
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. 

o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych 

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 1005) 

 

U S T A W A   z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych 

rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633 i 1512 oraz z 2014 r. poz. 1146) 

Art. 1. 

1. Ustawa określa: 

1)   organizację i zadania Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej "Agencją"; 

2)   zasady prowadzenia centralnego rejestru przedsiębiorców uczestniczących w 

mechanizmach administrowanych przez Agencję, w tym dotyczących Wspólnej 

Polityki Rolnej, w ramach których Agencja realizuje swoje zadania; 

3)   organizację rynku: 

a)  mięsa, 

b)  (uchylona), 

[c)  cukru, w tym mechanizm restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego,] 

<c) cukru,> 

d)  
(1)

 (uchylona), 

da)  zbóż, 

e)  (uchylona), 

f)  (uchylona); 

<3a) zasady uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów 

oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych 

niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw; 

3b) zakres, w jakim mogą być zawierane umowy na dostarczanie produktów rolnych 

należących do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz 

uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 
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1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. 

zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”;> 

[4)   zasady nadzoru nad wykorzystaniem i przemieszczaniem surowców uprawianych na 

gruntach odłogowanych oraz produktów pośrednich lub produktów ubocznych 

pochodzących z tych surowców lub z produktów pośrednich, przeznaczonych do 

wytworzenia produktów nieżywnościowych;] 

5)   zasady udzielania dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 

kategorii elitarny lub kwalifikowany. 

<1a. Agencja wykonuje zadania i czynności państwa członkowskiego, właściwego organu 

państwa członkowskiego lub agencji interwencyjnej w zakresie określonym 

przepisami rozporządzenia nr 1308/2013, przepisami Unii Europejskiej wydanymi w 

trybie tego rozporządzenia oraz innymi przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi 

Wspólnej Polityki Rolnej, chyba że ustawa lub przepisy odrębne stanowią inaczej.> 

2. Do realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej określonych w przepisach Unii 

Europejskiej nie stosuje się przepisów o ochronie konsumentów i konkurencji oraz 

przepisów o zamówieniach publicznych. 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz 

przepisów Unii Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej, o których mowa w 

ustawie. 

Art. 11. 

1. Agencja: 

1)   realizuje zadania na rynkach produktów rolnych i żywnościowych mające na celu 

stabilizację tych rynków w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej; 

2)   gromadzi, analizuje, przetwarza i udostępnia informacje dotyczące rynków produktów 

rolnych i żywnościowych; 

[3)   opracowuje i upowszechnia informacje związane z realizacją mechanizmów 

Wspólnej Polityki Rolnej oraz warunki udziału w tych mechanizmach;] 

<3) opracowuje i upowszechnia informacje związane z realizacją mechanizmów 

Wspólnej Polityki Rolnej i mechanizmów krajowych oraz innych mechanizmów 

na rynkach produktów rolnych i żywnościowych oraz warunki udziału w tych 

mechanizmach;> 

<3b) prowadzi działania mające na celu wspieranie rozwoju współpracy handlowej 

sektora rolno-spożywczego z zagranicą;> 
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3a)  prowadzi działania promocyjne i informacyjne mające na celu promowanie 

produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji a także systemów jakości 

produktów rolnych i żywnościowych, z wyłączeniem działań informacyjnych i 

promocyjnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej realizowanych przez 

ministra właściwego do spraw rolnictwa, rynków rolnych, rybołówstwa lub rozwoju 

wsi; 

4)   wspiera działania promocyjne i informacyjne na rynkach wybranych produktów 

rolnych i żywnościowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej; 

4a)  prowadzi działania w zakresie wsparcia pszczelarstwa w ramach Wspólnej Polityki 

Rolnej; 

4b)  
(3)

 (uchylony); 

4c)  uczestniczy w realizacji działań w zakresie wsparcia instytucjonalnego w ramach 

programów pomocowych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub środków 

krajowych; 

4d)  realizuje programy krajowe mające na celu pomoc państwa dla podmiotów sektora 

rolnego oraz sektora rybackiego i ich grup, prowadzących działalność związaną z 

produkcją, przetwórstwem lub obrotem produktami rolnymi oraz produktami 

rybołówstwa, w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej lub dopuszczonym 

tymi przepisami do uregulowania przez państwo członkowskie Unii Europejskiej; 

5)   administruje obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach Wspólnej Polityki 

Rolnej oraz towarami przetworzonymi nieobjętymi załącznikiem I do Traktatu 

ustanawiającego Wspólnotę Europejską (towary z grupy non-aneks I), w 

szczególności przez: 

a)  wydawanie i rozliczanie pozwoleń na przywóz i wywóz, 

b)  wydawanie dokumentów wymaganych do naliczenia i wypłacenia refundacji 

wywozowych oraz naliczenia opłat wywozowych, 

c)  (uchylona), 

d)  naliczanie i wypłacanie refundacji wywozowych i dopłat przywozowych, 

e)  nakładanie i egzekwowanie kar administracyjnych; 

6)   prowadzi obsługę zabezpieczeń finansowych w ramach realizacji mechanizmów 

Wspólnej Polityki Rolnej; 

[7)   nadzoruje wykorzystanie i przemieszczanie surowców uprawianych na gruntach 

odłogowanych oraz produktów pośrednich lub produktów ubocznych pochodzących z 
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tych surowców lub z produktów pośrednich, zwanych dalej "towarami", 

przeznaczonych do wytworzenia produktów nieżywnościowych;] 

8)   udziela dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii 

elitarny lub kwalifikowany; 

9)   gromadzi informacje dotyczące istniejącej, będącej w budowie lub planowanej 

infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu 

rolniczego oraz biokomponentów, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 

r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. 

zm.
3)

), będących w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej i przekazuje je do 

ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie do 15 lipca roku 

sprawozdawczego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (UE, EURATOM) nr 

617/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów 

inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz 

uchylającym rozporządzenie (WE) nr 736/96 (Dz. Urz. UE L 180 z 15.07.2010, str. 7). 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i sposób 

działania Agencji w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami, o których 

mowa w ust. 1 pkt 5, mając na względzie stabilizację rynku wewnętrznego oraz 

monitorowanie przywozu i wywozu produktów rolno-spożywczych w Unii Europejskiej. 

3. Rada Ministrów może powierzyć Agencji realizację innych zadań niż określone w ust. 1, 

związanych z funkcjonowaniem rynków produktów rolnych i żywnościowych. 

4. Rada Ministrów, powierzając zadania, o których mowa w ust. 3, zapewni Agencji na ten 

cel odpowiednie środki finansowe. 

[5. Szczegółowe zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na rynku lnu i konopi, mleka, 

owoców i warzyw, tytoniu, suszu paszowego oraz wina są realizowane przez Agencję na 

podstawie odrębnych przepisów. 

6. 
(4)

 Agencja może uczestniczyć w realizacji programów, o których mowa w ustawie z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), jako instytucja 

pośrednicząca lub jako beneficjent. Agencja realizuje także, na podstawie ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), zadania 

instytucji pośredniczącej w systemie zarządzania programem operacyjnym w ramach 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, o którym mowa w 
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rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 

2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. 

UE L 72 z 12.03.2014, str. 1).] 

<5. Szczegółowe zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na rynkach mleka, owoców i 

warzyw oraz wina są realizowane przez Agencję na podstawie odrębnych przepisów. 

6. Agencja może uczestniczyć w realizacji programów, o których mowa w ustawie z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 oraz z 2015 

r. poz. 378), jako instytucja pośrednicząca, instytucja wdrażająca lub jako 

beneficjent. Agencja realizuje także, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i 693), zadania instytucji pośredniczącej 

w systemie zarządzania programem operacyjnym w ramach Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, o którym mowa w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w 

sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE 

L 72 z 12.03.2014, str. 1).> 

<7. Podmioty sektora finansów publicznych mogą, za zgodą ministra właściwego do 

spraw rynków rolnych, powierzać Agencji realizację zadań dla nich określonych, 

zapewniając Agencji na ten cel odpowiednie środki finansowe.> 

Art. 12a. 

 1. [Rada Ministrów, w przypadku gdy przepisy Unii Europejskiej dotyczące Wspólnej 

Polityki Rolnej określają obowiązek podjęcia działań lub przewidują możliwość realizacji 

uprawnień przez państwo członkowskie lub właściwy organ państwa członkowskiego, lub 

agencję płatniczą, lub agencję interwencyjną w zakresie rynków, o których mowa w art. 1 

ust. 1 pkt 3 i art. 11 ust. 5, może, w drodze rozporządzenia:] 

<Rada Ministrów, w przypadku gdy przepisy Unii Europejskiej dotyczące Wspólnej 

Polityki Rolnej określają obowiązek podjęcia działań lub przewidują możliwość 

realizacji uprawnień przez państwo członkowskie lub właściwy organ państwa 

członkowskiego, lub agencję płatniczą, lub agencję interwencyjną w zakresie rynków 

objętych Wspólną Polityką Rolną, może, w drodze rozporządzenia:> 

1)   wyznaczyć Agencję jako jednostkę organizacyjną wykonującą określone obowiązki 

lub uprawnienia; 
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2)   określić zadania realizowane przez Agencję, mające na celu wykonanie obowiązków 

lub uprawnień, o których mowa w pkt 1, lub sposób i tryb realizacji tych zadań. 

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, Rada Ministrów: 

1)   uwzględnia: 

a)  zadania Agencji określone w art. 11 i art. 12, jej możliwości organizacyjne, 

kadrowe i techniczne, a także zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsługi 

administracyjnej mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  uprawnienia podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez 

Agencję w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz możliwość zapewnienia szerokiego dostępu do udziału w tych mechanizmach, 

c)  zakres udzielonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

akredytacji dotyczącej płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej; 

2)   kieruje się potrzebą zapewnienia skutecznego i efektywnego stosowania przepisów 

Unii Europejskiej dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 13. 

 1. Prezes Agencji ustala w drodze decyzji administracyjnej: 

1)   kwoty nieuiszczonych należności z tytułu: 

[a)  opłat i tymczasowej składki restrukturyzacyjnej, o których mowa w art. 33 ust. 1 

pkt 2 lit. b-e,] 

<a) opłat, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 lit. b–d,> 

[b)  opłat sankcyjnych za niedokonanie wywozu bez refundacji skrobi ziemniaczanej 

wyprodukowanej w ilości przekraczającej przyznane kwoty produkcyjne;] 

1a)  kwoty nienależnie zwolnionych przez Agencję zabezpieczeń wniesionych przez 

przedsiębiorców uczestniczących w obrocie z zagranicą towarami, o których mowa w 

art. 11 ust. 1 pkt 5; 

2)   kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków: 

a)  pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 

Rolnej lub Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, 

b)  krajowych 

- przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; 

3)   (uchylony); 
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4)   kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków finansowych funduszy 

promocji produktów rolno-spożywczych, udzielonych w ramach wsparcia 

finansowego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o 

funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799, z 2010 r. 

Nr 228, poz. 1486 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016); 

5)   kwoty kar administracyjnych, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 lit. e. 

2. Do należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, 

z późn. zm.
4)

), z wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania 

płatności oraz rozkładania płatności na raty. 

3. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, 

przysługują: 

1)   Prezesowi Agencji, jako organowi pierwszej instancji; 

2)   ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, jako organowi odwoławczemu od 

decyzji Prezesa Agencji. 

3a. Prezes Agencji może odstąpić od ustalenia: 

1)   kwot nienależnie wypłaconych refundacji wywozowych, nienależnie zwolnionych 

zabezpieczeń oraz odsetek i kwot, o których mowa w art. 49 ust. 3 rozporządzenia 

Komisji (WE) 612/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe 

zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz. Urz. 

UE L 186 z 17.07.2009, str. 1, z późn. zm.), 

2)   kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków pochodzących z Sekcji 

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub Europejskiego 

Funduszu Rolniczego Gwarancji przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki 

Rolnej 

[- w przypadku gdy kwota każdej z tych należności nie jest wyższa od kwoty stanowiącej 

równowartość 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego zgodnie z 

art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro 

w rolnictwie i zmieniającym niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 365 z 

21.12.2006, str. 52, z późn. zm.).] 

<– w przypadku gdy kwota każdej z tych należności nie jest wyższa od kwoty 

stanowiącej równowartość 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro 
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ustalonego zgodnie z art. 40 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 

nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i 

innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń 

oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, z późn. zm.).> 

4. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

Art. 15. 

W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji wydaje i poświadcza 

formularz kontrolny (formularz T5) w zakresie wykorzystania lub przemieszczania na 

terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej: 

1)   produktów rolnych i żywnościowych, w tym pochodzących z zapasów interwencyjnych; 

[2)   towarów przeznaczonych do wytworzenia produktów nieżywnościowych.] 

[Art. 18. 

W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji jest organem właściwym 

do: 

1)   ogłaszania zaproszeń do składania ofert dotyczących programów promocyjnych i 

informacyjnych, realizowanych na rynku wewnętrznym lub rynkach krajów trzecich; 

2)   dokonywania wyboru projektów programów promocyjnych i informacyjnych 

kwalifikujących się do uzyskania na ich realizację wsparcia ze środków Unii Europejskiej 

oraz przekazywania wybranych projektów do Komisji Europejskiej; 

3)   zawierania umów na realizację programów, o których mowa w pkt 1, z podmiotami, 

których projekty zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską; 

4)   wypłacania zaliczek, dopłat częściowych oraz dopłat końcowych na rzecz podmiotów, z 

którymi zawarto umowy, o których mowa w pkt 3; 

5)   przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdań kwartalnych oraz sprawozdań 

końcowych z realizacji programów promocyjnych i informacyjnych.] 

 

<Art. 18. 

Prezes Agencji realizuje zadania i czynności państwa członkowskiego lub właściwego 

organu określone w przepisach Unii Europejskiej w sprawie działań informacyjnych i 
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promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym lub 

na rynkach krajów trzecich.> 

Art. 27. 

 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej: 

[1)   Agencja dokonuje interwencyjnych zakupów, przechowywania i sprzedaży mięsa 

wołowego oraz mięsa wieprzowego, a także udziela dopłaty do prywatnego 

przechowywania wieprzowiny, wołowiny, cielęciny, baraniny oraz mięsa koziego;] 

2)   Prezes Agencji: 

a)  wydaje świadectwa autoryzacji zakładów odkostniających i chłodni, które będą 

świadczyć usługi przechowywania mięsa stanowiącego zapasy interwencyjne, 

b)  przekazuje Komisji Europejskiej informacje dotyczące rynku mięsa w zakresie 

zadań realizowanych przez Agencję, 

c)  dokonuje, w drodze przetargów, wyboru podmiotów, o których mowa w lit. a, z 

którymi Agencja zawrze umowy w zakresie odkostniania i przechowywania mięsa. 

2. Wnioski o wydanie świadectw, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, składa się na 

formularzach udostępnianych przez Agencję. 

2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności: 

1)   nazwę albo imię i nazwisko wnioskodawcy; 

2)   siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy; 

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz numer identyfikacyjny w 

krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli 

został nadany; 

4)   nazwę i adres zakładu wnioskodawcy, w którym prowadzony będzie proces 

odkostniania lub przechowywania; 

5)   dane dotyczące posiadanej infrastruktury oraz wyposażenia w urządzenia służące do 

wykonywania czynności, o których mowa w pkt 4. 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

przeprowadzania przetargów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, mając na względzie 

efektywność ekonomiczną przerobu i składowania zapasów interwencyjnych. 

 

[Art. 30. 

 1. Zadania realizowane przez państwo członkowskie, właściwy organ państwa 

członkowskiego i agencję interwencyjną w zakresie określonym przepisami Unii 
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Europejskiej dotyczącymi wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru oraz przepisami 

dotyczącymi restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego wykonuje Agencja, chyba że 

ustawa stanowi inaczej. 

2. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o producencie cukru albo producencie 

izoglukozy, rozumie się przez to przedsiębiorstwo produkujące cukier lub izoglukozę lub 

przedsiębiorstwo cukrownicze wskazane w przepisach, o których mowa w ust. 1.] 

Art. 31. 

1. [W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej, o których mowa w art. 30 ust. 1, 

minister właściwy do spraw rynków rolnych:] 

<W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi rynku cukru 

minister właściwy do spraw rynków rolnych:> 

1)   realizuje zadania związane z kwotowaniem produkcji cukru i izoglukozy; 

2)   może wystąpić do Komisji Europejskiej o podjęcie środków ochronnych; 

3)   przekazuje Komisji Europejskiej informacje dotyczące rynku cukru oraz izoglukozy w 

zakresie zadań, o których mowa w pkt 1. 

2. Realizując zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, minister właściwy do spraw rynków 

rolnych w szczególności wydaje decyzje w sprawach: 

1)   przyznania kwoty produkcyjnej cukru oraz kwoty produkcyjnej izoglukozy; 

[2)   przyznania dodatkowej kwoty produkcyjnej cukru oraz kwoty produkcyjnej 

izoglukozy;] 

3)   korekty przyznanej kwoty produkcyjnej cukru oraz kwoty produkcyjnej izoglukozy - 

w przypadku: 

a)  skorygowania przez Komisję Europejską kwot produkcyjnych cukru lub kwot 

produkcyjnych izoglukozy, 

b)  ustalenia przez Komisję Europejską współczynnika redukcji kwot produkcyjnych 

cukru lub kwot produkcyjnych izoglukozy; 

4)   przeniesienia między producentami cukru albo producentami izoglukozy kwoty 

produkcyjnej cukru albo kwoty produkcyjnej izoglukozy. 

3. Przed wydaniem decyzji, o których mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw rynków 

rolnych zasięga opinii ogólnokrajowych społeczno-zawodowych organizacji rolniczych, 

reprezentujących interesy plantatorów buraków cukrowych. 

4. Termin na wyrażenie opinii, o której mowa w ust. 3, wynosi 14 dni. W przypadku 

bezskutecznego upływu tego terminu wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. 
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5. Decyzje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wydaje się na wniosek producenta cukru albo 

producenta izoglukozy, składany w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego 

rok gospodarczy, na który jest składany wniosek. 

6. Decyzje w sprawach przyznania kwot produkcyjnych cukru oraz kwot produkcyjnych 

izoglukozy na dany rok gospodarczy są wydawane w terminie do dnia 30 listopada roku 

kalendarzowego poprzedzającego ten rok gospodarczy. 

[7. Dodatkową kwotę produkcyjną cukru przyznaje się w wysokości proporcjonalnej do 

wysokości kwoty cukru przyznanej danemu producentowi cukru na rok gospodarczy 

2006/2007.] 

8. Decyzje, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, powinny uwzględniać proporcjonalnie interesy 

wszystkich plantatorów buraków cukrowych. 

9. Decyzje, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, stanowią podstawę do zmiany umów 

kontraktacji zawartych z dostawcami buraków cukrowych. 

10. Zmiany umów kontraktacji, o których mowa w ust. 9, powinny uwzględniać 

proporcjonalnie interesy plantatorów buraka cukrowego. 

[10a. W przypadku cofnięcia zatwierdzenia producentowi cukru zgodnie z przepisami Unii 

Europejskiej, o których mowa w art. 30 ust. 1, minister właściwy do spraw rynków 

rolnych wydaje decyzję o cofnięciu przyznanej temu producentowi kwoty produkcyjnej 

cukru w zakresie kwoty niewykorzystanej przez niego do dnia, w którym decyzja o 

cofnięciu zatwierdzenia stała się ostateczna.] 

<10a. W przypadku cofnięcia zatwierdzenia producentowi cukru zgodnie z przepisami 

Unii Europejskiej dotyczącymi rynku cukru, minister właściwy do spraw rynków 

rolnych wydaje decyzję o cofnięciu przyznanej temu producentowi kwoty 

produkcyjnej cukru w zakresie kwoty niewykorzystanej przez niego do dnia, w 

którym decyzja o cofnięciu zatwierdzenia stała się ostateczna.> 

10b. Kwotę produkcyjną cukru, o której mowa w ust. 10a, zwaną dalej "dostępną kwotą", 

przyznaje się w drodze decyzji pozostałym producentom cukru, którym przyznano na 

dany rok gospodarczy kwotę produkcyjną cukru, na ich wniosek. 

