6-8, podmiot 

skupujący jest obowiązany do dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających 

zaistniałe zmiany.] 
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<3. W przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1, 1a i 8, podmiot 

skupujący jest obowiązany do dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających 

zaistniałe zmiany.> 

 

Art. 28. 

1. W przypadku gdy gospodarstwo dziedziczy więcej niż jedna osoba, w okresie od dnia 

otwarcia spadku do dnia złożenia dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, właściwemu 

ze względu na miejsce zamieszkania spadkobiercy, kopii umowy o dziale spadku albo 

kopii postanowienia sądu o dziale spadku, uprawnienia spadkobierców do kwoty 

indywidualnej, z wyłączeniem możliwości zbycia, oddania w używanie lub konwersji 

wykonuje upoważniony przez nich spadkobierca. 

2. Upoważniony spadkobierca przedstawia niezwłocznie pisemne upoważnienie do 

wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1, dyrektorowi oddziału terenowego 

Agencji, o którym mowa w ust. 1. 

3. Na podstawie pisemnego upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, dyrektor oddziału 

terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, dokonuje tymczasowego wpisu 

upoważnionego spadkobiercy do rejestru producentów i informuje dyrektora oddziału 

terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy o 

dokonaniu tymczasowego wpisu. 

4. Do czasu wejścia w życie umowy o dziale spadku albo uprawomocnienia się 

postanowienia sądu o dziale spadku, spadkobiercy, o których mowa w ust. 1, ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za zobowiązania związane z wykonywaniem prawa do kwoty 

indywidualnej. 

5. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie umowy o dziale spadku albo 

uprawomocnienia się postanowienia sądu o dziale spadku spadkobierca lub spadkobiercy 

przesyłają kopię umowy albo kopię postanowienia dyrektorowi oddziału terenowego 

Agencji, o którym mowa w ust. 1. 

6. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, na podstawie kopii 

umowy o dziale spadku albo kopii postanowienia sądu o dziale spadku, dokonuje wpisu 

do rejestru producentów o przejściu prawa do kwoty indywidualnej na spadkobiercę lub 

spadkobierców. 

 

<Art. 28a. 

1. W przypadku gdy w terminie 12 miesięcy od dnia powzięcia przez właściwego 

miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji informacji o śmierci producenta 

jego spadkobierca lub spadkobiercy nie złożą kopii wniosku o stwierdzenie nabycia 

spadku lub kopii sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia 

lub gdy niemożliwe jest ustalenie kręgu spadkobierców, kwota indywidualna, do 

której prawo posiadał spadkodawca, przechodzi do krajowej rezerwy. 

2. Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

spadkodawcy w terminie 14 dni po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, 

wykreśla spadkodawcę z rejestru producentów.> 
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<Rozdział 3a 

Organizacje producentów i zrzeszenia organizacji producentów 

Art. 48a. 

1. Prezes Agencji jest organem właściwym w sprawach uznawania organizacji 

producentów i zrzeszeń organizacji producentów, w tym międzynarodowych 

organizacji producentów i międzynarodowych zrzeszeń organizacji producentów, o 

których mowa w art. 126a rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 załącznika. 

2. Prezes Agencji uznaje: 

1) organizację producentów, jeżeli: 

a) jest ona utworzona przez co najmniej 20 członków, 

b) wytwarza i wprowadza do obrotu rocznie nie mniej niż 2 miliony 

kilogramów mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowanych w 

ramach tej ilości mleka, 

c) w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 3, co najmniej 20 członków tej organizacji wytwarzało i 

wprowadzało do obrotu mleko lub przetwory mleczne, 

d) cała ilość mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowana w 

gospodarstwach członków tej organizacji jest wprowadzana do obrotu za 

jej pośrednictwem, 

e) okres wypowiedzenia członkostwa w tej organizacji jest nie krótszy niż 6 

miesięcy, 

f) spełnia ona wymagania określone w art. 126a ust. 1 lit. a i d rozporządzenia, 

o którym mowa w pkt 2 załącznika; 

2) zrzeszenie organizacji producentów, jeżeli: 

a) jest ono utworzone przez co najmniej dwie uznane organizacje 

producentów, 

b) cała ilość mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowanych w 

gospodarstwach członków organizacji tworzących to zrzeszenie jest 

wprowadzana do obrotu za jego pośrednictwem, 

c) okres wypowiedzenia członkostwa w tym zrzeszeniu jest nie krótszy niż 6 

miesięcy, 

d) spełnia ono wymagania określone w art. 126a ust. 2 rozporządzenia, o 

którym mowa w pkt 2 załącznika. 

3. Uznanie organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów 

następuje w drodze decyzji, na wniosek tej organizacji albo tego zrzeszenia, 

składany do Prezesa Agencji. 

4. Do określenia ilości mleka wykorzystywanego do wyprodukowania przetworów 

mlecznych wprowadzanych do obrotu przez organizację producentów stosuje się 

współczynniki równoważności określone w przepisach wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 5. 
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Art. 48b. 

1. Wniosek o uznanie jest składany przez organizację producentów albo zrzeszenie 

organizacji producentów na formularzu opracowanym i udostępnianym przez 

Agencję i zawiera: 

1) nazwę, siedzibę i adres organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji 

producentów; 

2) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania organizacji 

producentów albo zrzeszenia organizacji producentów i sposób reprezentacji, 

zgodnie z aktem założycielskim; 

3) określenie rodzaju wykonywanej działalności; 

4) informacje o: 

a) liczbie członków organizacji producentów oraz łącznej ilości mleka lub 

przetworów mlecznych wyprodukowanych i wprowadzonych do obrotu 

przez członków tej organizacji w okresie 12 miesięcy poprzedzających 

miesiąc złożenia wniosku albo 

b) liczbie organizacji tworzących zrzeszenie organizacji producentów oraz 

łącznej ilości mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowanych i 

wprowadzonych do obrotu przez członków organizacji tworzących 

zrzeszenie organizacji producentów w okresie 12 miesięcy poprzedzających 

miesiąc złożenia wniosku. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1)  kopię aktu założycielskiego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 

osoby upoważnione do reprezentowania organizacji producentów albo 

zrzeszenia organizacji producentów; 

2)  kopie oświadczeń co najmniej 20 członków organizacji producentów albo co 

najmniej dwóch organizacji producentów tworzących zrzeszenie organizacji 

producentów o przystąpieniu do tej organizacji albo tego zrzeszenia, 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do 

reprezentowania organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji 

producentów; 

3) kopie oświadczeń co najmniej 20 członków organizacji producentów albo co 

najmniej dwóch organizacji producentów tworzących zrzeszenie organizacji 

producentów o ilości mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowanych i 

wprowadzonych do obrotu przez członków tej organizacji albo przez 

organizacje producentów tworzące zrzeszenie organizacji producentów, w 

okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, potwierdzone za 

zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania 

organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składany w formie elektronicznej, powinien być 

opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w przepisach o podpisie 

elektronicznym. 

4. Do wniosku składanego w formie elektronicznej dołącza się zeskanowane 

dokumenty, o których mowa w ust. 2. 
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Art. 48c. 

1. Prezes Agencji wydaje decyzję w sprawie uznania organizacji producentów albo 

zrzeszenia organizacji producentów w terminie określonym w art. 126a ust. 4 lit. a 

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 załącznika. 

2. Prezes Agencji odmawia, w drodze decyzji, uznania: 

1) organizacji producentów, jeżeli organizacja ta nie spełnia warunków 

wymaganych do uznania, określonych w art. 126a ust. 1 lit. a lub d 

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 załącznika, lub w art. 48a ust. 2 pkt 1 

lit. a–e; 

2) zrzeszenia organizacji producentów, jeżeli zrzeszenie to nie spełnia warunków 

wymaganych do uznania, określonych w art. 126a ust. 2 rozporządzenia, o 

którym mowa w pkt 2 załącznika, lub w art. 48a ust. 2 pkt 2 lit. a–c. 