10c. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 10a, minister właściwy do spraw 

rynków rolnych przesyła producentom cukru, o których mowa w ust. 10b, pisemne 

informacje o możliwości ubiegania się o dostępną kwotę oraz o jej wysokości. 
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10d. Wnioski o przyznanie dostępnej kwoty producenci cukru, o których mowa w ust. 10b, 

mogą składać w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji, o której mowa w 

ust. 10c. 

10e. Wniosek, o którym mowa w ust. 10b, zawiera w szczególności: 

1)   nazwę, siedzibę i adres producenta cukru; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta cukru; 

3)   numer producenta cukru w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Ewidencji 

Działalności Gospodarczej; 

4)   wskazanie wysokości wnioskowanej kwoty produkcyjnej cukru; 

5)   informację o zatwierdzeniu producenta cukru; 

6)   zobowiązanie producenta cukru do przejęcia praw i obowiązków względem 

plantatorów dostarczających buraki cukrowe do producenta cukru, któremu została 

cofnięta kwota produkcyjna cukru. 

10f. Dostępną kwotę przyznaje się we wnioskowanej wysokości, z zastrzeżeniem ust. 10g. 

10g. Jeżeli suma wnioskowanych przez producentów cukru, o których mowa w ust. 10b, kwot 

produkcyjnych cukru przekracza wysokość dostępnej kwoty, danemu producentowi cukru 

przyznaje się kwotę produkcyjną cukru w wysokości stanowiącej iloczyn ilorazu 

wielkości dostępnej kwoty i sumy wnioskowanych przez producentów cukru kwot 

produkcyjnych cukru oraz wielkości wnioskowanej przez danego producenta cukru kwoty 

produkcyjnej cukru. 

10h. Decyzje, o których mowa w ust. 10b, stanowią podstawę do zmiany umów kontraktacji 

zawartych z dostawcami buraków cukrowych. 

10i. Przed podpisaniem umów kontraktacji producent cukru, któremu została przyznana 

kwota na podstawie ust. 10b, jest obowiązany do przeprowadzenia konsultacji ze 

społeczno-zawodową organizacją rolników reprezentującą plantatorów buraków 

cukrowych, działającą przy producencie cukru. 

11. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

wniosków, o których mowa w ust. 5, mając na względzie konieczność uzyskania 

informacji dotyczących dotychczasowej produkcji cukru oraz produkcji izoglukozy przez 

danego producenta cukru i producenta izoglukozy. 

[Art. 31a. 

Jeżeli przepisy Unii Europejskiej, o których mowa w art. 30 ust. 1, określają zadania dla 

państwa członkowskiego w zakresie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem 
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porozumień branżowych, zadania te wykonuje minister właściwy do spraw rynków 

rolnych.] 

Art. 31b. 

1. W przypadku braku porozumienia branżowego, o którym mowa w przepisach Unii 

Europejskiej, w zakresie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych, w tym 

rozdziału pomiędzy plantatorów buraków cukrowych ilości buraków cukrowych 

przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru, o której mowa 

w art. 31 ust. 6, stosuje się przepisy ust. 2-8 i przepisy wydane na podstawie ust. 9. 

2. Producent cukru, w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok gospodarczy, 

jest obowiązany w ramach przyznanej kwoty produkcyjnej cukru określić limit buraków 

cukrowych, które zapewnią wyprodukowanie cukru w wysokości przyznanej 

producentowi cukru kwoty produkcyjnej cukru. 

3. Producent cukru jest obowiązany do 20 grudnia roku poprzedzającego rok gospodarczy 

dokonać rozdzielenia limitu buraków cukrowych, o którym mowa w ust. 2, pomiędzy 

plantatorów buraków cukrowych, przy czym suma części rozdzielonych limitów musi być 

równa limitowi, o którym mowa w ust. 2, oraz powiadomić tych plantatorów o wielkości 

przysługujących im części tego limitu. 

4. Limit buraków cukrowych jest rozdzielany według wskaźnika określonego w ust. 5 między 

plantatorów buraków cukrowych, którzy mieli zawarte umowy kontraktacji na rok 

gospodarczy 2001/2002, lub ich następców prawnych. 

5. Wskaźnik rozdzielania limitu buraków cukrowych między plantatorów buraków 

cukrowych stanowi iloraz ogólnej ilości buraków cukrowych w tonach, skupionych przez 

producenta cukru w latach gospodarczych 1997-2001 od plantatora buraków cukrowych, 

który miał zawartą umowę kontraktacji na rok gospodarczy 2001/2002, i ogólnej ilości 

buraków cukrowych w tonach, skupionych przez producenta cukru w latach 

gospodarczych 1997-2001 od wszystkich plantatorów buraków cukrowych, którzy mieli 

zawarte umowy kontraktacji na rok gospodarczy 2001/2002. 

6. Część limitu buraków cukrowych określona dla plantatora w wyniku podziału, o którym 

mowa w ust. 3, stanowi wielkość przysługującego plantatorowi prawa do uprawy i 

dostawy. 

7. Producent cukru ma obowiązek zawrzeć z plantatorem, któremu przysługuje prawo do 

uprawy i dostawy, umowę kontraktacji, w ramach której jest obowiązany odebrać 
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określoną przysługującym plantatorowi prawem do uprawy i dostawy ilość buraków 

cukrowych. 

8. Producent cukru przed podjęciem czynności, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz przed 

zawarciem z plantatorem umowy kontraktacji, o której mowa w ust. 7, jest zobowiązany 

do zasięgnięcia opinii ogólnokrajowej społeczno-zawodowej organizacji rolników 

reprezentującej interesy plantatorów buraków cukrowych. 

9. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może, w drodze rozporządzenia, określić 

warunki zakupu lub dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w 

ramach kwoty produkcyjnej cukru, o której mowa w art. 31 ust. 6, w zakresie określonych 

w przepisach Unii Europejskiej dla porozumień branżowych na rynku cukru, inne niż 

wskazane w ust. 2-8, mając na względzie konieczność zabezpieczenia interesów 

plantatorów buraków cukrowych i producentów cukrów. 

<Art. 31c. 

Tekst zawartego porozumienia branżowego, o którym mowa w przepisach Unii 

Europejskiej dotyczących rynku cukru, producent cukru ma obowiązek przekazać 

Agencji przed podpisaniem umów kontraktacji z plantatorami buraków 

cukrowych.> 

[Art. 32. 

1. Wykonywanie obowiązków określonych w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w 

art. 30 ust. 1, w tym przekazywanie informacji, składanie deklaracji, raportów, 

sprawozdań, wniosków lub uiszczanie opłat, następuje w terminach ustalonych w tych 

przepisach. 

2. W zakresie nieuregulowanym w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 30 

ust. 1, minister właściwy do spraw rynków rolnych może, w drodze rozporządzenia, 

ustalić terminy przekazywania informacji, składania deklaracji, raportów, sprawozdań, 

wniosków lub uiszczania opłat, których obowiązek przekazywania, składania lub 

uiszczania wynika z tych przepisów, mając na względzie zapewnienie ochrony interesów 

podmiotów uczestniczących w mechanizmach na rynku cukru, a także sprawną realizację 

zadań związanych z obsługą administracyjną tych mechanizmów.] 

 

 

Art. 33. 
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1. [W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej, o których mowa w art. 30 ust. 1, 

Agencja w szczególności:] 

<W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi rynku cukru 

Agencja w szczególności:> 

1)   wykonuje zadania związane z: 

a)  zatwierdzaniem producentów cukru, producentów izoglukozy i przedsiębiorstw 

przetwarzających te produkty, 

[b)  skupem interwencyjnym, przechowywaniem oraz sprzedażą cukru,] 

c)  przetwarzaniem i wycofaniem cukru z rynku, 

d)  przeprowadzaniem kontroli na rynku cukru, 

e)  wyrażeniem zgody na zawarcie umowy pomiędzy producentami cukru, dotyczącej 

wyprodukowania cukru przez jednego z tych producentów w ramach kwoty 

produkcyjnej producenta zlecającego produkcję; 

2)   pobiera: 

[a)  opłaty z tytułu przyznania dodatkowej kwoty cukru,] 

b)  opłaty za nadwyżki cukru i izoglukozy, 

c)  opłaty produkcyjne, 

d)  opłaty z tytułu niewypełnienia obowiązków wynikających z uczestnictwa w 

mechanizmach na rynku cukru, 

[e)  tymczasową składkę restrukturyzacyjną;] 

3)   przyjmuje informacje, deklaracje, raporty, sprawozdania oraz wnioski; 

[4)   realizuje zadania dotyczące pomocy w zakresie restrukturyzacji przemysłu 

cukrowniczego, w tym: 

a)  ustala spełnianie warunków przyznania tej pomocy, 

b)  udziela pomocy, 

c)  nadzoruje realizację przyjętych zobowiązań; 

5)   przyznaje pomoc na rzecz dywersyfikacji i dodatkową pomoc na rzecz dywersyfikacji, 

zgodnie z krajowym programem restrukturyzacji;] 

6)   udziela pomocy w zakresie prywatnego przechowywania cukru białego; 

7)   przekazuje właściwym organom Unii Europejskiej informacje i składa wnioski. 

[2. Do kontroli, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, stosuje się przepisy ustawy dotyczące 

czynności sprawdzających, chyba że przepisy Unii Europejskiej, o których mowa w art. 30 

ust. 1, stanowią inaczej.] 
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<2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, stosuje się przepisy ustawy dotyczące 

czynności sprawdzających.> 

3. Realizując zadania, o których mowa w ust. 1, Prezes Agencji: 

1)   wydaje decyzje w sprawach: 

[a)  zatwierdzenia, zawieszenia zatwierdzenia albo cofnięcia zatwierdzenia producentów 

cukru, producentów izoglukozy i przedsiębiorstw przetwarzających te produkty,] 

< a) zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia, zawieszenia, cofnięcia lub wygaszenia 

zatwierdzenia producentów cukru, producentów izoglukozy i przedsiębiorstw 

przetwarzających te produkty,> 

b)  autoryzacji miejsca przechowywania cukru pochodzącego z zapasów interwencyjnych, 

c)  przyznania refundacji produkcyjnej; 

[2)   udziela pomocy restrukturyzacyjnej;] 

3)   prowadzi rejestr podmiotów zatwierdzonych; 

4)   przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, na jego żądanie, informacje 

związane z wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 1. 

[4. Informacje, deklaracje i wnioski określone w przepisach Unii Europejskiej, o których 

mowa w art. 30 ust. 1, składa się do Prezesa Agencji na formularzach opracowanych i 

udostępnianych przez Agencję.] 

<4. Informacje, deklaracje i wnioski określone w przepisach Unii Europejskiej 

dotyczących rynku cukru składa się do Prezesa Agencji na formularzach 

opracowanych przez Agencję, udostępnionych na stronie internetowej Agencji.> 

5. Formularze, o których mowa w ust. 4, zawierają: 

1)   dane umożliwiające identyfikację składającego formularz, związane z prowadzoną 

przez niego działalnością; 

[2)   informacje określone w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 30 ust. 

1, lub 

3)  informacje niezbędne do ustalenia stanu faktycznego lub prawnego w zakresie 

bezpośrednio związanym z przedmiotem składanych informacji, deklaracji lub 

wniosków, dotyczące rodzaju wykonywanej działalności, lokalizacji miejsca produkcji, 

wielkości produkcji, tytułu prawnego do posiadanych obiektów i urządzeń lub 

wynikające z obowiązków związanych z uczestnictwem w mechanizmach na rynku 

cukru, określonych w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 30 ust. 1.] 
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<2) informacje określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących rynku cukru 

lub 

3) informacje niezbędne do ustalenia stanu faktycznego lub prawnego w zakresie 

bezpośrednio związanym z przedmiotem składanych informacji, deklaracji lub 

wniosków, dotyczące rodzaju wykonywanej działalności, lokalizacji miejsca 

produkcji, wielkości produkcji, tytułu prawnego do posiadanych obiektów i 

urządzeń lub wynikające z obowiązków związanych z uczestnictwem w 

mechanizmach na rynku cukru, określonych w przepisach Unii Europejskiej 

dotyczących rynku cukru.> 

[Art. 34. 

1. Opłaty i tymczasowa składka restrukturyzacyjna, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2, 

stanowią dochód budżetu państwa i są wpłacane przez producentów cukru, producentów 

izoglukozy i przedsiębiorstwa przetwarzające te produkty na wydzielony rachunek 

bankowy Agencji. 

2. Środki pochodzące z pobranych opłat i tymczasowej składki restrukturyzacyjnej, o których 

mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2, Agencja przekazuje na rachunek bankowy urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych, w terminie 5 dni od dnia 

ich wpływu na rachunek bankowy Agencji.] 

<Art. 34.  

1. Opłaty, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2, stanowią dochód budżetu państwa i są 

wpłacane przez producentów cukru, producentów izoglukozy i przedsiębiorstwa 

przetwarzające te produkty na wydzielony rachunek bankowy Agencji. 

2. Środki pochodzące z pobranych opłat, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2, Agencja 

przekazuje na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw rynków rolnych, w terminie 5 dni od dnia ich wpływu na rachunek bankowy 

Agencji.> 

[Art. 34a. 

1. Pomoc na rzecz dywersyfikacji, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 5, zwana dalej 

"pomocą", przyznawana zgodnie z krajowym programem restrukturyzacji zgłoszonym 

przez Agencję na podstawie art. 14 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 968/2006 z 

dnia 27 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia 

Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu 

cukrowniczego we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 176 z 30.06.2006, str. 32, z późn. zm.), 
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zwanym dalej "Krajowym Programem Restrukturyzacji", jest przyznawana w ramach 

działań: 

1)   "Modernizacja gospodarstw rolnych"; 

2)   "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej". 

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych ogłasza Krajowy Program Restrukturyzacji, w 

drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 

Polski". 

3. W przypadku zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji minister właściwy do spraw 

rynków rolnych ogłasza, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 

Polski", zmieniony Krajowy Program Restrukturyzacji. 

Art. 34b. 

1. O pomoc, o której mowa w art. 34a ust. 1 pkt 1, mogą się ubiegać producenci rolni w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności, którzy: 

1)   jako plantatorzy buraków cukrowych, o których mowa w art. 3 ust. 6 tiret pierwsze 

rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiającego 

tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i 

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej 

polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 58 z 28.02.2006, str. 42, z późn. zm.), są uprawnieni do 

otrzymania pomocy określonej w art. 4 ust. 3 lit. b tego rozporządzenia; 

2)   prowadzą działalność rolniczą na obszarze gmin objętych procesem restrukturyzacji, 

wskazanych w Krajowym Programie Restrukturyzacji. 

2. Pomoc, o której mowa w art. 34a ust. 1 pkt 1, polega na refundacji części kosztów zakupu 

nowych maszyn lub urządzeń przeznaczonych do produkcji rolnej, z wyłączeniem maszyn i 

urządzeń przeznaczonych wyłącznie do uprawy buraków cukrowych. 

Art. 34c. 

1. O pomoc, o której mowa w art. 34a ust. 1 pkt 2, mogą się ubiegać przedsiębiorcy 

prowadzący przedsiębiorstwo określone w art. 28 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 

1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 

przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. 

Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.). 
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2. Pomoc, o której mowa w art. 34a ust. 1 pkt 2, polega na refundacji części kosztów 

inwestycji w zakresie przetwórstwa na cele energetyczne produktów rolnych, określonych 

w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, realizowanych na 

obszarze gmin objętych procesem restrukturyzacji, wskazanych w Krajowym Programie 

Restrukturyzacji. 

Art. 34d. 

Pomoc jest przyznawana do wysokości środków przewidzianych w Krajowym Programie 

Restrukturyzacji na poszczególne działania, jeżeli są spełnione warunki określone w 

ustawie oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 34k. 

Art. 34e. 

1. Pomoc jest przyznawana na wniosek. 

2. Wniosek o przyznanie pomocy składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym 

przez Agencję. 

Art. 34f. 

1. Pomoc jest przyznawana na podstawie umowy zawieranej, pod rygorem nieważności, w 

formie pisemnej. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1)   oznaczenie przedmiotu i stron umowy; 

2)   określenie warunków i terminu zakupu, o którym mowa w art. 34b ust. 2, albo 

warunków, terminu i miejsca realizacji inwestycji, o której mowa w art. 34c ust. 2; 

3)   określenie wysokości pomocy; 

4)   określenie warunków i terminów wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy; 

5)   określenie warunków rozwiązania umowy; 

6)   określenie warunków i sposobu zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy, w 

przypadku gdy pomoc jest nienależna lub wypłacona w nadmiernej wysokości. 

3. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1, powodująca zwiększenie wysokości pomocy 

określonej w tej umowie jest nieważna. 

Art. 34g. 

1. Do postępowań w sprawach dotyczących przyznania pomocy nie stosuje się przepisów 

Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że przepisy dotyczące właściwości 

miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępniania 

akt, a także skarg i wniosków, stosuje się odpowiednio. 

2. W postępowaniu w sprawie dotyczącej przyznania pomocy Agencja: 
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1)   stoi na straży praworządności; 

2)   jest obowiązana w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy; 

3)   udziela wnioskodawcom, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń co do okoliczności 

faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków 

będących przedmiotem postępowania; 

4)   zapewnia wnioskodawcom, na ich żądanie, czynny udział w każdym stadium 

postępowania. 

3. Wnioskodawcy oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu w sprawie dotyczącej 

przyznania pomocy są obowiązane przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do 

okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia 

faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. 

Art. 34h. 

1. W przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy, Agencja informuje 

wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie jej przyznania z podaniem przyczyn 

odmowy oraz o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia do 

sądu administracyjnego skargi w trybie i na zasadach określonych dla aktów lub 

czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr z 2012 r. poz. 270). 

Art. 34i. 

1. W przypadku śmierci wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, spadkobierca wnioskodawcy 

może, na swój wniosek, wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie dotyczącej 

przyznania pomocy, o której mowa w art. 34a ust. 1 pkt 1, na miejsce wnioskodawcy. 

2. W przypadku śmierci osoby fizycznej, której przyznano pomoc, o której mowa w art. 34a 

ust. 1 pkt 1, pomoc ta może być przyznana spadkobiercy, na jego wniosek, jeżeli: 

1)   spełnia on warunki przyznania pomocy; 

2)   zostaną przez niego przejęte zobowiązania spadkodawcy związane z przyznaną 

pomocą. 

3. Pomoc, o której mowa w art. 34a ust. 1 pkt 1, może być przyznana spadkobiercy, o którym 

mowa w ust. 1 albo 2, mimo niespełniania przez niego warunku określonego w art. 34b 

ust. 1 pkt 1. 
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4. W przypadku gdy jest kilku spadkobierców pomoc, o której mowa w art. 34a ust. 1 pkt 1, 

jest przyznawana temu spadkobiercy, co do którego pozostali spadkobiercy wyrazili 

pisemną zgodę. 

Art. 34j. 

1. W przypadku śmierci wnioskodawcy będącego osobą fizyczną albo rozwiązania lub 

przekształcenia wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej lub innego zdarzenia prawnego, w wyniku których 

zaistnieje następstwo prawne, albo w przypadku zbycia całości lub części 

przedsiębiorstwa wnioskodawcy, następca prawny wnioskodawcy albo nabywca tego 

przedsiębiorstwa lub części tego przedsiębiorstwa może, na swój wniosek, wstąpić do 

toczącego się postępowania w sprawie dotyczącej przyznania pomocy, o której mowa w 

art. 34a ust. 1 pkt 2, na miejsce wnioskodawcy. 

2. W przypadku śmierci osoby fizycznej, rozwiązania lub przekształcenia osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, którym przyznano pomoc, 

o której mowa w art. 34a ust. 1 pkt 2, lub innego zdarzenia prawnego, w wyniku których 

zaistnieje następstwo prawne, albo w przypadku zbycia całości lub części 

przedsiębiorstwa takiego podmiotu, następcy prawnemu takiego podmiotu albo nabywcy 

tego przedsiębiorstwa lub części tego przedsiębiorstwa pomoc ta może być przyznana, na 

jego wniosek, jeżeli: 

1)   spełnia on warunki przyznania pomocy; 

2)   zostaną przez niego przejęte zobowiązania takiego podmiotu związane z przyznaną 

pomocą. 

Art. 34k. 

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki i tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy w ramach działań objętych 

Krajowym Programem Restrukturyzacji, w tym szczegółowe wymagania, jakim powinna 

odpowiadać umowa, na podstawie której jest przyznawana pomoc, mając na względzie 

zapewnienie prawidłowej realizacji Krajowego Programu Restrukturyzacji oraz specyfikę 

poszczególnych działań.] 

[Rozdział 7 

Rynek skrobi 

Art. 35. 
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1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji: 

1)   wydaje decyzje w sprawach przyznawania premii produkcyjnych producentom skrobi 

ziemniaczanej; 

2)   wypłaca premie produkcyjne przyznane decyzjami, o których mowa w pkt 1. 

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wydaje się na wniosek producenta skrobi 

ziemniaczanej. 

Art. 36. 

(uchylony). 

Art. 37. 
( 

8)
 (uchylony). 

Art. 37a. 

(9)
Płatność uzupełniająca, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3 lit. d, jest płatnością związaną z 

produkcją, zwaną dalej "płatnością związaną". 

Art. 38. 
(10)

 

(uchylony). 

Art. 38a. 

(uchylony). 

Art. 38b. 

(uchylony). 

Art. 38c. 

 (uchylony). 

Art. 38d. 

(uchylony). 

Art. 38e. 

(uchylony). 

Art. 38f. 

(uchylony).] 

Rozdział 7a 

Rynek zbóż 

 

Art. 38h. 

W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej: 

[1)   Agencja dokonuje interwencyjnych zakupów i sprzedaży zbóż oraz przechowuje te 

zboża;] 

2)   Prezes Agencji: 
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a)  prowadzi wykaz laboratoriów dokonujących, w ramach zadań delegowanych, oceny 

jakości zboża objętego działaniami interwencyjnymi, 

b)  realizuje zadania i obowiązki określone dla państwa członkowskiego i agencji 

interwencyjnej w odniesieniu do zakupu i sprzedaży zbóż w ramach interwencji 

publicznej; 

3)   minister właściwy do spraw rynków rolnych powiadamia Komisję Europejską o: 

a)  zatwierdzonych agencjach interwencyjnych, 

[b)  zatwierdzonych centrach interwencyjnych,] 

c)  minimalnych ilościach wymaganych w odniesieniu do zakupów produktów po 

ustalonej cenie, 

d)  reprezentatywnych cenach rynkowych zbóż. 

 

<Rozdział 7b 

Zasady uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz 

organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż 

rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw 

Art. 38i. 

1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na siedzibę 

wnioskodawcy jest organem właściwym w sprawach uznawania organizacji 

producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji 

międzybranżowych, w tym międzynarodowych organizacji producentów, 

międzynarodowych zrzeszeń organizacji producentów oraz międzynarodowych 

organizacji międzybranżowych, o których mowa w art. 154, art. 156 ust. 1 oraz art. 

158 rozporządzenia nr 1308/2013. 

2. Uznanie organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów lub 

organizacji międzybranżowej następuje w drodze decyzji, na wniosek organizacji 

albo zrzeszenia, składany do dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze 

względu na siedzibę organizacji lub zrzeszenia. 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) minimalną liczbę członków organizacji producentów lub minimalną ilość lub 

wartość zbywalnej produkcji, o których mowa w art. 154 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1308/2013, 

2) informacje, jakie powinien zawierać wniosek, o którym mowa w ust. 2, 
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3) rodzaje lub zakres dokumentów potwierdzających spełnianie przez organizacje i 

zrzeszenia wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących 

uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz 

organizacji międzybranżowych 

– mając na względzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organizacji i 

zrzeszeń oraz spełnienie wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej 

dotyczących uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji 

producentów oraz organizacji międzybranżowych. 

Art. 38j. 

1. W przypadku gdy: 

1) uznana organizacja producentów lub uznane zrzeszenie organizacji producentów 

nie spełnia wymagań określonych w art. 154 ust. 1 lit. a lub d rozporządzenia 

nr 1308/2013 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38i ust. 3 albo 

2) uznana organizacja międzybranżowa nie spełnia wymagań określonych w art. 

158 ust. 5 lit. c rozporządzenia nr 1308/2013 lub w przepisach wydanych na 

podstawie art. 38i ust. 3 

– dyrektor oddziału terenowego Agencji wzywa na piśmie do usunięcia naruszeń 

oraz określa termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia otrzymania 

wezwania przez organizację producentów lub zrzeszenie organizacji 

producentów, lub organizację międzybranżową, biorąc pod uwagę rodzaj 

naruszenia. 

2. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, albo organizacja 

międzybranżowa, w terminie wyznaczonym przez dyrektora oddziału terenowego 

Agencji w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, informuje, na formularzu 

opracowanym przez Agencję, o usunięciu stwierdzonych naruszeń i przedkłada 

dokumenty potwierdzające usunięcie tych naruszeń. 

3. Dyrektor oddziału terenowego Agencji cofa, w drodze decyzji, uznanie: 

1) organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, jeżeli pomimo 

wezwania, o którym mowa w ust. 1, organizacja ta albo zrzeszenie to, w terminie 

określonym w tym wezwaniu, nie usunęły stwierdzonych naruszeń; 

2) organizacji międzybranżowej, jeżeli pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, 

organizacja ta, w terminie określonym w tym wezwaniu, nie usunęła 

stwierdzonych naruszeń. 
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Art. 38k. 

1. Uznane organizacje i zrzeszenia wpisuje się odpowiednio do rejestru: 

1) organizacji producentów; 

2) zrzeszeń organizacji producentów; 

3) organizacji międzybranżowych. 

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

ostatecznej decyzji o uznaniu organizacji albo zrzeszenia. 

3. Rejestry, o których mowa w ust. 1, prowadzi w postaci elektronicznej dyrektor 

oddziału terenowego Agencji. 

4. Rejestry, o których mowa w ust. 1, są jawne i udostępniane na stronie internetowej 

Agencji, z wyłączeniem danych, o których mowa w ust. 5 pkt 8. 

5. Rejestry, o których mowa w ust. 1, zawierają: 

1) numer w rejestrze nadany organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji 

producentów, albo organizacji międzybranżowej; 

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

producentów, albo organizacji międzybranżowej; 

3) określenie rodzaju wykonywanej działalności lub wskazanie produktu lub grupy 

produktów, ze względu na które nastąpiło uznanie; 

4) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania organizacji 

producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji 

międzybranżowej; 

5) datę i numer decyzji o: 

a) uznaniu organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, 

albo organizacji międzybranżowej, 

b) cofnięciu uznania organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji 

producentów, albo organizacji międzybranżowej; 

6) liczbę członków ogółem z podziałem na osoby fizyczne i prawne; 

7) datę wpisu do rejestru organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji 

producentów, albo organizacji międzybranżowej oraz datę ich wykreślenia z 

rejestru; 

8) wartość rocznej produkcji oraz wartość produkcji wprowadzoną do obrotu przez 

organizację producentów oraz zrzeszenie organizacji producentów. 
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6. Uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, 

albo uznana organizacja międzybranżowa informuje dyrektora oddziału terenowego 

Agencji, na formularzu opracowanym przez Agencję, o zmianie danych, o których 

mowa w ust. 5, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian. 

7. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lub 4, uznana 

organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, albo 

uznana organizacja międzybranżowa dostarcza, wraz z informacją, o której mowa w 

ust. 6, dokumenty potwierdzające zaistniałe zmiany. 

8. Dyrektor oddziału terenowego Agencji gromadzi i przechowuje dokumenty 

stanowiące podstawę wpisu do rejestrów, o których mowa w ust. 1, i inne dokumenty 

składane przez uznane organizacje producentów, uznane zrzeszenia organizacji 

producentów i uznane organizacje międzybranżowe w sposób zapewniający ochronę 

tych dokumentów oraz zabezpieczający je przed utratą i nieuprawnionym dostępem. 

Art. 38l. 

Dyrektor oddziału terenowego Agencji: 

1) jest organem właściwym do ustanowienia i udzielania pomocy administracyjnej w 

przypadku współpracy transnarodowej uznanych organizacji i zrzeszeń, zgodnie z 

przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi uznawania organizacji producentów i 

zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych; 

2) wydaje decyzję w sprawach, o których mowa w art. 155 rozporządzenia 

nr 1308/2013. 

Art. 38m. 

1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji przekazuje Prezesowi Agencji informacje, o 

których mowa w art. 154 ust. 4 lit. d, art. 158 ust. 5 lit. e, art. 161 ust. 3 lit. d oraz art. 

163 ust. 3 lit. e rozporządzenia nr 1308/2013. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, Prezes Agencji przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw rynków rolnych oraz Komisji Europejskiej. 

Art. 38n. 

1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji przeprowadza, co najmniej raz na dwa lata, 

kontrole uznanych organizacji i zrzeszeń w zakresie określonym przepisami Unii 

Europejskiej dotyczącymi uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji 

producentów oraz organizacji międzybranżowych. 
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2. Do kontroli, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy dotyczące czynności 

sprawdzających. 

Art. 38o. 

1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych dokonuje oceny wniosku, o którym 

mowa w art. 164 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013. 

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, 

poziom reprezentatywności, o którym mowa w art. 164 ust. 3 akapit drugi 

rozporządzenia nr 1308/2013, mając na względzie zapewnienie właściwego 

funkcjonowania porozumień, decyzji lub praktyk uzgodnionych w ramach uznanej 

organizacji producentów lub ich zrzeszenia rozszerzonych na producentów 

niebędących członkami tych organizacji oraz ochrony interesów podmiotów 

działających na rynku. 

3. W przypadku stwierdzenia spełniania warunków określonych w art. 164 

rozporządzenia nr 1308/2013 oraz w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, 

minister właściwy do spraw rynków rolnych wprowadza, w drodze rozporządzenia, 

porozumienia, decyzje lub praktyki uzgodnione w ramach uznanej organizacji 

producentów, uznanego zrzeszenia organizacji producentów lub uznanej organizacji 

międzybranżowej, podając zakres stosowania tych porozumień, decyzji lub praktyk 

oraz okres, przez jaki mają być stosowane te porozumienia, decyzje lub praktyki, a 

także obszar gospodarczy, na którym mają być one stosowane, mając na względzie 

zapewnienie prawidłowego funkcjonowania danego rynku oraz niezakłócania 

konkurencji na danym rynku, a także biorąc pod uwagę cele, jakich mogą dotyczyć 

te porozumienia, decyzje lub praktyki. 

Art. 38p. 

Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej 

informacje, o których mowa w art. 164 ust. 6 rozporządzenia nr 1308/2013. 

Rozdział 7c 

Zakres, w jakim mogą być zawierane umowy na dostarczanie produktów rolnych 

należących do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013 

Art. 38q. 

1. Każde dostarczenie produktów rolnych należących do sektorów, o których mowa w 

art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013, z wyłączeniem sprzedaży bezpośredniej, 

przez producentów, grupy producentów tych produktów, organizacje takich 
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producentów albo zrzeszenia organizacji takich producentów do pierwszego 

nabywcy wymaga pisemnej umowy spełniającej warunki określone w: 

1) art. 127 rozporządzenia nr 1308/2013 – w przypadku produktów rolnych 

należących do sektora, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. c rozporządzenia 

nr 1308/2013; 

2) art. 148 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013 – w przypadku produktów rolnych 

należących do sektora, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. p rozporządzenia 

nr 1308/2013; 

3) art. 168 ust. 4 i 6 rozporządzenia nr 1308/2013 – w przypadku produktów rolnych 

należących do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a, b, d–o oraz q–x 

rozporządzenia nr 1308/2013. 

2. W przypadku gdy pierwszym nabywcą, o którym mowa w ust. 1, nie jest przetwórca, 

umowa między kolejnymi nabywcami jest również zawierana na piśmie. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, dotycząca dostarczania tytoniu zawierana jest w 

terminie do dnia 15 marca roku zbiorów. 

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, 

minimalny okres obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 1, mając na względzie 

zapewnienie właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

Art. 38r. 

1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej 

informacje, o których mowa w art. 148 ust. 5 i art. 168 ust. 7 akapit drugi 

rozporządzenia nr 1308/2013. 

2. Prezes Agencji jest organem właściwym do gromadzenia i przekazywania ministrowi 

właściwemu do spraw rynków rolnych oraz Komisji Europejskiej informacji w 

zakresie negocjacji umownych, o których mowa w rozporządzeniu nr 1308/2013.> 

 

[Rozdział 9a 

Wykorzystanie uprawianych na gruntach odłogowanych surowców przeznaczonych do 

wytworzenia produktów nieżywnościowych 

Art. 40a. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji: 
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1)   przyjmuje kopie kontraktów zawieranych między wnioskodawcą a odbiorcą lub pierwszą 

jednostką przetwórczą, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 

29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i 

IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji 

surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 

"rozporządzeniem 1973/2004/WE"; 

2)   przyjmuje od odbiorcy i pierwszej jednostki przetwórczej informacje oraz zabezpieczenie, 

które są obowiązane składać te podmioty, określone w rozporządzeniu 1973/2004/WE; 

3)   ustala, na wniosek odbiorcy albo pierwszej jednostki przetwórczej, które prowadzą 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wysokość zabezpieczenia 

wykorzystania towarów przeznaczonych do wytworzenia produktów nieżywnościowych; 

4)   przeprowadza kontrole wykorzystania towarów; 

5)   przekazuje informacje Komisji Europejskiej lub właściwym organom państw 

członkowskich Unii Europejskiej. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, składa się na formularzu opracowanym i 

udostępnianym przez Agencję. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera w szczególności: 

1)   imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacji w krajowym rejestrze 

urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) wnioskodawcy, jeżeli został 

nadany; 

3)   imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres drugiej strony 

kontraktu; 

4)   określenie ilości i gatunku każdego surowca objętego kontraktem oraz łączną 

powierzchnię wszystkich uprawianych gatunków będących przedmiotem kontraktu; 

5)   informację o przeznaczeniu towaru. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

Art. 40b. 

Odbiorcy lub pierwsze jednostki przetwórcze przekazują Prezesowi Agencji: 
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1)   informacje, o których mowa w art. 157 ust. 3 rozporządzenia 1973/2004/WE, w ciągu 40 

dni od dnia, w którym odebrano surowce, jednak nie później niż do dnia 10 listopada 

roku, na który wnioskodawca złożył wniosek o płatność; 

2)   kopie kontraktów, o których mowa w art. 40a ust. 1 pkt 1, w terminie do 40 dni od dnia 

ich zawarcia.] 

Art. 40c. 

1. Dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany udziela się producentom rolnym w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 

2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

2. Warunkiem uzyskania dopłaty jest posiadanie przez producenta rolnego działek rolnych o 

łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, na których uprawia się gatunki roślin 

uprawnych objęte dopłatami, przy czym działka rolna oznacza zwarty obszar gruntu 

rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o której mowa w 

rozporządzeniu Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającym 

szczegółowe zasady wdrażania zasady współzależności, modulacji oraz zintegrowanego 

systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 

1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w 

zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników, oraz 

wdrażania zasady współzależności przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 479/2008 

(Dz. Urz. UE L 141 z 30.04.2004, str. 18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 243), o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha wchodzący w 

skład gospodarstwa rolnego. 

3. Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych 

materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 2, jeżeli: 

1)   ilość materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, zużyta do obsiania lub 

obsadzenia tych powierzchni, jest nie mniejsza niż minimalna ilość tego materiału 

określona w przepisach wydanych na podstawie art. 40d ust. 6 pkt 2; 

2)   
(11)

 materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został wytworzony: 

a)  przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przedsiębiorców, o której mowa w 

przepisach o nasiennictwie, lub 
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b)  w gospodarstwie rolnym posiadanym przez rolnika wpisanego do ewidencji rolników, 

o której mowa w przepisach o nasiennictwie, lub 

3)   
(12)

 materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został zakupiony: 

a)  od przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót 

materiałem siewnym, o której mowa w przepisach o nasiennictwie, albo 

b)  od rolnika prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym 

gospodarstwie rolnym, wpisanego do ewidencji rolników, o której mowa w przepisach 

o nasiennictwie, albo 

c)  od podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na terytorium innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej. 

3a. Dopłatami nie obejmuje się uprawy przeznaczonej na przedplon lub poplon. 

4. Wysokość dopłaty ustala się jako iloczyn powierzchni gruntów ornych obsianych lub 

obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin 

uprawnych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 2 i stawek dopłat 

do 1 ha takiej powierzchni. 

[5. Dopłaty mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie i są udzielane zgodnie z 

przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, z zastrzeżeniem 

art. 40f-40h. 

6. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia: 

1)   stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych 

materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, uwzględniając ilość 

materiału siewnego, jaka może być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni 

gruntów ornych, gatunki roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środki finansowe 

przeznaczone na te dopłaty; 

2)   wykaz gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny 

lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 

materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, biorąc pod uwagę znaczenie 

gospodarcze danego gatunku roślin uprawnych.] 

<5. Dopłaty mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie i są udzielane zgodnie z 

przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

6. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia: 

1) corocznie do dnia 30 września stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych 

obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub 
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kwalifikowany, uwzględniając powierzchnię gruntów ornych obsianych lub 

obsadzonych materiałem siewnym, gatunki roślin uprawnych objętych dopłatą 

oraz środki finansowe przeznaczone na te dopłaty; 

2) wykaz gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii 

elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub 

sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, uwzględniając 

poziom wymiany kwalifikowanego materiału siewnego w produkcji roślinnej.> 

Art. 40d. 

1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

lub siedzibę producenta rolnego przyznaje, w drodze decyzji, dopłatę z tytułu zużytego do 

siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany na wniosek 

producenta rolnego. 

<1a. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się w terminie 60 dni od dnia wejścia w 

życie przepisów wydanych na podstawie art. 40c ust. 6 pkt 1.> 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu opracowanym i 

udostępnionym przez Agencję, zawierającym w szczególności: 

1)   dane, o których mowa w art. 27 ust. 2a pkt 1-3; 

2)   oświadczenie o: 

a)  powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym 

kategorii elitarny lub kwalifikowany, 

b)  sposobie wykorzystania działek rolnych, na których został wysiany lub wysadzony 

materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. 

3. Do wniosku producent rolny dołącza oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji kopię: 

1)   faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej 

w okresie od dnia 15 lipca roku poprzedzającego złożenie wniosku do dnia 15 czerwca 

roku złożenia wniosku, pod warunkiem że materiał ten został zużyty w tym okresie do 

siewu lub sadzenia; 

2)   dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany wystawionego w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu 

lub sadzenia, jeżeli producent rolny zużył do siewu lub sadzenia w posiadanym przez 

niego gospodarstwie rolnym materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, o 

którym mowa w art. 40c ust. 3 pkt 2 lit. a lub b. 
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4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny zawierać w szczególności: 

1)   datę sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego; 

2)   nazwę gatunku i odmiany; 

3)   kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego; 

4)   numer partii materiału siewnego. 

4a. Do dokumentów, o których mowa w ust. 3, wystawionych dla mieszanek materiału 

siewnego, przepisów ust. 4 pkt 2 i 3 nie stosuje się. 

5. Na żądanie Agencji producent rolny jest obowiązany dostarczyć oryginały dokumentów, o 

których mowa w ust. 3. 

5a. Różnica powierzchni dla poszczególnych działek rolnych zgłoszonych we wniosku, o 

którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 5% powierzchni działki rolnej. 