Art. 48d. 

1. Uznane organizacje producentów i uznane zrzeszenia organizacji producentów 

wpisuje się odpowiednio do rejestru: 

1) organizacji producentów albo 

2) zrzeszeń organizacji producentów. 

2. Wpis do każdego z rejestrów, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie 

ostatecznej decyzji o uznaniu organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji 

producentów. 

Art. 48e. 

1. Rejestry, o których mowa w art. 48d ust. 1, prowadzi w formie elektronicznej Prezes 

Agencji. 

2. Rejestry, o których mowa w art. 48d ust. 1, zawierają: 

1) numer w rejestrze nadany organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji 

producentów; 

2) nazwę, siedzibę i adres organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji 

producentów; 

3) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania organizacji 

producentów albo zrzeszenia organizacji producentów; 

4) określenie rodzaju wykonywanej działalności; 

5) datę wpisu organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów 

do rejestru; 

6) datę i numer decyzji o uznaniu organizacji producentów albo zrzeszenia 

organizacji producentów; 

7) listę co najmniej: 

a) 20 członków organizacji producentów, zawierającą ich imiona, nazwiska i 

adresy, albo 

b) dwóch organizacji tworzących zrzeszenie organizacji producentów, 

zawierającą ich nazwy, siedziby i adresy; 

8) datę i numer decyzji o cofnięciu uznania organizacji producentów albo 

zrzeszenia organizacji producentów; 
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9) datę wykreślenia organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji 

producentów z rejestru; 

10) ilość mleka lub przetworów mlecznych wytwarzanych rocznie i wprowadzanych 

do obrotu przez organizację producentów albo zrzeszenie organizacji 

producentów. 

3. Rejestry, o których mowa w art. 48d ust. 1, są jawne i są udostępniane na stronie 

internetowej Agencji, z wyłączeniem danych, o których mowa w ust. 2 pkt 7. 

4. Uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów 

informuje Prezesa Agencji, na formularzu opracowanym przez Prezesa Agencji, o 

zmianie danych zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 48d ust. 1, w 

terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian. 

5. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, uznana 

organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów 

dostarcza, wraz z informacją, o której mowa w ust. 4, dokumenty potwierdzające 

zaistniałe zmiany. 

6. Do formy składania informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5, stosuje 

się odpowiednio przepisy art. 48b ust. 2–4. 

7. Prezes Agencji gromadzi i przechowuje dokumenty stanowiące podstawę wpisu do 

rejestrów, o których mowa w art. 48d ust. 1, i inne dokumenty składane przez 

uznane organizacje producentów i uznane zrzeszenia organizacji producentów w 

postaci dokumentów papierowych lub elektronicznych, w sposób zapewniający 

ochronę oraz zabezpieczenie przed ich utratą oraz nieuprawnionym dostępem. 

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7, są ewidencjonowane w sposób zapewniający 

realizację przepisów dotyczących uznawania i kontroli uznanych organizacji 

producentów i uznanych zrzeszeń organizacji producentów. 

Art. 48f. 

1. W przypadku gdy: 

1) organizacja producentów nie spełnia wymagań określonych w art. 126a ust. 1 

lit. a lub d rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 załącznika, lub w art. 48a 

ust. 2 pkt 1 lit. a–e albo 

2) zrzeszenie organizacji producentów nie spełnia wymagań określonych w art. 

126a ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 załącznika, lub w art. 48a 

ust. 2 pkt 2 lit. a–c 

– Prezes Agencji wzywa pisemnie do usunięcia naruszeń oraz określa termin ich 

usunięcia, nie dłuższy niż 12 miesięcy, biorąc pod uwagę rodzaj naruszenia. 

2. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, w terminie 

wyznaczonym przez Prezesa Agencji w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, 

informuje, na formularzu opracowanym przez Prezesa Agencji, o usunięciu 

stwierdzonych naruszeń i przedkłada dokumenty potwierdzające zaistniałe zmiany. 

3. Do informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 48b ust. 2–4. 

4. Prezes Agencji cofa, w drodze decyzji, uznanie organizacji producentów albo 

zrzeszenia organizacji producentów, jeżeli: 
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1) uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji 

producentów pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, w terminie 

określonym w tym wezwaniu nie usunęły stwierdzonych naruszeń albo 

2) uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji 

producentów dwukrotnie naruszyło którykolwiek z warunków negocjacji 

umownych określonych w art. 126c rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 

załącznika. 

5. Prezes Agencji wykreśla organizację producentów albo zrzeszenie organizacji 

producentów z rejestrów, o których mowa w art. 48d ust. 1, z dniem, w którym 

decyzja o cofnięciu uznania tej organizacji albo tego zrzeszenia stała się ostateczna. 

6. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów może ponownie 

wystąpić z wnioskiem o uznanie po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o 

cofnięciu uznania tej organizacji albo tego zrzeszenia stała się ostateczna. 

7. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli naruszenie lub niewykonanie obowiązku przez 

organizację producentów albo zrzeszenie organizacji producentów nastąpiło w 

wyniku działania siły wyższej lub z przyczyn nieleżących po stronie tej organizacji 

albo tego zrzeszenia, lub w przypadkach, o których mowa w art. 126c ust. 2 lit. d 

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 załącznika. 

Art. 48g. 

Prezes Agencji współpracuje z właściwymi organami państw członkowskich Unii 

Europejskiej w zakresie uznawania i kontroli międzynarodowych organizacji 

producentów i ich zrzeszeń stosownie do przepisów rozporządzenia, o którym mowa w 

pkt 10 załącznika, oraz jest organem właściwym do ustanowienia i udzielenia niezbędnej 

pomocy administracyjnej określonej w tym rozporządzeniu. 

Art. 48h. 

1. Prezes Agencji jest organem właściwym w sprawach: 

1) przyjmowania powiadomień określonych w art. 126c ust. 2 lit. f rozporządzenia, 

o którym mowa w pkt 2 załącznika, oraz powiadomień określonych w art. 2 ust. 

2 i 3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 9 załącznika – na zasadach 

określonych w tych rozporządzeniach; 

2) przekazywania Komisji Europejskiej informacji określonych w: 

a) art. 126a ust. 4 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 załącznika, 

oraz art. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 9 załącznika, 

b) art. 126c ust. 8 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 załącznika, oraz 

art. 3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 9 załącznika. 

2. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przekazuje się na formularzu 

opracowanym przez Prezesa Agencji. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Prezes Agencji przesyła do wiadomości 

ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, w terminie 14 dni od dnia ich 

przekazania Komisji Europejskiej.> 

 

Art. 49. 

1. Agencja przeprowadza: 
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1) kontrole podmiotów skupujących w zakresie spełniania warunków określonych w 

art. 4 ust. 2; 

<1a) kontrole uznanych organizacji producentów i uznanych zrzeszeń organizacji 

producentów, w zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 

2 załącznika;> 

2) czynności sprawdzające przeprowadzane u producentów mleka, dostawców 

hurtowych, dostawców bezpośrednich, podmiotów skupujących oraz podmiotów 

wymienionych w art. 42b i art. 43, w zakresie wykonywania przez te podmioty 

obowiązków związanych z kwotowaniem produkcji mleka, zakupem 

interwencyjnym i sprzedażą interwencyjną, dopłatami do przechowywania i 

konsumpcji przetworów mlecznych oraz wykorzystywaniem kazeiny i kazeinianów 

do produkcji serów, w ramach realizacji zadań określonych w ustawie. 