5b. W przypadku stwierdzenia różnicy powierzchni działki rolnej, która przekracza 5%, 

wysokość dopłaty nie może być wyższa niż przysługująca do powierzchni ustalonej w 

wyniku czynności sprawdzających, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3, nie większej 

jednak niż zgłoszonej we wniosku. 

6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   terminy składania wniosków, o których mowa w ust. 1, oraz terminy i sposób wypłaty 

dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny 

lub kwalifikowany, mając na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnionym 

przyznaniem tych dopłat; 

2)   minimalną ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub 

obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, mając na względzie zalecane normy 

wysiewu dla poszczególnych gatunków roślin. 

[Art. 40f. 

 1. Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany, o których mowa w art. 40c, dla producentów rolnych, którzy w 2006 r. 

ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną dotknięciem ich gospodarstw suszą, nie mają 

charakteru pomocy de minimis w rolnictwie. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dopłaty przysługują, jeżeli w gospodarstwie 

producenta rolnego szkoda w uprawach spowodowana suszą, oszacowana przez komisję 

powołaną przez wojewodę na podstawie odrębnych przepisów, wynosi średnio nie mniej 

niż 30%. 
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3. Wysokość dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii 

elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, którzy w 2006 r. ponieśli szkodę w 

uprawach spowodowaną dotknięciem ich gospodarstw suszą nie może przekroczyć 

wysokości szkody oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę, pomniejszonej o 

wysokość pomocy przyznanej na podstawie przepisów o pomocy społecznej dotyczących 

szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu 

złagodzenia skutków suszy. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wniosku określonego w art. 40d ust. 1 producent 

rolny dołącza, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez kierownika ośrodka pomocy 

społecznej, kopię: 

1)   protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę 

określającego wysokość szkody w uprawach, o której mowa w ust. 2; 

2)   decyzji o udzieleniu pomocy społecznej przez kierownika ośrodka pomocy społecznej 

wydanej na podstawie przepisów o pomocy społecznej dotyczących szczegółowych 

warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia 

skutków suszy, jeżeli producentowi rolnemu udzielono takiej pomocy. 

Art. 40g. 

1. Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany, o których mowa w art. 40c, dla producentów rolnych, którzy w 2008 r. 

ponieśli szkodę w uprawach spowodowanych dotknięciem ich gospodarstw suszą, nie 

mają charakteru pomocy de minimis w rolnictwie. 

2. Dopłaty, o których mowa w ust. 1, przysługują producentowi rolnemu, który: 

1)   otrzymał pomoc z tytułu wystąpienia w 2008 r. klęski suszy na podstawie rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały 

szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1070), albo 

2)   nie ubiegał się o pomoc, o której mowa w pkt 1, a który poniósł szkodę w uprawach 

spowodowaną przez suszę, oszacowaną przez komisję powołaną przez wojewodę na 

podstawie odrębnych przepisów, która wynosi średnio powyżej 30% w gospodarstwie 

rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 

3. W przypadku producenta rolnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, po wszczęciu 

postępowania w sprawie udzielenia dopłaty dyrektor oddziału terenowego stwierdza 
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średnią wysokość szkód w danym gospodarstwie rolnym na podstawie protokołu 

oszacowania szkód sporządzonego przez komisję, o której mowa w ust. 2 pkt 2. 

4. Wysokość dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii 

elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, którzy w 2008 r. ponieśli szkodę w 

uprawach spowodowaną przez suszę, nie może przekroczyć kwoty intensywności pomocy, 

o której mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 

grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy 

państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z 

wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 

(Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3-21), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 

1857/2006", pomniejszonej o wysokość łącznej pomocy otrzymanej na podstawie 

przepisów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, oraz pomocy otrzymanej na podstawie 

odrębnych przepisów w przypadku gospodarstw rolnych, które poniosły szkody 

spowodowane przez suszę. 

5. Odmawia się udzielenia dopłaty, jeżeli łączna wysokość pomocy otrzymanej na podstawie 

odrębnych przepisów oraz otrzymanych odszkodowań w związku z suszą przekracza kwotę 

obniżenia dochodu obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wniosku określonego w art. 40d ust. 1 producent 

rolny dołącza: 

1)   w przypadku otrzymania pomocy, o której mowa w ust. 2 pkt 1: 

a)  oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika 

ośrodka pomocy społecznej, wojewodę, wójta, burmistrza albo prezydenta miasta kopię 

decyzji o udzieleniu pomocy społecznej wydanej na podstawie przepisów o pomocy 

społecznej dotyczących szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla 

gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy przez kierownika ośrodka pomocy 

społecznej oraz 

b)  oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika 

ośrodka pomocy społecznej, wojewodę, wójta, burmistrza albo prezydenta miasta kopię 

protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję, o której mowa w ust. 2 pkt 2, 

określającego wysokość szkody w uprawach spowodowanej przez suszę oraz informację o 

kwocie obniżenia dochodu obliczonego przez wojewodę zgodnie z art. 11 ust. 2 

rozporządzenia nr 1857/2006; 
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2)   w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 - oryginał albo potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem przez upoważnionego pracownika ośrodka pomocy społecznej, wojewodę, 

wójta, burmistrza albo prezydenta miasta kopię protokołu oszacowania szkód 

sporządzonego przez komisję, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wraz z kwotą obniżenia 

dochodu obliczonego przez wojewodę zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 

1857/2006. 

Art. 40h. 

1. Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany, o których mowa w art. 40c, dla producentów rolnych, w których 

gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody 

spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r., nie mają 

charakteru pomocy de minimis w rolnictwie. 

2. Dopłaty przysługują producentowi rolnemu, który poniósł szkodę w uprawach 

spowodowaną przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r., oszacowaną 

przez komisję powołaną przez wojewodę na podstawie odrębnych przepisów, która wynosi 

średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w 

którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w 

którym wystąpiła szkoda, z wyłączeniem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji 

w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dziale specjalnym 

produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

3. Po wszczęciu postępowania w sprawie udzielania dopłaty dyrektor oddziału terenowego 

Agencji stwierdza średnią wysokość szkód w danym gospodarstwie na podstawie 

protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję, o której mowa w ust. 2. 

4. Wysokość dopłaty nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn kwoty obniżenia 

dochodu i intensywności pomocy brutto, o której mowa w art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 

1857/2006 powiększonej o kwotę kosztów poniesionych w związku z wystąpieniem szkód i 

pomniejszonej o kwotę wypłaconego odszkodowania, kwotę kosztów nieponiesionych w 

związku z wystąpieniem szkód i kwotę pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych 

przepisów. 

5. Odmawia się udzielania dopłaty, jeżeli łączna wysokość pomocy otrzymanej na podstawie 

odrębnych przepisów oraz otrzymanych odszkodowań w związku z powodzią, obsunięciem 

się ziemi lub huraganem w 2010 r., przekracza kwotę obniżenia dochodu obliczonego 

zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006. 
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6. Do wniosku określonego w art. 40d ust. 1 producent rolny dołącza oryginał albo 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika ośrodka 

pomocy społecznej, wojewodę, wójta, burmistrza albo prezydenta miasta kopię protokołu 

oszacowania szkód sporządzonego przez komisję, o której mowa w ust. 2, wraz z kwotą 

obniżenia dochodu obliczonego przez wojewodę zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 

1857/2006 oraz oświadczenie w zakresie kwoty kosztów poniesionych w związku z 

wystąpieniem szkód, kwoty kosztów nieponiesionych w związku z wystąpieniem szkód, o ile 

kwoty tych kosztów nie są wymienione w protokole oszacowania szkód i kwoty pomocy 

otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów. 

7. Dopłatę pomniejsza się o 50%, jeżeli przed powstaniem szkód nie została zawarta na okres 

12 miesięcy umowa ubezpieczenia obejmująca ochronę ubezpieczeniową co najmniej 50% 

powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, od co najmniej jednego z ryzyk: 

suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków 

wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.] 

 

 

U S T A W A    z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 

r. poz. 101, z późn. zm.) 

Art. 829. 

 Nie podlegają egzekucji: 

1)   przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla 

dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne 

do pełnienia służby lub wykonywania zawodu; 

2)   zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków 

jego rodziny na okres jednego miesiąca; 

3)   jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących 

na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych 

zbiorów; 

4)   narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz 

surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem 

jednak pojazdów mechanicznych; 

5)   u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę - pieniądze w kwocie, która odpowiada 

niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u 
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dłużnika nieotrzymującego stałej płacy - pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na 

utrzymanie przez dwa tygodnie; 

6)   przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do 

wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być 

sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość 

użytkową; 

[7)   środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 36 ust. 

4a
(143)

 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów 

mlecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 50 i 1272);] 

8)   produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) niezbędne do 

funkcjonowania podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 

przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 

107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657); 

9)   
(144)

 przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego 

rodziny. 

 

 

U S T A W A  z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.) 

Art. 8. 

§ 1. Nie podlegają egzekucji administracyjnej: 

1)   przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie niezbędne dla 

zobowiązanego i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, a także ubranie 

niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu; 

2)   zapasy żywności i opału, niezbędne dla zobowiązanego i będących na jego utrzymaniu 

członków rodziny na okres 30 dni; 

3)   jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce, potrzebne do wyżywienia zobowiązanego i 

będących na jego utrzymaniu członków rodziny, wraz z zapasem paszy i ściółki do 

najbliższych zbiorów; 
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4)   narzędzia i inne przedmioty niezbędne do pracy zarobkowej wykonywanej osobiście 

przez zobowiązanego, z wyłączeniem środka transportu, oraz surowce niezbędne do tej 

pracy na okres 7 dni; 

5)   przedmioty niezbędne do pełnienia służby przez zobowiązanego lub do wykonywania 

przez niego zawodu; 

6)   pieniądze w kwocie 760 zł; 

7)   wkłady oszczędnościowe złożone w bankach na zasadach i w wysokości określonej 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1376, z późn. zm.); 

8)   wkłady oszczędnościowe złożone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450); 

9)   dokumenty osobiste, po jednej obrączce zobowiązanego i jego współmałżonka, 

wykonanej z metali szlachetnych, ordery i odznaczenia oraz przedmioty niezbędne 

zobowiązanemu i członkom jego rodziny do nauki lub wykonywania praktyk religijnych, 

a także przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane znacznie poniżej ich 

wartości, a które dla zobowiązanego mają znaczną wartość użytkową; 

10)  kwoty otrzymane na pokrycie wydatków służbowych, w tym kosztów podróży i 

wyjazdów; 

11)  kwoty otrzymane jako stypendia; 

12)  (uchylony); 

13)  rzeczy niezbędne ze względu na ułomność fizyczną zobowiązanego lub członków jego 

rodziny; 

14)  kwoty otrzymane z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych; 

15)  środki pochodzące z dotacji przyznanej z budżetu państwa na określone cele i znajdujące 

się na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi bankowej dotacji 

oraz środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który 

środki te były przeznaczone; 

16)  rzeczy służące w kościołach i innych domach modlitwy do odprawiania nabożeństwa lub 

do wykonywania innych praktyk religijnych albo będące obiektami kultu religijnego, 

choćby były kosztownościami lub dziełami sztuki; 
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[17)  środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 36 ust. 4a 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 50 i 1272).] 

§ 1a. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 15, egzekucji nie podlegają również sumy już 

wypłacone oraz środki trwałe, wartości niematerialne i prawne powstałe w ramach 

realizacji projektu, na który były przeznaczone środki pochodzące z programów 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przez okres jego trwałości wskazany w 

umowie o dofinansowanie projektu. 

§ 2. Za przedmioty niezbędne zobowiązanemu i członkom jego rodziny, w rozumieniu § 1 pkt 

1, nie uważa się w szczególności: 

1)   mebli stylowych i stylizowanych; 

2)   telewizorów do odbioru programu w kolorze, chyba że zobowiązany wykaże, że od 

roku produkcji telewizora upłynęło więcej niż 5 lat; 

3)   stereofonicznych radioodbiorników; 

4)   urządzeń służących do nagrywania lub odtwarzania obrazu lub dźwięku; 

5)   komputerów i urządzeń peryferyjnych, chyba że są one niezbędne zobowiązanemu do 

pracy zarobkowej wykonywanej przez niego osobiście; 

6)   futer ze skór szlachetnych; 

7)   dywanów wełnianych i ze skór naturalnych; 

8)   porcelany, szkła ozdobnego i kryształów; 

9)   sztućców z metali szlachetnych; 

10)  dzieł sztuki. 

 

 

U S T A W A  z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 

2015 r. poz. 807) 

Art. 3. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)  gospodarstwo rolne - gospodarstwo w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie 
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systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1307/2013; 

2)  producent - producenta rolnego, organizację producentów, podmiot prowadzący zakład 

utylizacyjny oraz potencjalnego beneficjenta; 

3)   producent rolny - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, będącą: 

a)  (uchylona) 

b)  rolnikiem w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013, lub, 

c)  posiadaczem zwierzęcia; 

[4)  organizacja producentów - grupę producentów rolnych, związek grup producentów 

rolnych, wstępnie uznaną grupę producentów owoców i warzyw, uznaną organizację 

producentów owoców i warzyw oraz uznane zrzeszenie organizacji producentów owoców 

i warzyw, ponadnarodową organizację producentów owoców i warzyw oraz 

ponadnarodowe zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw;] 

<4) organizacja producentów – grupę producentów rolnych, związek grup producentów 

rolnych, wstępnie uznaną organizację producentów owoców i warzyw oraz uznane 

na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków 

produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, 

(EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 671, z późn. zm.) organizację producentów, zrzeszenie organizacji 

producentów, organizację międzybranżową, międzynarodową organizację 

producentów, międzynarodowe zrzeszenie organizacji producentów oraz 

międzynarodową organizację międzybranżową;> 

5)  (uchylony) 

6)   podmiot prowadzący zakład utylizacyjny - podmiot zajmujący się utylizacją zwłok 

zwierzęcych; 

6a)  potencjalny beneficjent - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która może ubiegać się o przyznanie pomocy w 

ramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich, niebędącą producentem 

rolnym, organizacją producentów lub podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny; 
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7)  działka rolna - działkę rolną w rozumieniu art. 67 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz 

uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, 

(WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1306/2013", o 

powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha; 

8)   zwierzęta - bydło, owce, kozy i świnie; 

9)  płatności - pomoc finansową dla producentów rolnych, organizacji producentów i 

potencjalnych beneficjentów, udzielaną w całości lub w części ze środków Europejskiego 

Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji 

lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz 

płatność niezwiązaną do tytoniu w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego. 

 

 

U S T A W A   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, z późn. zm.) 

 

[o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków 

lnu i konopi uprawianych na włókno] 

<o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu> 

 

Art. 1. 

 1. Ustawa określa: 

1)   zadania i właściwość jednostek organizacyjnych i organów w zakresie określonej 

przepisami Unii Europejskiej organizacji rynków: 

a)  owoców i warzyw, 

b)  chmielu, 

[c)  suszu paszowego, 

d)  lnu i konopi uprawianych na włókno;] 

2)   
(2)

 (uchylony). 
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2. Do organizacji rynków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów o ochronie 

konkurencji. 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz 

przepisów Unii Europejskiej, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

[Art. 1a. 

Zadania marszałka województwa określone w niniejszej ustawie są zadaniami z zakresu 

administracji rządowej.] 

[Art. 2. 

1. 
(3)

 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 wstępnego zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania grupy 

producentów za organizację producentów owoców i warzyw, zwaną dalej 

"organizacją producentów"; 

1a)  
(5)

 zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów 

za organizację producentów, zwanego dalej "planem dochodzenia do uznania"; 

2)   
(6)

 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, 

b)  uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń, 

c)  uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń. 

1a. 
(7)

 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: 



- 44 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1)   organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów nie przekazuje 

informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 lit. b; 

2)   
(8)

 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)   
(9)

 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.] 

<Art. 2. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej, jeżeli ustawa nie stanowi 

inaczej, zadania i kompetencje właściwego organu państwa członkowskiego 

wykonuje dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej 

„Agencją”, w tym dokonuje powiadomień, przekazuje informacje oraz wydaje 

decyzje w sprawach: 

1) zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy 

producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, 

zwanego dalej „planem dochodzenia do uznania”, z wyłączeniem zmian 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 19; 

2) uznania organizacji producentów owoców i warzyw, zwanej dalej „organizacją 

producentów”, i zrzeszeń organizacji producentów; 

3) uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń; 

4) zawieszenia albo cofnięcia: 
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a) wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw za organizację 

producentów, zwanej dalej „grupą producentów”, 

b) uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń, 

c) uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń; 

5) innych niż wymienione w pkt 1–4, dotyczących rynków owoców i warzyw. 

2. 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”, dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje 

decyzję o zawieszeniu uznania albo wstępnego uznania także w przypadku, gdy: 

1) organizacja producentów albo ich zrzeszenie nie przekazuje informacji, o 

których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2–5; 

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. 

3. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału terenowego 

Agencji przeprowadza kontrole w zakresie spełniania warunków: 

1) wstępnego uznania grupy producentów; 

2) zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania; 

3) uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń; 

4) uznania ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń.> 

[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, 1a, 3 i 4; 
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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", oraz 

Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwanemu 

dalej "Głównym Inspektorem", informacje o: 

1)   
(13)

 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: 
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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)   
(15)

 (uchylony); 

2)   
(16)

 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. 2b. 

1. Prezes Agencji 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, 

uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych 

organizacji producentów i ich zrzeszeń; 

2) datę wydania decyzji o wstępnym uznaniu grupy producentów i zatwierdzeniu 

planu dochodzenia do uznania oraz decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2–

4; 

3) nazwę grupy lub grup produktów, ze względu na które: 

a) grupa producentów otrzymała decyzję o wstępnym uznaniu grupy producentów i 

zatwierdzeniu planu dochodzenia do uznania, 

b) organizacja producentów i ich zrzeszenie oraz ponadnarodowa organizacja 

producentów i ich zrzeszenie otrzymały decyzje, o których mowa w art. 2 ust. 1 

pkt 2 i 3; 

4) liczbę członków wstępnie uznanej grupy producentów, uznanej organizacji 

producentów i ich zrzeszenia oraz ponadnarodowej organizacji producentów i 

ich zrzeszenia; 
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5) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wstępnie uznanej grupy 

producentów, uznanej organizacji producentów i ich zrzeszenia oraz 

ponadnarodowej organizacji producentów i ich zrzeszenia. 

3. Rejestr jest jawny i udostępniany na stronie internetowej Agencji. 

4. Prezes Agencji jest obowiązany do wprowadzenia do rejestru każdej zmiany danych 

zawartych w rejestrze. 

Art. 3. 

Dyrektor oddziału terenowego Agencji przekazuje dyrektorowi oddziału regionalnego 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją 

Restrukturyzacji”: 

1) kopie decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1–3 oraz pkt 4 lit. a, w terminie 

7 dni od dnia, w którym stały się one ostateczne; 

2) niezwłocznie informację o wszczętej kontroli w sprawie spełniania przez grupę 

producentów warunków wstępnego uznania.> 

[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. 

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 
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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.] 

<1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje, po uzyskaniu zgody Prezesa Agencji 

Restrukturyzacji, 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.> 

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. 3c. 

1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych dokonuje oceny wniosku, o którym 

mowa w art. 164 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków 

produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, 
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(EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”. 

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, 

poziom reprezentatywności, o którym mowa w art. 164 ust. 3 akapit drugi 

rozporządzenia nr 1308/2013, mając na względzie zapewnienie właściwego 

funkcjonowania porozumień, decyzji lub praktyk uzgodnionych w ramach uznanej 

organizacji producentów lub ich zrzeszenia rozszerzonych na producentów 

niebędących członkami tych organizacji oraz ochrony interesów podmiotów 

działających na rynku. 

3. W przypadku stwierdzenia spełniania warunków określonych w art. 164 

rozporządzenia nr 1308/2013 oraz w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, 

minister właściwy do spraw rynków rolnych wprowadza, w drodze rozporządzenia, 

porozumienia, decyzje lub praktyki uzgodnione w ramach uznanej organizacji 

producentów lub ich zrzeszenia, podając zakres stosowania tych porozumień, decyzji 

lub praktyk oraz okres, przez jaki mają być stosowane te porozumienia, decyzje lub 

praktyki, a także obszar gospodarczy, na którym mają być one stosowane, mając na 

względzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku owoców i warzyw oraz 

niezakłócania konkurencji na tym rynku, a także biorąc pod uwagę cele, jakich 

mogą dotyczyć te porozumienia, decyzje lub praktyki. 

Art. 3d. 

Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej 

informacje, o których mowa w art. 164 ust. 6 rozporządzenia nr 1308/2013.> 

[Art. 4. 

1. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, zawiera: 

1)   nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy; 

2)   nazwę grupy lub grup produktów określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 8 ust. 1 pkt 2, ze względu na które wnioskuje się o wstępne uznanie; 

3)   informacje o liczbie członków oraz wartości produktów wytworzonych przez członków 

grupy producentów i sprzedanych w okresie odniesienia wskazanym w przepisach 

wydanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2. 

2. Do wniosku dołącza się: 

1)  
(19)

 informację o numerze wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym; 

2)   statut albo umowę grupy producentów; 
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3)   dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3; 

4)   plan dochodzenia do uznania pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora oddziału 

regionalnego Agencji Restrukturyzacji właściwego ze względu na siedzibę grupy 

producentów.] 

Art. 5. 

1. [Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, składa się w terminie do:] 

<Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, składa się w 

terminie do:> 

[1)   końca okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana w planie dochodzenia do 

uznania - w przypadku zmian w harmonogramie realizacji planu dochodzenia do 

uznania i zmian zakresu etapu inwestycji realizowanych z podziałem na etapy;] 

<1) końca okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana w planie dochodzenia do 

uznania – w przypadku zmian w harmonogramie realizacji planu dochodzenia do 

uznania lub zmian harmonogramu etapu inwestycji realizowanych z podziałem 

na etapy;> 

2)   3 miesięcy przed końcem okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana w planie 

dochodzenia do uznania - w przypadku zmian wprowadzanych do zatwierdzonego 

planu dochodzenia do uznania innych niż określone w pkt 1. 

2. Wniosek zawiera: 

1)   nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy; 

2)   określenie proponowanych zmian w planie dochodzenia do uznania wraz z 

uzasadnieniem[.]<;> 

<3) numer wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym.> 

3. Do wniosku dołącza się: 

1)   dokumenty potwierdzające aktualny stan realizacji planu dochodzenia do uznania; 

2)   pozytywną opinię dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji 

właściwego ze względu na siedzibę grupy producentów, dotyczącą proponowanych 

zmian w planie dochodzenia do uznania; 

[3)  
)
 informację o numerze wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym.] 

Art. 6. 

1. [Wniosek o wydanie decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4, zawiera:] 

<Wniosek o wydanie decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, zawiera:> 

1)   nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy; 
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2)   wykaz organizacji producentów tworzących zrzeszenie; 

3)   nazwę grupy lub grup produktów określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 8 ust. 1 pkt 2, ze względu na które wnioskuje się o uznanie; 

4)   informacje o liczbie członków organizacji producentów oraz wartości produktów 

wytworzonych przez członków organizacji producentów i sprzedanych w okresie 

odniesienia wskazanym w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2[.]<;> 

<5) numer wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym.> 

2. Do wniosku dołącza się: 

1)   statut albo umowę organizacji producentów; 

2)   umowę o utworzeniu zrzeszenia organizacji producentów określającą przedmiot i 

zakres jego działania; 

3)   kopię decyzji o uznaniu organizacji producentów tworzących zrzeszenie; 

[4)   informację o numerze wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym.] 

Art. 7. 

[1. Marszałek województwa opracowuje roczny plan przeprowadzania kontroli, o których 

mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1.] 

<1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji opracowuje roczny plan przeprowadzania 

kontroli, o których mowa w art. 2 ust. 3.> 

[2. Marszałek województwa może powierzyć przeprowadzenie kontroli, o których mowa w art. 

2 ust. 2 pkt 1, jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami 

organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi określonymi na podstawie ust. 11 pkt 2. 

3. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie 

wydane przez marszałka województwa. 

4. Upoważnienie zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności 

kontrolnych, ich miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania. 

5. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania 

jest obowiązana okazać imienne upoważnienie. 

6. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do: 

1)   wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części należących do grupy 

producentów, organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów lub ich 

członków i służących do prowadzenia działalności przez tę grupę, organizację, zrzeszenie 

lub ich członków; 

2)   żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli; 
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3)   wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, 

wyciągów lub kserokopii oraz zabezpieczania tych dokumentów. 

7. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół. 

8. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz kontrolowany. 

9. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego protokół podpisuje tylko 

osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o tej 

odmowie. 

10. W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole, 

może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu, zgłosić odpowiednio marszałkowi 

województwa albo jednostce organizacyjnej przeprowadzającej kontrolę umotywowane 

zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. 

11. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając na 

względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu; 

2)   warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki 

organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli, mając na względzie 

zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju.] 

Art. 8. 

1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia: 

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, 
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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".] 

<1a. Program operacyjny, o którym mowa w rozporządzeniu nr 1308/2013, 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”, albo co najmniej 10% wydatków poniesionych w ramach tego 

programu przeznacza się na działania w zakresie ochrony środowiska.> 

[2. 
(22)

 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. 97 lit. b 

rozporządzenia nr 543/2011; 
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2)   opracowuje projekt ram krajowych i strategii krajowej na rzecz programów 

operacyjnych.] 

<3. Prezes Agencji, w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej, jest organem 

właściwym do przekazywania Komisji Europejskiej informacji dotyczących grup 

producentów, organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów, w tym 

rocznych sprawozdań, o których mowa w art. 97 rozporządzenia nr 543/2011.> 

<3a. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w zakresie określonym przepisami 

Unii Europejskiej, 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. 
(24)

 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:] 

 <W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału 

regionalnego Agencji Restrukturyzacji właściwy ze względu na siedzibę wstępnie 

uznanej grupy 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; 
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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; 

[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)  
(
wyłączenia grupy producentów, organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji 

producentów ze wsparcia w ramach odpowiednio planu dochodzenia do uznania lub 

programu operacyjnego w kolejnym roku.] 

<12) wyłączenia z objęcia pomocą finansową kwalifikowalnego kosztu inwestycji 

ujętej w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania, ze wskazaniem okresu 

tego wyłączenia; 

13) wyłączenia grupy producentów ze wsparcia w ramach planu dochodzenia do 

uznania 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.] 
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<1a. W decyzjach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 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. 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 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; 

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; 
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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)  
(28)

 informację o numerze wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym; 

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.] 

<2. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji opiniuje złożone przez 

grupę producentów zmiany do planu dochodzenia do uznania w zakresie: 

1) dokładności informacji podanych w tym planie, 

2) spójności handlowej tego planu, 

3) jakości technicznej i rzetelności szacunków zawartych w tym planie, 

4) harmonogramu wdrożenia tego planu, 

5) zasadności czasu trwania tego planu, 

6) kwalifikowalności zaproponowanych w planie inwestycji i zasadności wydatków z 

nimi związanych, 

7) okresu członkostwa producenta w grupie producentów 

– w terminie 45 dni od dnia złożenia zmiany tego planu. 

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

4. Do egzekucji należności wynikających z decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 10, 

stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

5. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zawierają: 

1) nazwę, siedzibę 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) numer rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki finansowe; 
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4) kwotę wnioskowanej pomocy finansowej; 

5) numer wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

6. Do wniosków o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, dołącza się: 

1) kopie decyzji o wstępnym uznaniu grupy producentów, zatwierdzeniu planu 

dochodzenia do uznania oraz decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1; 

2) dowody potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowalnych inwestycji ujętych 

w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania. 

7. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, składa się na formularzach 

opracowanych przez Agencję Restrukturyzacji, udostępnionych na stronie 

internetowej Agencji 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. 

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: 
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1)   nastąpi jednoczesne obniżenie wydatków na inne działania; 

2)   nie zostanie przekroczona zatwierdzona wysokość funduszu operacyjnego.] 

<Art. 9a. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału terenowego 

Agencji właściwy ze względu na siedzibę 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 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 organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji producentów 

pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego; 

4) corocznego rozliczania środków finansowych, o których mowa w pkt 3; 

5) wymierzenia kary pieniężnej lub zastosowania innych sankcji, zgodnie z tytułem 

III rozdziałem V sekcją III rozporządzenia nr 543/2011; 

6) wymierzania kar pieniężnych jednostkom organizacyjnym lub osobom 

fizycznym, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, zgodnie z art. 120 

rozporządzenia nr 543/2011; 

7) wyłączenia z objęcia pomocą finansową działania zatwierdzonego w programie 

operacyjnym, ze wskazaniem okresu tego wyłączenia; 

8) wyłączenia organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów ze 

wsparcia w ramach programu operacyjnego w kolejnym roku. 

2. W decyzjach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, określa się również obniżki pomocy, 

jeżeli wynikają one z przepisów Unii Europejskiej. 

3. Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na siedzibę organizacji 

producentów albo zrzeszenia organizacji producentów oblicza, na wniosek 

organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, roczny pułap 
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pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, uwzględniając okres odniesienia, o którym 

mowa w art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 543/2011. 

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być wypłacana w częściach. 

5. W przypadku gdy pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest wypłacana w częściach, 

wnioski o przyznanie tej pomocy składa się do dnia: 

1) 30 kwietnia – za pierwszy kwartał roku; 

2) 31 lipca – za drugi kwartał roku; 

3) 31 października – za trzeci kwartał roku. 

6. Dyrektor oddziału terenowego Agencji monitoruje sposób wdrażania przez 

organizacje producentów strategii krajowej w programach operacyjnych. 

7. Odwołanie od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, nie wstrzymuje ich 

wykonania. 

8. Do egzekucji należności wynikających z decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, 

stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

9. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, zawierają: 

1) nazwę, siedzibę 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 utworzonego do obsługi funduszu operacyjnego, 

b) kwotę wnioskowanej pomocy finansowej; 

4) numer wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

10. Do wniosków o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, dołącza się 

dokumenty potwierdzające wprowadzenie zmian niewymagających zatwierdzenia, 

o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2. 

11. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, składa się na 

formularzach opracowanych przez Agencję, udostępnionych na stronie internetowej 

Agencji. 

12. 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 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 
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13. Organizacja producentów i zrzeszenie organizacji producentów gromadzą środki 

funduszu operacyjnego na wyodrębnionym rachunku bankowym. 

14. Organizacje producentów i zrzeszenia organizacji producentów prowadzą 

rachunkowość w sposób umożliwiający: 

1) identyfikację każdego wydatku i przychodu związanego z funduszem operacyjnym w 

ramach poszczególnych działań określonych w programie operacyjnym; 

2) identyfikację w systemie księgowym sprzedaży przez organizację producentów i 

zrzeszenie organizacji producentów produktów pochodzących od członków oraz 

podmiotów niebędących członkami, z grupy produktów, ze względu na którą dana 

organizacja albo zrzeszenie organizacji producentów zostały utworzone. 

15. Wydatki na działania ujęte w programie operacyjnym mogą zostać zwiększone nie 

więcej niż o 20% bez konieczności wcześniejszego ich zatwierdzania, 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)  
(29)

 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)  
(30)

 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)   
(31)

 monitoruje: 

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

drugi rozporządzenia nr 543/2011.] 

<Art. 10.  

W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej: 

1) Prezes Agencji: 

a) dokonuje wypłaty środków finansowych przyznanych w decyzjach, o których 

mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4 – w terminie 30 dni od dnia wydania każdej z tych 

decyzji, 

b) monitoruje wdrażanie strategii krajowej i ocenia sposób jej wdrożenia; 

2) Prezes Agencji Restrukturyzacji: 

a) dokonuje wypłaty środków finansowych przyznanych w decyzji, o której mowa w 

art. 9 ust. 1 pkt 3 – w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji, 

b) przekazuje Prezesowi Agencji informacje o: 

– kwotach finansowych odpowiadających każdemu rocznemu okresowi realizacji 

planów dochodzenia do uznania, 

– wstępnie uznanych grupach, 

– udzieleniu i wypłacie wstępnie uznanym grupom producentów pomocy 

finansowej i innych środków finansowych, 

c) monitoruje poziom wykorzystania kwoty wkładu przydzielonego zgodnie z art. 

47 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia nr 543/2011.> 

 

Art. 11. 

[1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału regionalnego 

Agencji Restrukturyzacji przeprowadza kontrole w zakresie: 

1)   realizacji działań ujętych w planach dochodzenia do uznania wstępnie uznanych grup 

producentów oraz w programach operacyjnych uznanych organizacji producentów 

lub ich zrzeszeń; 

2)   spełnienia warunków do przyznania i wypłacenia oraz sposobu wykorzystania 

środków finansowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6, w tym zgodności z 

kryteriami wstępnego uznania grupy producentów lub uznania organizacji 

producentów, w roku, za który jest wypłacana pomoc finansowa; 

3)   sposobu zarządzania funduszem operacyjnym; 
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4)   zgodności rzeczywiście poniesionych kosztów i wydatków z kwotami deklarowanymi 

we wnioskach o wydanie decyzji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, 4 i 6; 

5)   (uchylony).] 

<1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału 

regionalnego Agencji Restrukturyzacji przeprowadza kontrole w zakresie: 

1) realizacji działań ujętych w planach dochodzenia do uznania wstępnie uznanych 

grup producentów; 

2) spełnienia warunków do przyznania i wypłacenia środków finansowych, o 

których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, oraz sposobu ich wykorzystania, w tym 

zgodności z kryteriami wstępnego uznania grupy producentów, w roku, za który 

jest wypłacana pomoc finansowa; 

3) zgodności faktycznie poniesionych kosztów i wydatków z kwotami 

deklarowanymi we wnioskach o wydanie decyzji, o których mowa w art. 9 ust. 1 

pkt 3.> 

<1a. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału 

terenowego Agencji przeprowadza kontrole w zakresie: 

1) realizacji działań ujętych w programach operacyjnych uznanych organizacji 

producentów lub ich zrzeszeń; 

2) spełnienia warunków do przyznania i wypłacenia środków finansowych, o 

których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4, oraz sposobu ich wykorzystania, w tym 

zgodności z kryteriami uznania organizacji producentów, w roku, za który jest 

wypłacana pomoc finansowa; 

3) sposobu zarządzania funduszem operacyjnym; 

4) zgodności faktycznie poniesionych kosztów i wydatków z kwotami 

deklarowanymi we wnioskach o wydanie decyzji, o których mowa w art. 9a ust. 1 

pkt 3 i 4.> 

2. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji przeprowadza kontrole zgodnie z 

rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji. 

<2a. Dyrektor oddziału terenowego Agencji przeprowadza kontrole zgodnie z rocznym 

planem kontroli zatwierdzonym przez Prezesa Agencji.> 

[3. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji może powierzyć 

przeprowadzenie kontroli jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi 

warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi określonymi na podstawie ust. 12. 
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4. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie 

wydane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji. 

5. Upoważnienie zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności 

kontrolnych, ich miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania. 

6. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest 

obowiązana okazać imienne upoważnienie. 

7. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do: 

1)   wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części należących do wstępnie 

uznanej grupy producentów, organizacji producentów, zrzeszenia organizacji 

producentów lub ich członków i służących do prowadzenia działalności przez tę grupę, 

organizację, zrzeszenie lub ich członków; 

2)   żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli; 

3)   wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich 

odpisów, wyciągów lub kserokopii oraz zabezpieczania tych dokumentów. 

8. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół. 

9. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz kontrolowany. 

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego protokół podpisuje 

tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji 

o tej odmowie. 

11. W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole, 

może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu, zgłosić odpowiednio dyrektorowi 

oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji albo jednostce organizacyjnej 

przeprowadzającej kontrolę umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. 

12. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając na 

względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu; 

2)   warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki 

organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli, mając na względzie 

zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju.] 

Art. 12. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji: 

1)   wydaje decyzje w sprawie: 
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a)  uznania jednostki organizacyjnej za organizację charytatywną uprawnioną do 

dystrybucji otrzymanych od organizacji producentów i ich zrzeszeń 

nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw, 

b)  wyznaczenia innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych jako 

uprawnionych do otrzymania od organizacji producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie 

owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, 

c)  cofnięcia uznania i uprawnienia, o których mowa w lit. a i b, 

d)  zezwolenia uznanym organizacjom producentów i ich zrzeszeniom na 

rozdysponowanie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży; 

2)   (uchylony); 

2a)  (uchylony); 

[3)   przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych informacje o: 

a)  organizacjach charytatywnych uprawnionych do dystrybucji otrzymanych od 

organizacji producentów i ich zrzeszeń owoców i warzyw nieprzeznaczonych do 

sprzedaży, 

b)  innych jednostkach organizacyjnych lub osobach fizycznych uprawnionych do 

otrzymania od organizacji producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw 

nieprzeznaczonych do sprzedaży, 

c)  ilości i sposobie zagospodarowania poszczególnych gatunków owoców i warzyw 

nieprzeznaczonych do sprzedaży - na podstawie informacji otrzymanych od 

organizacji producentów lub ich zrzeszeń oraz decyzji, o których mowa w pkt 1 lit. d, 

na koniec każdego roku handlowego, 

d)  owocach i warzywach nieprzeznaczonych do sprzedaży, wskazane przez tego 

ministra;] 

4)   (uchylony); 

5)   (uchylony); 

6)   przeprowadza kontrole w zakresie: 

a)  spełnienia przez jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, o których mowa w pkt 1 

lit. a i b, warunków uznania, 

b)  sposobu zagospodarowania przez organizacje producentów i ich zrzeszenia oraz 

jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, o których mowa w pkt 1 lit. a i b, owoców 

i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży. 

2. Wniosek o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, zawiera: 
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1)   nazwę, określenie siedziby i adres jednostki organizacyjnej albo imię i nazwisko oraz 

adres i miejsce zamieszkania osoby fizycznej; 

2)   liczbę zwierząt, dla których jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne uprawnione do 

otrzymania od organizacji producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw 

nieprzeznaczonych do sprzedaży będą je przekazywały na paszę; 

3)   liczbę osób, którym jednostki organizacyjne uznane za organizacje charytatywne 

uprawnione do dystrybucji otrzymanych od organizacji producentów i ich zrzeszeń 

bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży będą je przekazywały na 

cele konsumpcyjne. 

3. Do wniosku dołącza się: 

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

2)   statut albo umowę o utworzeniu jednostki organizacyjnej; 

3)   zgodę osób zarządzających jednostką organizacyjną lub osoby fizycznej na 

przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej; 

4)   zobowiązanie do: 

a)  przestrzegania przepisów Unii Europejskiej o nieprzeznaczeniu owoców i warzyw do 

sprzedaży, 

b)  prowadzenia odrębnych rejestrów zapasów owoców i warzyw oraz odrębnej 

rachunkowości dotyczącej działań związanych z zagospodarowaniem owoców i 

warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, 

c)  przekazywania Prezesowi Agencji świadectwa przejęcia owoców i warzyw 

nieprzeznaczonych do sprzedaży, 

d)  (uchylona). 

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje odwołanie do ministra właściwego 

do spraw rynków rolnych. 

5. Prezes Agencji prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych i osób fizycznych, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b. 

6. Rejestr jest jawny i zawiera: 

1)   nazwę, określenie siedziby i adres jednostki organizacyjnej lub imię i nazwisko oraz 

miejsce zamieszkania osoby fizycznej; 

2)   nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania jednostki organizacyjnej. 

7. (uchylony). 

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

10. (uchylony). 

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; 

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.] 