[2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przeprowadza właściwy miejscowo dyrektor 

oddziału terenowego Agencji.] 

<2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 1a, przeprowadza właściwy miejscowo 

dyrektor oddziału terenowego Agencji.> 

<2a. Uznana organizacja producentów i uznane zrzeszenie organizacji producentów, 

podlegają kontrolom określonym w ust. 1a przynajmniej raz na dwa lata.> 

3. Do przeprowadzania przez Agencję kontroli oraz czynności sprawdzających stosuje się 

przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i 

organizacji niektórych rynków rolnych. 

 

Art. 54n. 

Dostawca bezpośredni, który podaje w informacjach określonych w art. 11 ust. 3 ilość mleka 

lub przetworów mlecznych inną niż ilość, która została przez niego wprowadzona do obrotu, 

podlega karze pieniężnej w wysokości stanowiącej iloczyn: 

1) opłaty obowiązującej w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej i 

2) 0,01 % różnicy wyrażonej w kilogramach ilości mleka lub przetworów mlecznych 

faktycznie wprowadzonych do obrotu i ilości mleka podanej w informacji, i 

3) ilości dni za każdy dzień zwłoki w przesłaniu prawidłowej informacji. 

 

<Art. 54na. 

Uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, 

które naruszają którykolwiek z warunków prowadzenia negocjacji określonych w art. 

126c rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 załącznika, z wyłączeniem przypadków, o 

których mowa w art. 126c ust. 2 lit. d tego rozporządzenia, podlegają karze pieniężnej w 

wysokości stanowiącej iloczyn: 

1) wyrażonej w kilogramach 0,1% ilości mleka objętego tymi negocjacjami oraz 

2) ceny skupu mleka ustalonej przez ministra właściwego do spraw rynków 

rolnych na podstawie danych rynkowych zbieranych zgodnie z ustawą z dnia 30 

marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. Nr 42, poz. 471, z 

późn. zm.) dla miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym stwierdzono 

naruszenie warunków prowadzenia negocjacji, i opublikowanej zgodnie z art. 5 

ust. 2 pkt 2 tej ustawy. 
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Art. 54nb. 

Uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, 

które nie przekazują powiadomienia określonego w art. 2 ust. 3 rozporządzenia, o 

którym mowa w pkt 9 załącznika, w terminie określonym w tym rozporządzeniu, 

podlegają karze pieniężnej w wysokości stanowiącej iloczyn: 

1) wyrażonej w kilogramach 0,1% ilości mleka lub przetworów mlecznych 

wytwarzanych rocznie przez uznaną organizację producentów lub uznane 

zrzeszenie organizacji producentów oraz 

2) ceny skupu mleka ustalonej przez ministra właściwego do spraw rynków 

rolnych na podstawie danych rynkowych zbieranych zgodnie z ustawą z dnia 30 

marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych dla miesiąca poprzedzającego 

miesiąc, w którym upływa termin przekazania powiadomienia, i opublikowanej 

zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 tej ustawy. 

Art. 54nc. 

Uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, 

które utrudniają przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym w rozporządzeniu, o 

którym mowa w pkt 2 załącznika, podlegają karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do 

2000 zł. 

Art. 54nd. 

Uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, 

które uniemożliwiają przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym w 

rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 2 załącznika, podlegają karze pieniężnej w 

wysokości od 2000 zł do 5000 zł.> 

 

Art. 54o. 

[1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

albo siedzibę producenta, albo siedzibę podmiotu skupującego wydaje decyzję w sprawie 

wymierzenia kary pieniężnej.] 

<1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania albo siedzibę producenta, albo siedzibę podmiotu skupującego, albo 

siedzibę uznanej organizacji producentów, albo siedzibę uznanego zrzeszenia 

organizacji producentów wydaje decyzję w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.> 

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji. 