<1. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów przekazuje 

dyrektorowi oddziału terenowego Agencji: 

1) informacje o ilości nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw w 

poprzednich miesiącach roku handlowego, z podziałem na ich gatunki – w 

terminie 5 dni roboczych od końca miesiąca, w którym nie przeznaczono 

owoców i warzyw do sprzedaży; 
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2) informacje o zakresie swojej działalności, na formularzu opracowanym przez 

Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji; 

3) informacje o każdej zmianie składu członkowskiego organizacji producentów 

albo zrzeszenia organizacji producentów – w terminie 7 dni od dnia dokonania 

zmiany; 

4) informacje o zmianach programu operacyjnego wprowadzonych w danym 

roku jego realizacji, które nie wymagają zatwierdzenia; 

5) corocznie informacje o wartości produktów sprzedanych, jeżeli organizacja 

producentów nie złożyła wniosku o zatwierdzenie programu operacyjnego; 

6) 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 dyrektorowi oddziału terenowego Agencji właściwemu 

ze względu na siedzibę grupy producentów informacje o zakresie swojej działalności, 

na formularzu opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej 

Agencji.> 

[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.] 
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<3. Jeżeli członek grupy producentów nie spełnia warunku, o którym mowa w ust. 1, 

dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje decyzję o cofnięciu wstępnego uznania 

grupy producentów.> 

Art. 14. 

1. Prezes Agencji przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6, zgodnie z 

rocznym planem kontroli. 

[2. Prezes Agencji może powierzyć przeprowadzenie kontroli, o których mowa w ust. 1, innym 

jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, 

kadrowymi i technicznymi określonymi na podstawie ust. 11 pkt 2. 

3. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie 

wydane przez Prezesa Agencji. 

4. Upoważnienie zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności 

kontrolnych, ich miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania. 

5. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest 

obowiązana okazać imienne upoważnienie. 

6. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do: 

1)   wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części należących do organizacji 

producentów, zrzeszenia organizacji producentów lub ich członków oraz organizacji 

charytatywnych i innych jednostek organizacyjnych uprawnionych do otrzymywania 

bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży i służących do prowadzenia 

przez nie działalności; 

2)   żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli; 

3)   wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, 

wyciągów lub kserokopii oraz zabezpieczania tych dokumentów. 

7. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół. 

8. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz kontrolowany. 

9. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego protokół podpisuje tylko 

osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o tej 

odmowie.] 

10. (uchylony). 

[11. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając na 

względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu; 
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2)   warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki 

organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli, mając na 

względzie zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego 

kraju.] 

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;] 

<1) pełni funkcję organu kontrolnego w zakresie kontroli na wszystkich etapach 

wprowadzania do obrotu owoców i warzyw, z wyłączeniem przypadku 

określonego w art. 15a ust. 1;> 

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. 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 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.). 
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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; 

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. 15a. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewódzki inspektor Inspekcji 

Handlowej pełni funkcję organu kontrolnego na etapie sprzedaży detalicznej 

owoców i warzyw konsumentowi końcowemu. 

2. Do kontroli handlowców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej owoców i 

warzyw, przeprowadzanej przez: 

1) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, stosuje się przepisy rozdziału 3 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 

i 1101 oraz z 2015 r. poz. 277); 

2) wojewódzkiego inspektora, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699 i 

875). 

3. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych udostępnia Inspekcji 

Handlowej nieodpłatnie informacje o handlowcach prowadzących sprzedaż 
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detaliczną owoców i warzyw konsumentowi końcowemu, w zakresie niezbędnym do 

wykonywania statutowych zadań tej Inspekcji.> 

Art. 17. 

1. Handlowiec przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce 

zamieszkania lub siedzibę tego handlowca, na formularzu opracowanym przez Głównego 

Inspektora i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez urząd 

obsługujący Głównego Inspektora, informacje o: 

1)   rozpoczęciu prowadzenia działalności w zakresie obrotu owocami lub warzywami 

objętymi normami jakości handlowej, nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia tej 

działalności; 

2)   wyrażonej w kilogramach ilości owoców lub warzyw objętych normami handlowymi, 

wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym, w terminie do końca 

pierwszego kwartału roku następnego. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera w szczególności imię, nazwisko, miejsce 

zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres handlowca oraz rodzaj i zakres 

działalności. 

3. 
(37)

 Handlowiec, który prowadzi działalność gospodarczą, do informacji, o której mowa w 

ust. 1 pkt 1, dołącza informację o numerze w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w 

przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - informację o 

numerze identyfikacji podatkowej NIP. 

4. Handlowiec informuje wojewódzkiego inspektora o każdej zmianie danych określonych w 

ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej dokonania. 

5. Handlowiec przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi zgłoszenie o zaprzestaniu 

prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 7 dni od dnia jej 

zaprzestania. 

[6. Wojewódzki inspektor przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, Głównemu 

Inspektorowi w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych.] 

<6. Wojewódzki inspektor przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, 2, 4 i 5, 

Głównemu Inspektorowi w postaci elektronicznej.> 

[Art. 18. 

1. 
(38)

 Główny Inspektor opracowuje, po zasięgnięciu opinii wojewódzkich inspektorów, plan 

selektywnych kontroli zgodności, o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 543/2011. 
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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. 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. 18. 

1. Główny Inspektor oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po 

zasięgnięciu opinii wojewódzkich inspektorów, opracowują plany selektywnych 

kontroli zgodności, o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 543/2011. 

2. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazuje Głównemu 

Inspektorowi informacje do sporządzenia sprawozdań w zakresie określonym w art. 

18 rozporządzenia nr 543/2011. 

3. Do kontroli, o których mowa w ust. 1, przeprowadzanych przez: 

1) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, stosuje się przepisy rozdziału 3 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej; 

2) wojewódzkiego inspektora, stosuje się przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 21 grudnia 

2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 

Art. 18a.  

W oznakowaniu świeżych owoców i warzyw objętych ogólną normą handlową, o której 

mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 543/2011, nazwę produktu podaje się w 

przypadku, gdy produkt nie jest widoczny lub nazwa jest niezbędna do ustalenia 

rodzaju produktu.> 

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 
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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 

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;] 

<2) warunki i tryb wprowadzania zmian w programie operacyjnym w trakcie jego 

realizacji, które nie wymagają zatwierdzenia przez dyrektora oddziału terenowego 
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Agencji, 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)  
(40)

 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); 

[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;] 

<11) sposób oznaczania i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do 

sprzedaży, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 4, mając na względzie skuteczne 
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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;] 

<14) terminy przekazywania informacji, o których mowa w art. 10 pkt 2 lit. b, art. 13 

ust. 1 pkt 2 i 5 oraz 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)  
(41)

 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 
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zmian do zatwierdzonych planów, oraz tryb przekazywania informacji o tych zmianach, 

mając na względzie uproszczenie trybu dokonywania takich zmian;] 

<19) zmiany do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wprowadzane w 

trakcie okresu rocznego lub półrocznego, które nie wymagają wydania przez 

dyrektora oddziału terenowego Agencji 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)  
(42)

 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: 

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.] 

<5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze 

rozporządzenia: 

1) przypadki, w których wprowadzane do obrotu owoce lub warzywa mogą nie 

spełniać wymagań dotyczących jakości handlowej, mając na względzie 

obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej; 
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2) warunki, sposób i tryb realizowania działań zapobiegających sytuacjom 

kryzysowym oraz zarządzania kryzysowego, mając na względzie zapewnienie 

prawidłowego wdrożenia przepisów Unii Europejskiej w zakresie takich 

działań.> 

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.] 

[Art. 19a. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Agencja realizuje zadania i obowiązki 

państwa członkowskiego lub właściwej władzy państwa członkowskiego związane z 

wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" 

ustanowionego zgodnie z art. 103ga ust. 1 rozporządzenia nr 1234/2007. 

2. W zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor oddziału terenowego 

Agencji, w drodze decyzji: 

1)   zatwierdza wnioskodawców, o których mowa w art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 

288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania 

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

przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw 

świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu "Owoce w 

szkole" (Dz. Urz. UE L 94 z 08.04.2009, str. 38), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 

288/2009", spełniających warunki określone w art. 7 lub 8 rozporządzenia nr 288/2009 i 

zawiesza lub cofa zatwierdzenie na zasadach określonych w art. 9 rozporządzenia nr 

288/2009; 

2)   przyznaje pomoc wspólnotową zgodnie z art. 103ga ust. 1 rozporządzenia nr 1234/2007; 

3)   nakłada kary, o których mowa w art. 13 ust. 10 rozporządzenia nr 288/2009, i egzekwuje 

je w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
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3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych opracowuje projekt strategii, o której mowa w 

art. 103ga ust. 2 rozporządzenia nr 1234/2007. 

Art. 19b. 

1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

zakres zadań realizowanych przez Agencję związanych z wdrożeniem na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" oraz sposób i tryb realizacji tych 

zadań, mając na względzie zapewnienie skutecznego i efektywnego wdrożenia tego 

programu. 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rynków rolnych 

może określić szczegółowe warunki uczestnictwa podmiotów w programie "Owoce w 

szkole" oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy wspólnotowej, o której 

mowa w art. 103ga rozporządzenia nr 1234/2007, mając na względzie zapewnienie 

prawidłowej i przejrzystej realizacji tego programu zgodnie z przepisami Unii 

Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie. 

3. W przypadku gdy w przepisach Unii Europejskiej określonym podmiotom zostały przyznane 

uprawnienia lub obowiązki związane z wdrożeniem programu "Owoce w szkole", minister 

właściwy do spraw rynków rolnych, w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, określi 

sposób realizacji tych uprawnień lub wykonania tych obowiązków, mając na względzie 

zapewnienie skutecznej realizacji tego programu. 

Art. 19c. 

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

realizacji środków towarzyszących, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 

288/2009, mając na względzie zapewnienie prawidłowego wykonania programu "Owoce 

w szkole", a także kierując się potrzebą upowszechniania wśród dzieci zdrowych nawyków 

żywieniowych.] 

<Art. 19a. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Agencja realizuje zadania i 

obowiązki państwa członkowskiego lub właściwej władzy państwa członkowskiego 

związane z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i 

warzywa w szkole” ustanowionego zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 

1308/2013. 

2. W zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor oddziału terenowego 

Agencji, w drodze decyzji: 
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1) zatwierdza wnioskodawców, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a–d oraz lit. e pkt 

i rozporządzenia Komisji (WE) nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na 

dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i 

przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w 

szkole” (Dz. Urz. UE L 94 z 08.04.2009, str. 38, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem nr 288/2009”, spełniających warunki określone w art. 7 

rozporządzenia nr 288/2009 oraz zawiesza lub cofa zatwierdzenie na zasadach 

określonych w art. 9 rozporządzenia nr 288/2009; 

2) przyznaje pomoc unijną zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013 na 

współfinansowanie kosztów, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a oraz lit. b pkt iv 

rozporządzenia nr 288/2009; 

3) nakłada kary, o których mowa w art. 13 ust. 10 rozporządzenia nr 288/2009, 

i egzekwuje je w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

– w przypadku przyznania pomocy, o której mowa w pkt 2. 

3. W zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Prezes Agencji, w drodze 

decyzji: 

1) zatwierdza wnioskodawców, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. e pkt ii 

rozporządzenia nr 288/2009, spełniających warunki określone w art. 7 ust. 2 

rozporządzenia nr 288/2009 oraz zawiesza lub cofa zatwierdzenie na zasadach 

określonych w art. 9 rozporządzenia nr 288/2009; 

2) przyznaje pomoc unijną zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013 na 

współfinansowanie kosztów, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b pkt ii oraz iii 

rozporządzenia nr 288/2009; 

3) nakłada kary, o których mowa w art. 13 ust. 10 rozporządzenia nr 288/2009, 

i egzekwuje je w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

– w przypadku przyznania pomocy, o której mowa w pkt 2. 

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych opracowuje projekt strategii, o której 

mowa w art. 23 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013. 

Art. 19b. 

1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Agencję związanych z wdrożeniem 
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na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole” 

oraz sposób i tryb realizacji tych zadań, mając na względzie zapewnienie 

skutecznego i efektywnego wdrożenia tego programu. 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rynków 

rolnych może określić szczegółowe warunki uczestnictwa podmiotów w programie 

„Owoce i warzywa w szkole” oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy 

unijnej, o której mowa w art. 23 rozporządzenia nr 1308/2013, mając na względzie 

zapewnienie prawidłowej i przejrzystej realizacji tego programu zgodnie z 

przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie. 

3. W przypadku gdy w przepisach Unii Europejskiej określonym podmiotom zostały 

przyznane uprawnienia lub na określone podmioty zostały nałożone obowiązki 

związane z wdrożeniem programu „Owoce i warzywa w szkole”, minister właściwy 

do spraw rynków rolnych, w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, określi 

sposób realizacji tych uprawnień lub wykonania tych obowiązków, mając na 

względzie zapewnienie skutecznej realizacji tego programu. 

Art. 19c.  

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, 

zakres i sposób realizacji środków towarzyszących, o których mowa w art. 3 ust. 4 

rozporządzenia nr 288/2009, mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji 

programu „Owoce i warzywa w szkole”, a także kierując się potrzebą 

upowszechniania wśród dzieci zdrowych nawyków żywieniowych.> 

Art. 20. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewódzki inspektor, właściwy ze 

względu na miejsce położenia uprawy chmielu lub lokalizację ośrodka certyfikacji: 

1)   wydaje certyfikat na chmiel; 

2)   wydaje certyfikat na produkty chmielowe; 

3)   pobiera próbki chmielu lub produktów chmielowych do badań laboratoryjnych; 

[4)   prowadzi ewidencję: 

a)  umów zawartych z wyprzedzeniem w rozumieniu art. 185 ust. 2 rozporządzenia nr 

1234/2007, zwanych dalej "umowami zawartymi z wyprzedzeniem", 

b)  ilości chmielu dostarczonego nabywcy przez producentów lub grupę producentów 

chmielu z podziałem na chmiel dostarczony na podstawie umów zawartych z 

wyprzedzeniem oraz chmiel dostarczony na podstawie innych umów, 
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c)  chmielu zebranego z plantacji należących do browarów i zużytego przez te browary w 

stanie świeżym lub po przetworzeniu, 

d)  powierzchni uprawy chmielu - na podstawie zgłoszenia producenta chmielu lub grupy 

producentów chmielu;] 

[5)   sprawuje nadzór nad: 

a)  zamkniętym obiegiem działania, 

b)  sporządzaniem dokumentów potwierdzających ilość chmielu lub produktów 

chmielowych poddanych procesowi obróbki i ilość wytworzonych produktów 

chmielowych, 

c)  mieszaniem chmielu, 

d)  przepakowywaniem chmielu lub produktów chmielowych, na które został wydany 

certyfikat, 

e)  oznaczaniem i pieczętowaniem opakowań chmielu przygotowanego lub produktów 

chmielowych, na które wydaje się certyfikat;] 

<5) sprawuje urzędowy nadzór w zakresie określonym w rozporządzeniu Komisji 

(WE) nr 1850/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady 

certyfikacji chmielu i produktów chmielowych (Dz. Urz. UE L 355 z 15.12.2006, 

str. 72, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1850/2006”;> 

6)   wydaje dokumenty na chmiel przygotowany lub produkty chmielowe wytwarzane na 

zlecenie browaru i zużyte przez ten browar na własne potrzeby[.]<;> 

<7) przyjmuje deklarację, o której mowa w art. 20 ust. 1 rozporządzenia 

nr 1850/2006.> 

[1a. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. d: 

1)   przekazuje się w terminie do dnia 31 maja roku zbioru na formularzu opracowanym i 

udostępnionym przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; 

2)   zawiera w szczególności: 

a)  imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres oraz numer 

identyfikacyjny producenta chmielu, 

b)  nazwę i adres siedziby grupy producentów chmielu, jeżeli producent chmielu jest 

członkiem grupy producentów chmielu, 

c)  wielkość powierzchni każdej uprawy, miejsce jej położenia, numer ewidencyjny uprawy, jej 

wiek oraz numer albo numery działek ewidencyjnych - w odniesieniu do każdej odmiany 

chmielu. 
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1b. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, jest prowadzona na podstawie kopii faktur 

przekazywanych przez producenta chmielu lub grupę producentów chmielu, w miarę 

realizacji dostaw chmielu lub jednorazowo, jednakże nie później niż do dnia 15 marca 

roku następującego po roku zbioru.] 

1c. Wojewódzki inspektor, właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy chmielu, może 

zlecić pobieranie próbek chmielu do badań laboratoryjnych rzeczoznawcy wpisanemu do 

rejestru rzeczoznawców, prowadzonego na podstawie przepisów o jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych. 

2. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej wojewódzki inspektor, właściwy ze 

względu na miejsce objęcia importowanego chmielu lub produktu chmielowego procedurą 

dopuszczenia do obrotu, przeprowadza kontrole dotyczące spełniania przez chmiel lub 

produkt chmielowy minimalnych wymagań jakościowych. 

2a. Kontrolę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza się zgodnie z przepisami rozdziału 4 

ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. 

[3. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Główny Inspektor: 

1)   przeprowadza kontrole przestrzegania procedur certyfikacji chmielu lub produktów 

chmielowych; 

2)   wydaje decyzje w sprawie zatwierdzenia ośrodka certyfikacji; 

3)   wyznacza wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jako 

ośrodki certyfikacji, w przypadku certyfikacji chmielu w gospodarstwie; 

4)   nadaje numery identyfikacyjne ośrodkom certyfikacji; 

5)   prowadzi ewidencję świadectw równoważności na chmiel i produkty chmielowe 

pochodzące z importu.] 

<3. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Główny Inspektor: 

1) zatwierdza, w drodze decyzji, ośrodki certyfikujące w rozumieniu art. 2 lit. l 

rozporządzenia nr 1850/2006, zwane dalej „ośrodkami certyfikującymi”, oraz cofa to 

zatwierdzenie; 

2) opracowuje i udostępnia ośrodkom certyfikującym i zainteresowanym stronom 

instrukcję postępowania w celu zagwarantowania przestrzegania minimalnych 

wymagań, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia nr 1850/2006; 

3) przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 22 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia 

nr 1850/2006;> 
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4. [W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej marszałek województwa wydaje 

decyzje w sprawie:] 

 <W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału 

terenowego Agencji wydaje decyzje w sprawie:> 

1)   uznania grupy producentów chmielu; 

2)   cofnięcia uznania grupie producentów chmielu. 

[5. Marszałek województwa niezwłocznie przekazuje informacje o wydaniu decyzji, o których 

mowa w ust. 4, ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych oraz Prezesowi Agencji 

Restrukturyzacji. 

6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych jest organem wyższego stopnia w stosunku do 

marszałka województwa w sprawach, o których mowa w ust. 4.] 

[Art. 20a. 

1. Wojewódzki inspektor, właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy chmielu, 

prowadzi kontrolę jednolitości odmianowej chmielu na powierzchniach uprawy chmielu 

zgłoszonych do ewidencji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. d. 

2. Kontroli nie podlegają powierzchnie uprawy chmielu prowadzone w celach 

doświadczalnych. 

3. Kontrolę przeprowadza się nie wcześniej niż 30 dni przed planowanym terminem zbioru 

chmielu, po uzgodnieniu terminu kontroli z producentem lub grupą producentów chmielu. 

4. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzony brak jednolitości odmianowej chmielu na 

powierzchni uprawy danej odmiany chmielu, zgłoszonej do ewidencji, o której mowa w 

art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. d, wojewódzki inspektor nakazuje, w drodze decyzji, zniszczenie 

roślin chmielu innej odmiany lub odmian. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej 

wykonalności. 

5. Zniszczenia roślin chmielu, o którym mowa w ust. 4, dokonuje się, na koszt producenta 

chmielu, przez wykopanie karp tych roślin.] 

<Art. 20b. 

Certyfikat na chmiel wydaje się producentowi: 

1) który zawarł umowę na dostarczanie chmielu, zgodnie z przepisami o Agencji Rynku 

Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych; 

2) w odniesieniu do ilości tego chmielu wymienionej w umowie, o której mowa w 

pkt 1.> 
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Art. 21. 

1. Wojewódzki inspektor, po otrzymaniu wniosku o wydanie certyfikatu na chmiel 

nieprzygotowany, pobiera próbki do badań laboratoryjnych oraz dokonuje zważenia i 

zabezpieczenia chmielu przez: 

1)   zamknięcie oraz zaplombowanie opakowania w sposób uniemożliwiający jego otwarcie 

bez naruszenia plomby, na której umieszczony jest numer; 

2)   opatrzenie każdego opakowania etykietą zawierającą informacje o: 

a)  rejonie uprawy, 

b)  roku zbioru, 

c)  nazwie odmiany, 

d)  numerze identyfikacyjnym ośrodka certyfikacji, 

e)  zawartości nasion, przy użyciu określeń: 

–  "chmiel zaziarniony" - w przypadku gdy zawartość nasion wynosi więcej niż 2% masy 

chmielu, 

–  "chmiel niezaziarniony" - w przypadku gdy zawartość nasion wynosi nie więcej niż 2% 

masy chmielu. 

2. Datę i miejsce czynności, o których mowa w ust. 1, inspektor ustala z producentem chmielu. 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

wniosku o wydanie certyfikatu na chmiel nieprzygotowany i deklaracji dołączonej do 

chmielu nieprzygotowanego zgłoszonego do certyfikacji, mając na względzie zapewnienie 

jednolitości przekazywanych danych. 

Art. 22. 

1. Decyzję o zatwierdzeniu ośrodka certyfikacji wydaje się przedsiębiorcy wykonującemu 

działalność gospodarczą w zakresie: 

1)   obrotu chmielem lub 

2)   przygotowania chmielu, lub 

3)   wytwarzania produktów chmielowych 

- jeżeli obiekt, w którym ma być certyfikowany chmiel lub produkty chmielowe, urządzenia 

techniczne oraz ich rozmieszczenie w obiekcie umożliwiają prowadzenie certyfikacji. 

2. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę, określenie siedziby i 

adres wnioskodawcy; 
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2)   informację o miejscu położenia obiektu, w którym ma być certyfikowany chmiel lub 

produkty chmielowe; 

3)   informację o urządzeniach technicznych i ich rozmieszczeniu w obiekcie. 

3. Do wniosku dołącza się: 

1)   dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektu; 

2)   zaświadczenie albo oświadczenie wnioskodawcy stwierdzające, że obiekty spełniają 

wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej i przepisach 

sanitarnych. 

3a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

4. Po wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1, Główny Inspektor informuje przedsiębiorcę o 

numerze identyfikacyjnym nadanym ośrodkowi certyfikacji. 

5. Główny Inspektor może cofnąć, w drodze decyzji, zatwierdzenie ośrodka certyfikacji, w 

przypadku gdy przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, nie przestrzega przepisów 

dotyczących certyfikacji chmielu lub produktów chmielowych lub obiekt, w którym ma być 

certyfikowany chmiel lub produkty chmielowe, urządzenia techniczne i ich rozmieszczenie 

w obiekcie uniemożliwiają prowadzenie certyfikacji.] 

[Art. 23. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Główny Inspektor przekazuje Komisji 

Europejskiej informacje o: 

1)   ośrodkach certyfikacji albo wyznaczonych jako ośrodki certyfikacji wojewódzkich 

inspektoratach jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i nadanych im 

numerach identyfikacyjnych; 

2)   stosowanej metodzie kontroli wilgotności względnej chmielu; 

3)   liczbie i wynikach przeprowadzonych w roku kalendarzowym kontroli przestrzegania 

procedur certyfikacji chmielu i produktów chmielowych; 

4)   liczbie i wynikach przeprowadzonych w roku kalendarzowym kontroli chmielu i 

produktów chmielowych pochodzących z importu; 

5)   nazwach i adresach jednostek certyfikujących; 
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6)   ilości chmielu, która w danym roku zbioru jest przedmiotem umów zawartych z 

wyprzedzeniem; 

7)   ilości chmielu dostarczonego z danego roku zbioru i średniej cenie za 1 kg chmielu; 

8)   wielkości produkcji alfa-kwasów i ich średniej zawartości w chmielu; 

9)   ilości chmielu objętego umowami zawartymi z wyprzedzeniem w odniesieniu do 

następnego roku zbiorów; 

10)  liczbie producentów chmielu; 

11)  (uchylony); 

12)  powierzchni uprawy i wielkości zbiorów chmielu. 

2. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej minister właściwy do spraw rynków 

rolnych przekazuje Komisji Europejskiej informacje o: 

1)   rejonach uprawy chmielu; 

2)   uznanych grupach producentów chmielu; 

3)   jednostce odpowiedzialnej za: 

a)  przeprowadzenie kontroli przestrzegania procedur certyfikacji chmielu i produktów 

chmielowych, 

b)  prowadzenie ewidencji powierzchni uprawy chmielu. 

3. Grupa producentów chmielu przekazuje Głównemu Inspektorowi do dnia 15 marca roku 

następującego po roku zbioru informacje o ponoszonym przez: 

1)   producenta chmielu średnim koszcie wstępnego przygotowania 1 kg chmielu; 

2)   grupę producentów chmielu: 

a)  średnim koszcie składowania 1 kg chmielu, 

b)  średnim koszcie w związku ze sprzedażą 1 kg chmielu. 

4. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3, przekazuje Głównemu Inspektorowi 

informacje o średniej zawartości alfa-kwasów w chmielu do dnia 15 marca roku 

następującego po roku zbioru. 

5. Główny Inspektor przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, również ministrowi 

właściwemu do spraw rynków rolnych. 

6. Główny Inspektor przekazuje Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego informacje o: 

1)   powierzchni uprawy chmielu, w kraju i w poszczególnych województwach, w terminie do 

dnia 28 marca, 

2)   wielkości zbiorów chmielu, w kraju i w poszczególnych województwach, w terminie do 

dnia 30 kwietnia 
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- roku następującego po roku zbioru.] 

<Art. 23. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej: 

1) minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej 

informacje, o których mowa w: 

a) art. 23 rozporządzenia nr 1850/2006, 

b) art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1299/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. w 

sprawie uznawania grup producentów chmielu (Dz. Urz. UE L 289 z 07.11.2007, 

str. 4, z późn. zm.); 

2) Główny Inspektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych 

oraz Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w: 

a) art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1557/2006 z dnia 18 października 2006 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 

1952/2005 w odniesieniu do rejestracji umów i przekazywania danych 

odnoszących się do chmielu (Dz. Urz. UE L 288 z 19.10.2006, str. 18, z późn. zm.), 

zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1557/2006”, 

b) art. 9 ust. 2 i 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1295/2008 z dnia 18 grudnia 

2008 r. w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich (Dz. Urz. UE L 340 z 

19.12.2008, str. 45, z późn. zm.). 

2. Podmioty gospodarcze prowadzące zakłady przetwórstwa chmielu przekazują 

Głównemu Inspektorowi informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. f 

rozporządzenia nr 1557/2006, do dnia 15 marca roku następującego po roku zbioru. 

3. Producent chmielu, a w przypadku gdy producent chmielu jest członkiem uznanej 

grupy producentów albo uznanej organizacji producentów chmielu – uznana grupa 

producentów albo uznana organizacja producentów chmielu, przekazują 

wojewódzkiemu inspektorowi do dnia 1 marca informacje, o których mowa w art. 5 

ust. 1 lit. a, b, e oraz g rozporządzenia nr 1557/2006, z tym że informacje, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 lit. b, e oraz g rozporządzenia nr 1557/2006, przekazuje się, z 

uwzględnieniem podziału chmielu na odmiany.> 

 

[Rozdział 5 

Rynek suszu paszowego 
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Art. 34. 

(uchylony). 

Art. 34a. 

Zielonka przeznaczona do produkcji suszu paszowego metodą dehydratacji oznacza świeżą 

zielonkę o wilgotności nie mniejszej niż 30%, której okres przechowywania od 

wprowadzenia na teren przedsiębiorstwa przetwórczego, o którym mowa w art. 2 pkt 3 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie 

wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (Dz. Urz. UE L 61 z 08.03.2005, str. 4, z 

późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji 382/2005", do rozpoczęcia 

przetwarzania na susz paszowy nie przekracza 48 godzin. 

Art. 34b. 

1. Przedsiębiorstwo przetwórcze, niezwłocznie po wprowadzeniu na jego teren zielonki 

przeznaczonej do produkcji suszu paszowego metodą dehydratacji, oznacza jej 

wilgotność: 

1)   na podstawie określonego w procentach ilorazu różnicy masy zielonki przeznaczonej do 

dehydratacji i suchej masy suszu paszowego do masy zielonki przeznaczonej do 

dehydratacji lub 

2)   laboratoryjnie: 

a)  zgodnie z normą PN-ISO 6496:2002 Pasze. Oznaczanie wilgotności i zawartości innych 

substancji lotnych, 

b)  na próbkach pobranych z partii zielonki przeznaczonej do dehydratacji podczas jej 

wprowadzenia na teren przedsiębiorstwa przetwórczego, zgodnie z normą PN-EN ISO 

6497:2005 Pasze. Pobieranie próbek oraz normą PN-ISO 6498:2001 Pasze. 

Przygotowanie próbek do badań, lub 

3)   przy zastosowaniu urządzeń do pomiaru wilgotności zielonki przeznaczonej do 

dehydratacji. 

Art. 35. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji: 

1)   wydaje decyzje w sprawach: 

a)  zatwierdzenia przedsiębiorstwa przetwórczego, 
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b)  zatwierdzenia nabywcy pasz do suszenia lub rozdrabniania w rozumieniu art. 2 pkt 3 

rozporządzenia Komisji 382/2005, 

c)  cofnięcia zatwierdzeń, o których mowa w lit. a i b, 

d)  przyznawania pomocy, o której mowa w art. 86 ust. 1 rozporządzenia nr 1234/2007, 

zwanej dalej "pomocą", w tym obniżenia kwoty pomocy zgodnie z art. 30 rozporządzenia 

Komisji nr 382/2005; 

2)   prowadzi nadzór nad: 

a)  ponownym wprowadzeniem na teren przedsiębiorstwa przetwórczego suszu paszowego, 

wyprodukowanego przez to przedsiębiorstwo, w celu przepakowania, 

b)  wprowadzeniem na teren przedsiębiorstwa przetwórczego suszu paszowego 

wyprodukowanego przez inne przedsiębiorstwo przetwórcze. 

2. Wnioski o wydanie decyzji w sprawie zatwierdzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, 

zawierają w szczególności: 

1)   imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy albo nazwę i adres siedziby 

wnioskodawcy; 

2)   numer rejestracyjny nadany wnioskodawcy w centralnym rejestrze przedsiębiorców 

prowadzonym przez Agencję. 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym 

przez Agencję. 

4. Do wniosku o wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. 

a, dołącza się dokumentację określoną w art. 5 lit. a rozporządzenia Komisji 382/2005. 

5. Wniosek o przyznanie pomocy składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję. 

6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

wniosku o przyznanie pomocy, mając na względzie uzyskanie informacji określonych w 

art. 19 rozporządzenia Komisji 382/2005. 

Art. 35a. 

Prezes Agencji na podstawie informacji, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. c, 

monitoruje dostawy zielonki przeznaczonej do produkcji suszu paszowego metodą 

dehydratacji, a w uzasadnionych przypadkach prowadzi nadzór nad pobieraniem próbek 

zielonki oraz oznaczaniem jej wilgotności, jeżeli oznaczanie odbywa się w 

przedsiębiorstwie przetwórczym. 

Art. 36. 
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1. Prezes Agencji przeprowadza kontrole, o których mowa w rozdziale 5 rozporządzenia 

Komisji 382/2005, z wyłączeniem kontroli określonych w art. 24 ust. 2 oraz art. 27 ust. 1 

lit. b tego rozporządzenia, na podstawie analizy ryzyka oraz zgodnie z rocznym planem 

kontroli. 

2. W analizie ryzyka, o której mowa w ust. 1, poza elementami wymienionymi w art. 27 ust. 2 

lit. a-c rozporządzenia Komisji 382/2005, uwzględnia się: 

1)   liczbę i wielkość powierzchni działek ewidencyjnych, z których pochodzą pasze objęte 

umowami lub deklaracjami dostaw, o których mowa w art. 14 i 15 rozporządzenia Komisji 

382/2005; 

2)   liczbę zawartych przez przedsiębiorstwo przetwórcze umów dostawy zielonki. 

3. Prezes Agencji Restrukturyzacji przeprowadza, na wniosek Prezesa Agencji, kontrole, o 

których mowa w art. 24 ust. 2 oraz art. 27 ust. 1 lit. b rozporządzenia Komisji 382/2005, w 

terminie uzgodnionym z Prezesem Agencji. 

4. Prezes Agencji Restrukturyzacji przekazuje Prezesowi Agencji kopie sprawozdań z kontroli, 

o których mowa w art. 24 ust. 2 oraz art. 27 ust. 1 lit. b rozporządzenia Komisji 382/2005, 

w formie protokołów z kontroli. 

5. Prezes Agencji może powierzyć przeprowadzenie kontroli, o których mowa w rozdziale 5 

rozporządzenia Komisji 382/2005, z wyłączeniem kontroli określonych w art. 24 ust. 2 

oraz art. 27 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia, innym jednostkom organizacyjnym 

dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi, 

określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 13 pkt 2. 

6. Prezes Agencji Restrukturyzacji może powierzyć przeprowadzenie kontroli, o których mowa 

w art. 24 ust. 2 i art. 27 ust. 1 lit. b rozporządzenia Komisji 382/2005, innym jednostkom 

organizacyjnym dysponującym warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi 

określonymi na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o 

płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej
(45)

 (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, 

poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262). 

7. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie 

wydane odpowiednio przez: 

1)   Prezesa Agencji albo 

2)   Prezesa Agencji Restrukturyzacji. 
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8. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, zawiera wskazanie podstawy prawnej do 

przeprowadzenia kontroli, osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, 

miejsca przeprowadzenia kontroli, jej zakresu oraz terminu ważności upoważnienia. 

9. Do upoważnienia, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, stosuje się odpowiednio przepisy wydane 

na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do 

gruntów rolnych i płatności cukrowej
(46)

. 

10. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest 

obowiązana okazać imienne upoważnienie. 

11. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo: 

1)   wstępu: 

a)  na grunty, na których są uprawiane rośliny pastewne przeznaczone do produkcji suszu 

paszowego, 

b)  do obiektów produkcyjnych, magazynowych oraz punktów sprzedaży suszu paszowego lub 

mieszanek, 

c)  do mieszalni pasz i obiektów gospodarczych wykorzystywanych do chowu zwierząt; 

2)   żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli; 

3)   wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, 

wyciągów lub kserokopii oraz zabezpieczania tych dokumentów; 

4)   sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej kontroli; 

5)   pobierania próbek do badań. 

12. Sprawozdania z kontroli, o których mowa w art. 28 rozporządzenia Komisji 382/2005, 

sporządza się w formie raportu. 

13. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   (uchylony); 

2)   warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki 

organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzenie kontroli, o których mowa w 

rozdziale 5 rozporządzenia Komisji 382/2005, z wyłączeniem kontroli określonych w art. 

24 ust. 2 oraz art. 27 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia, mając na względzie zapewnienie 

wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju; 

3)   wzór imiennego upoważnienia, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, mając na względzie 

ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu. 

Art. 37. 

1. Prezes Agencji jest organem właściwym w sprawie przyjmowania: 
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1)   informacji, o których mowa w art. 9 akapit pierwszy i drugi oraz art. 11 ust. 4, 

2)   listy, o której mowa w art. 17 

- rozporządzenia Komisji 382/2005. 

2. Przedsiębiorstwo przetwórcze przekazuje Prezesowi Agencji: 

1)   bilans zużycia energii użytej do produkcji pasz poddanych dehydratacji, zawierający 

informacje określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji 382/2005 - do dnia 10 

maja za poprzedni rok gospodarczy; 

2)   informacje o: 

a)  określonej w tonach szacowanej ilości zapasów suszu paszowego posiadanych przez 

przedsiębiorstwo przetwórcze na dzień 31 marca poprzedniego roku gospodarczego - do 

dnia 10 kwietnia następnego roku gospodarczego, 

b)  zamiarze: 

–  wywozu partii suszu paszowego wyprodukowanego przez przedsiębiorstwo przetwórcze 

poza teren tego przedsiębiorstwa, 

–  wprowadzenia na teren przedsiębiorstwa przetwórczego suszu paszowego, o którym mowa 

w art. 35 ust. 1 pkt 2 lit. a, 

–  zmieszania partii suszu paszowego z innymi produktami w celu wyprodukowania 

mieszanki, 

c)  planowanych datach dostawy zielonki przeznaczonej do produkcji suszu paszowego 

metodą dehydratacji w danym miesiącu - co najmniej na dzień roboczy przed jej pierwszą 

dostawą w tym miesiącu. 

3. Informacje: 

1)   o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b tiret pierwsze, przekazuje się co najmniej na 1 dzień 

roboczy przed wywozem partii suszu paszowego poza teren przedsiębiorstwa 

przetwórczego; 

2)   o których mowa w: 

a)  ust. 2 pkt 2 lit. b tiret drugie i trzecie, 

b)  art. 9 akapit pierwszy i drugi rozporządzenia Komisji 382/2005 

- przekazuje się co najmniej na 2 dni robocze przed zamierzonym dokonaniem czynności 

określonych w tych przepisach. 

4. Przedsiębiorstwo przetwórcze przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych 

informację o ewolucji powierzchni przeznaczonych pod uprawę roślin motylkowych i 

innych pasz zielonych przeznaczonych do przetwórstwa, o którym mowa w art. 86 ust. 1 
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rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego 

wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych 

produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku"), zgodnie z 

załącznikiem II do rozporządzenia Komisji 382/2005 - do dnia 10 maja za poprzedni rok 

gospodarczy. 

Art. 37a. 

1. (uchylony). 

2. Z pobrania próbek suszu paszowego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 i ust. 2 akapit drugi 

rozporządzenia Komisji 382/2005, sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1)   dane podmiotu, który zlecił pobranie próbek, w tym imię i nazwisko, miejsce zamieszkania 

i adres albo nazwę, siedzibę i adres przedsiębiorstwa przetwórczego, w którym zostały 

pobrane próbki pierwotne suszu paszowego; 

2)   oznaczenie rodzaju suszu; 

3)   dane identyfikacyjne partii suszu paszowego, z której zostały pobrane próbki pierwotne; 

4)   masę, w tonach, partii suszu paszowego oraz rodzaj i liczbę opakowań, z których zostały 

pobrane próbki pierwotne; 

5)   określenie sposobu pobrania próbek pierwotnych suszu paszowego; 

6)   miejsce, datę i godzinę pobrania próbek pierwotnych suszu paszowego; 

7)   masę jednostkową próbki końcowej; 

8)   dane identyfikacyjne próbki końcowej suszu paszowego; 

9)   rodzaj opakowania próbki końcowej suszu paszowego oraz sposób jej zabezpieczenia; 

10)  imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej próbki pierwotne lub osoby, która 

utworzyła próbkę końcową suszu paszowego; 

11)  imiona i nazwiska oraz podpisy osób, które były obecne przy pobraniu próbek 

pierwotnych lub utworzeniu próbki końcowej. 

3. Próbki końcowe suszu paszowego i protokół z pobrania próbek przekazuje się do 

laboratorium wybranego przez podmiot, który zlecił wykonanie oznaczeń, o których mowa 

w art. 10 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji 382/2005. 

Art. 38. 

W dokumentach potwierdzających zbycie suszu paszowego - wystawianych przez 

przedsiębiorstwo przetwórcze albo podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1 

rozporządzenia Komisji 382/2005, odbierający susz paszowy w stanie niezmienionym od 

wywozu poza teren przedsiębiorstwa przetwórczego - wpisuje się numer partii suszu 
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paszowego objętego wnioskiem o przyznanie pomocy, nadany przez przedsiębiorstwo 

przetwórcze. 

Art. 39. 