3. Wymierzając karę pieniężną określoną w art. 54c-54e, art. 54h i art. 54j-54l, dyrektor 

oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, bierze pod uwagę wpływ czynu 

zabronionego na prawidłowe funkcjonowanie systemu kwotowania produkcji mleka. 

4. Opłatę przelicza się na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy 

Bank Polski z dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1. 

5. Kary pieniężne uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w 

ust. 1, stała się ostateczna. 

 

Art. 55. 

1. Kar pieniężnych nie wymierza się: 
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1) jeżeli od końca roku kwotowego, w którym popełniono czyn podlegający karze 

pieniężnej, upłynęły 3 lata lub 

2) naruszenie lub niewykonanie obowiązku nastąpiło w wyniku działania siły wyższej. 

2. Można odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli naruszenie lub niewykonanie obowiązku: 

[1) nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie producenta mleka, dostawcy hurtowego, 

dostawcy bezpośredniego lub podmiotu skupującego, u którego przeprowadzono 

kontrolę lub czynności sprawdzające, lub] 

<1) nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie producenta mleka, dostawcy 

hurtowego, dostawcy bezpośredniego, podmiotu skupującego, uznanej 

organizacji producentów lub uznanego zrzeszenia organizacji producentów, lub 

> 

2) jest nieznaczne w odniesieniu do wielkości posiadanej kwoty indywidualnej, lub nie 

wpływa na mechanizm kwotowania produkcji mleka, w tym na skuteczność 

przeprowadzonej kontroli lub czynności sprawdzających. 

3. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio 

przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z 

wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności oraz 

rozkładania płatności na raty. 

4. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 3, 

przysługują: 

1) dyrektorowi oddziału terenowego Agencji - jako organowi pierwszej instancji; 

2) Prezesowi Agencji - jako organowi odwoławczemu od decyzji dyrektora oddziału 

terenowego Agencji. 

5. Od nieuiszczonych w terminie kar pieniężnych pobiera się odsetki za każdy dzień zwłoki 

w wysokości przewidzianej dla zaległości podatkowych. 

6. Do egzekucji kary pieniężnej wraz z odsetkami za zwłokę stosuje się przepisy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

 

ZAŁĄCZNIK 

PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI RYNKU MLEKA 

I PRZETWORÓW MLECZNYCH 

1) rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 

ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz. 

Urz. UE L 94 z 31.03.2004, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 3, t. 43, str. 333); 

2) rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające 

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.); 

3) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające 

wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w 
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odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej 

(Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009, str. 1); 

4) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2921/90 z dnia 10 października 1990 r. w sprawie 

pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego (Dz. Urz. WE L 279 

z 11.10.1990, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, 

str. 387); 

5) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2799/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do 

przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w 

proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o 

takim przeznaczeniu (Dz. Urz. WE L 340 z 31.12.1999, str. 3, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 28, str. 110); 

6) rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustanawiające zasady 

stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy 

wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla 

uczniów w instytucjach oświatowych (Dz. Urz. UE L 183 z 11.07.2008, str. 17, z późn. 

zm.); 

7) rozporządzenie Komisji (WE) nr 760/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu 

do zezwoleń na stosowanie kazeiny i kazeinianów w wyrobie serów (Dz. Urz. UE L 205 

z 01.08.2008, str. 22, z późn. zm.); 

8) rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiające 

wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania 

niektórych produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 223 z 21.08.2008, str. 3, z późn. 

zm.)[.]<;> 

<9) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 511/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. w 

sprawie powiadomień dotyczących organizacji producentów i organizacji 

międzybranżowych oraz negocjacji umownych i stosunków umownych określonych 

w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora mleka i 

przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 156 z 16.06.2012, str. 39); 

10) rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 880/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. 

uzupełniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do 

współpracy międzynarodowej i negocjacji umownych organizacji producentów w 

sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 263 z 28.09.2012, str. 8).> 

 

 

 

 

 

 

 