1. Prezes Agencji: 

1)   przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych i Komisji Europejskiej 

informacje: 

a)  o których mowa w art. 33 ust. 1 i 2 lit. a-d i lit. f rozporządzenia Komisji 382/2005, oraz 

b)  o zbiorczym bilansie zużycia energii użytej do produkcji pasz poddanych dehydratacji, 

sporządzonym zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji 382/2005; 

2)   przeprowadza kontrolę, o której mowa w art. 34 ust. 1 lit. b rozporządzenia Komisji 

382/2005. 

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej informacje: 

1)   o ewolucji powierzchni przeznaczonych pod uprawę roślin motylkowych i innych pasz 

zielonych, zgodnie z załącznikiem nr II do rozporządzenia Komisji 382/2005; 

2)   określone w art. 33 ust. 2 lit. g rozporządzenia Komisji 382/2005. 

Rozdział 5a 

Rynki lnu i konopi uprawianych na włókno 

Art. 39a. 

1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji wydaje decyzje w 

sprawach: 

1)   udzielenia głównemu przetwórcy w rozumieniu art. 91 ust. 2 rozporządzenia nr 

1234/2007, zwanemu dalej "głównym przetwórcą", upoważnienia, o którym mowa w art. 3 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 507/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie 

wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. Urz. UE L 149 z 

07.06.2008, str. 38), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 507/2008", jeżeli są spełnione 

warunki określone w art. 91 ust. 1 rozporządzenia nr 1234/2007; 

2)   cofnięcia głównemu przetwórcy upoważnienia, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia nr 

507/2008 - w przypadku określonym w art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 507/2008; 

3)   udzielenia zgody na czyszczenie krótkiego włókna lnianego, jeżeli są spełnione warunki 

określone w art. 3 ust. 4 rozporządzenia nr 507/2008; 

4)   przyznawania pomocy z tytułu przetwórstwa słomy lnianej na długie włókno oraz słomy 

lnianej na krótkie włókno i słomy konopnej na włókno, o której mowa w art. 91 ust. 1 
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rozporządzenia nr 1234/2007, zwanej dalej "pomocą do przetwórstwa", w tym obniżenia 

kwoty pomocy do przetwórstwa zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia nr 507/2008. 

2. Wniosek o udzielenie upoważnienia, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia nr 507/2008, 

składa się na formularzach opracowanych przez Agencję i udostępnionych na stronie 

internetowej administrowanej przez Agencję, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku 

gospodarczego. 

3. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektów, 

w których ma być prowadzona zamierzona działalność. 

Art. 39b. 

1. Prezes Agencji przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 13 rozporządzenia nr 

507/2008, na podstawie analizy ryzyka oraz zgodnie z rocznym planem kontroli. 

2. Do kontroli, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o Agencji Rynku 

Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych dotyczące czynności sprawdzających. 

Art. 39c. 

Prezes Agencji: 

1)   jest organem właściwym w sprawie przyjmowania informacji i dokumentów określonych 

w art. 3 ust. 4 akapit czwarty, art. 6 oraz art. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 507/2008; 

2)   może żądać dostarczenia przez upoważnionego głównego przetwórcę i osobę traktowaną 

jako przetwórca w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia nr 507/2008 kopii dokumentów, 

o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 507/2008. 

Art. 39d. 

1. Upoważniony główny przetwórca powiadamia Prezesa Agencji o każdej zmianie w zakresie 

informacji określonych w art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 507/2008, w terminie 10 dni od 

dnia jej wystąpienia. 

2. Upoważniony główny przetwórca albo osoba traktowana jako przetwórca, ubiegając się o 

przyznanie pomocy do przetwórstwa, składa do Prezesa Agencji wniosek oraz deklaracje, 

o których mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 507/2008, na formularzach 

opracowanych przez Agencję i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej 

przez Agencję. 

3. Do deklaracji, o których mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 507/2008: 

1)   upoważniony główny przetwórca, ubiegający się o przyznanie pomocy do przetwórstwa, 

dołącza informację o masie sprzedanego włókna lnianego albo konopnego zawierającą 

ceny jego sprzedaży; 
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2)   osoba traktowana jako przetwórca, ubiegająca się o przyznanie pomocy do przetwórstwa, 

dołącza: 

a)  informację zawierającą: 

–  imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres upoważnionego 

głównego przetwórcy, który przetworzył partie słomy lnianej albo konopnej na podstawie 

umowy z osobą traktowaną jako przetwórca, 

–  numer umowy, o której mowa w tiret pierwsze, 

–  daty dostaw poszczególnych partii słomy lnianej albo konopnej, 

–  masę w tonach słomy lnianej albo konopnej dostarczonej do przetworzenia, 

–  masę uzyskanego włókna z podziałem na jego rodzaje, 

b)  kopię dokumentu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 507/2008, 

przekazanego osobie traktowanej jako przetwórca przez upoważnionego głównego 

przetwórcę, 

c)  kopie faktur potwierdzających sprzedaż długiego włókna lnianego, krótkiego włókna 

lnianego albo włókna konopnego. 

4. Upoważniony główny przetwórca ubiegający się o przyznanie pomocy do przetwórstwa, po 

zakończeniu przetwarzania słomy lnianej lub konopnej zebranej w danym roku 

kalendarzowym, i osoba traktowana jako przetwórca, po sprzedaniu włókna uzyskanego 

ze słomy zebranej w danym roku kalendarzowym, w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

tych czynności, przekazują Prezesowi Agencji informacje o masie poszczególnych 

rodzajów uzyskanego włókna na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym 

na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, zawierającym: 

1)   numer umowy, o której mowa w art. 91 ust. 1 rozporządzenia nr 1234/2007; 

2)   powierzchnię oraz numer działki ewidencyjnej i oznaczenie działki rolnej w rozumieniu 

przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, z której pochodzi 

słoma lniana albo konopna, z której uzyskano to włókno. 

Art. 39e. 

1. Osoba poddająca czyszczeniu krótkie włókno lniane sporządza, oprócz dokumentów 

wymienionych w art. 3 ust. 4 akapit czwarty rozporządzenia nr 507/2008, protokół z 

czyszczenia krótkiego włókna lnianego zawierający w szczególności: 

1)   imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres poddającego 

czyszczeniu krótkie włókno lniane; 

2)   numer i datę jego sporządzenia; 
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3)   imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

upoważnionego głównego przetwórcy; 

4)   datę rozpoczęcia i zakończenia czyszczenia krótkiego włókna lnianego, z podziałem na 

poszczególne dni; 

5)   określenie w tonach masy nieoczyszczonego i oczyszczonego krótkiego włókna lnianego; 

6)   datę i podpis osoby sporządzającej protokół. 

2. Osoba poddająca czyszczeniu krótkie włókno lniane przekazuje upoważnionemu głównemu 

przetwórcy kopię protokołu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Upoważniony główny przetwórca przekazuje Prezesowi Agencji informację o zamiarze: 

1)   skierowania partii długiego i krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego do 

dalszego przerobu lub sprzedaży albo 

2)   przekazania długiego i krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego osobie 

traktowanej jako przetwórca 

- co najmniej na jeden dzień roboczy przed wykonaniem tych czynności. 

4. Upoważniony główny przetwórca i osoba traktowana jako przetwórca dokonują oznaczenia 

zawartości zanieczyszczeń w każdej uzyskanej przez nich partii krótkiego włókna lnianego 

lub włókna konopnego, która będzie stanowiła dla nich podstawę do ubiegania się o 

przyznanie pomocy, stosując metodę oznaczania zawartości zanieczyszczeń określoną w 

przepisach wydanych na podstawie art. 39f pkt 1 lit. b. 

Art. 39f. 

Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w drodze rozporządzenia: 

1)   określi: 

a)  dla każdego roku gospodarczego współczynnik ilościowy, o którym mowa w art. 8 ust. 3 

rozporządzenia nr 507/2008, mając na względzie przyznane Rzeczypospolitej Polskiej 

wielkości krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego oraz krajowej 

gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego określonych w 

rozporządzeniu nr 1234/2007 w załączniku XI w części A oraz wielkość powierzchni 

upraw lnu lub konopi włóknistych objętych pomocą, 

b)  metodę oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub 

włókna konopnego, mając na względzie potrzebę ujednolicenia sposobu określania 

procentowej zawartości zanieczyszczeń, 

c)  wyższy niż 7,5% poziom procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego 

lub włókna konopnego, do uzyskania której przysługuje upoważnionemu głównemu 
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przetwórcy albo osobie traktowanej jako przetwórca pomoc do przetwórstwa w zakresie 

określonym w art. 92 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia nr 1234/2007, mając na względzie 

zapotrzebowanie na krótkie włókno lniane lub włókno konopne; 

2)   może określić: 

a)  ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości 

długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego i 

włókna konopnego przy zastosowaniu przelicznika, o którym mowa w art. 94 ust. 3 akapit 

drugi rozporządzenia nr 1234/2007, mając na względzie pełne wykorzystanie przyznanych 

Rzeczypospolitej Polskiej krajowych gwarantowanych ilości włókna, 

b)  ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego, które przenosi się z krajowej 

gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego do krajowej 

gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego przy zastosowaniu przelicznika, o którym 

mowa w art. 94 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia nr 1234/2007, mając na względzie 

pełne wykorzystanie przyznanych Rzeczypospolitej Polskiej krajowych gwarantowanych 

ilości włókna. 

Art. 39g. 

1. Prezes Agencji pozyskuje, gromadzi i opracowuje dane oraz na ich podstawie sporządza 

informacje określone w art. 15 rozporządzenia nr 507/2008 i przekazuje je ministrowi 

właściwemu do spraw rynków rolnych. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rynków rolnych 

przekazuje Komisji Europejskiej.] 

Art. 40. 

1. Kto wprowadza do obrotu chmiel lub produkty chmielowe bez certyfikatu albo świadectwa 

równoważności, podlega karze grzywny. 

[2. Kto, będąc upoważnionym do reprezentowania grupy producentów chmielu, wbrew 

obowiązkowi określonemu w art. 23 ust. 3, nie przekazuje Głównemu Inspektorowi 

informacji o ponoszonym przez: 

1)   producenta chmielu średnim koszcie wstępnego przygotowania 1 kg chmielu, 

2)   grupę producentów chmielu: 

a)  średnim koszcie składowania 1 kg chmielu, 

b)  średnim koszcie w związku ze sprzedażą 1 kg chmielu 

- podlega karze grzywny.] 

3. (uchylony). 



- 101 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4. Kto: 

1)   działając w imieniu lub interesie organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji 

producentów, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 13 ust. 1: 

a)  pkt 1 - nie przekazuje informacji o ilości owoców i warzyw nieprzeznaczonych do 

sprzedaży w poprzednich miesiącach roku handlowego, w rozbiciu na gatunki, 

b)  pkt 4 - nie przekazuje informacji o szacunkowych kwotach wkładu Unii Europejskiej 

oraz wkładów członków organizacji lub samej organizacji do funduszu operacyjnego, 

[2)   będąc upoważnionym do reprezentowania browaru, wbrew obowiązkowi 

określonemu w art. 20 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1850/2006 z dnia 14 

grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady certyfikacji chmielu i produktów 

chmielowych (Dz. Urz. UE L 355 z 15.12.2006, str. 72), nie przekazuje informacji o 

chmielu zebranym z plantacji należących do browaru i zużytym przez ten browar w 

stanie świeżym lub po przetworzeniu,] 

<2) będąc upoważnionym do reprezentowania browaru, wbrew obowiązkowi 

określonemu w art. 20 ust. 1 rozporządzenia nr 1850/2006, nie przekazuje 

informacji o chmielu zebranym z plantacji należących do browaru i zużytym 

przez ten browar w stanie świeżym lub po przetworzeniu,> 

[3)   będąc producentem chmielu nienależącym do grupy producentów chmielu albo 

będąc upoważnionym do reprezentowania grupy producentów chmielu, wbrew 

obowiązkom określonym w art. 3 lub art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 

1557/2006 z dnia 18 października 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 

stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1952/2005 w odniesieniu do rejestracji 

umów i przekazywania danych odnoszących się do chmielu (Dz. Urz. UE L 288 z 

19.10.2006, str. 18), nie przekazuje kopii umów zawartych z wyprzedzeniem lub kopii 

faktur potwierdzających przeniesienie własności chmielu,] 

[4)   będąc producentem chmielu nienależącym do grupy producentów chmielu albo 

będąc upoważnionym do reprezentowania grupy producentów chmielu, przekazuje 

wojewódzkiemu inspektorowi, właściwemu ze względu na miejsce położenia uprawy 

chmielu, nieprawdziwe dane w zgłoszeniu powierzchni uprawy chmielu, o którym 

mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. d, 

5)   będąc producentem chmielu przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi, właściwemu ze 

względu na miejsce położenia uprawy chmielu, nieprawdziwe dane w deklaracji, o 

której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1850/2006 z dnia 14 
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grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady certyfikacji chmielu i produktów 

chmielowych (Dz. Urz. UE L 355 z 15.12.2006, str. 72), dołączanej do chmielu 

nieprzygotowanego zgłoszonego do certyfikacji, 

6)   wykonując działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania produktów chmielowych, 

wbrew obowiązkowi określonemu w art. 23 ust. 4, nie przekazuje informacji o średniej 

zawartości alfa-kwasów w chmielu] 

<4) będąc producentem chmielu nienależącym do grupy albo uznanej organizacji 

producentów chmielu, albo będąc upoważnionym do reprezentowania grupy albo 

uznanej organizacji producentów chmielu, przekazuje wojewódzkiemu 

inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce położenia uprawy chmielu 

nieprawdziwe dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a, b, e oraz g 

rozporządzenia nr 1557/2006, lub nie przekazuje tych danych lub przekazuje je 

po terminie, 

5) będąc producentem chmielu, przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi 

właściwemu ze względu na miejsce położenia uprawy chmielu nieprawdziwe dane 

w deklaracji, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 1850/2006, 

dołączanej do chmielu zgłoszonego do certyfikacji, 

6) będąc podmiotem gospodarczym prowadzącym zakład przetwórstwa chmielu, 

wbrew obowiązkowi określonemu w art. 23 ust. 2, nie przekazuje informacji, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 1557/2006> 

- podlega karze grzywny. 

[4a. Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 113a ust. 3 rozporządzenia nr 1234/2007 

wystawia, oferuje do sprzedaży, dostarcza lub w innej formie wprowadza do obrotu owoce 

i warzywa niezgodnie z wymaganiami w zakresie jakości handlowej, podlega karze 

grzywny.] 

<4a. Kto wprowadza do obrotu owoce i warzywa niezgodnie z wymaganiami w zakresie 

jakości handlowej, podlega karze grzywny.> 

4b. Kto: 

1)   udaremnia lub utrudnia wojewódzkiemu inspektorowi przeprowadzenie kontroli 

jakości handlowej owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu albo kontroli 

składowania lub transportowania tych artykułów, 

2)   nie przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi informacji określonych w art. 17 ust. 1, 

4 lub 5 lub przekazuje je niezgodnie z tymi przepisami, 
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3)   (uchylony), 

4)   (uchylony), 

4a)  (uchylony), 

5)   (uchylony), 

6)   (uchylony) 

- podlega karze grzywny. 

[5. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz 4-4b, następuje w trybie 

przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia] 

<5. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 4–4b, następuje w trybie 

przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.> 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 50 i 1272 oraz z 2015 r. poz. 165) 

Art. 2. 

Do realizacji przez Agencję Rynku Rolnego, zwaną dalej "Agencją", zadań wymienionych w 

przepisach określonych w załączniku, nie stosuje się przepisów o ochronie konkurencji i 

konsumentów oraz przepisów o zamówieniach publicznych. 

<Art. 2a. 

1. Informacje wymienione w art. 151 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 

załącznika, w zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 14 

załącznika, przekazuje się w terminie do 15. dnia każdego miesiąca za poprzedni 

miesiąc, do dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na 

miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu skupującego, na formularzu 

opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji. 

2. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji przekazuje 

informacje, o których mowa w ust. 1, Komisji Europejskiej. 

3. Prezes Agencji prowadzi rejestr pierwszych podmiotów skupujących mleko krowie w 

rozumieniu art. 151 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika. 

4. Rejestr, o którym mowa w ust. 3, zawiera informacje w zakresie określonym w 

rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 14 załącznika, w tym: 
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1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer identyfikacyjny 

Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer 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 podmiotu; 

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

3) ilość mleka dostarczoną każdemu z podmiotów w każdym miesiącu. 

5. Rejestr, o którym mowa w ust. 3, prowadzi się w postaci elektronicznej. 

6. Prezes Agencji zamieszcza na stronie internetowej Agencji listę podmiotów 

skupujących, o których mowa w ust. 3, przekazujących informacje, o których mowa 

w ust. 1. Lista zawiera imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę 

oraz siedzibę i adres podmiotu skupującego. 

7. Podmiot skupujący informuje, na piśmie, Prezesa Agencji o zaprzestaniu 

wykonywania działalności w zakresie skupu mleka, w terminie 3 dni od dnia 

zaprzestania wykonywania tej działalności.> 

[Art. 3. 

1. Do postępowania w sprawach indywidualnych związanych z kwotowaniem produkcji 

mleka, rozstrzyganych przez Prezesa Agencji oraz dyrektora oddziału terenowego 

Agencji, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepisy 

ustawy nie stanowią inaczej. 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, Prezes 

Agencji lub dyrektor oddziału terenowego Agencji może uchylić lub zmienić decyzję 

ostateczną, na mocy której strona nabyła prawo, również bez zgody strony, jeżeli nie 

ograniczy to nabytych przez nią praw.] 

[Rozdział 2 

Kwotowanie produkcji mleka 

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". 
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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; 

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)   
(1)

 (uchylony); 

7)   (uchylony); 

8)   imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy; 
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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)   
(2)

 (uchylony); 

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. 5. 

Prezes Agencji odmawia, w drodze decyzji, wpisania do rejestru podmiotów, jeżeli 

wnioskodawca nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 4 ust. 2-5. 

Art. 6. 

Prezes Agencji wykreśla, w drodze decyzji, podmiot skupujący z rejestru podmiotów, jeżeli 

podmiot ten: 

1)   przestał prowadzić działalność w zakresie skupu mleka; 

2)   przestał spełniać wymagania określone w art. 4 ust. 2; 

3)   nie uczestniczy w systemie badań zawartości tłuszczu w mleku w sposób określony w 

przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 2; 

4)   trzykrotnie, w danym roku kwotowym, nie spełnił obowiązku, o którym mowa w art. 10 

ust. 1 pkt 3 lub 4; 
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5)   pomimo wezwania, o którym mowa w art. 10a ust. 1, nie przekazał informacji, o których 

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5; 

6)   (uchylony). 

Art. 6a. 

Prezes Agencji może ponownie wpisać podmiot do rejestru podmiotów, w trybie i na zasadach 

określonych w art. 4 ustawy oraz art. 23 ust. 4 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 

załącznika. 

Art. 7. 

Od decyzji, o których mowa w art. 4-6a, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do 

spraw rynków rolnych. 

Art. 8. 

Podmiot skupujący informuje, w formie pisemnej, Prezesa Agencji o zaprzestaniu 

wykonywania działalności w zakresie skupu mleka, w terminie 3 dni od dnia jej 

zaprzestania. 

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. 
(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. 10. 

1. Podmiot skupujący jest obowiązany do: 

1)   skupu mleka wyłącznie od producentów posiadających kwoty indywidualne dla dostaw, 

zwanych dalej "dostawcami hurtowymi"; 

2)   prowadzenia ewidencji dostawców hurtowych, dostarczających mleko do tego podmiotu, 

zawierającej: 

a)  imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres 

dostawcy hurtowego, 

b)  miejsce położenia gospodarstwa dostawcy hurtowego, 
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c)  informacje o: 

–  przysługujących dostawcom hurtowym kwot indywidualnych, z uwzględnieniem zmian tych 

ilości związanych ze zbyciem, oddaniem w używanie, konwersją, dziedziczeniem lub 

zwiększeniem tych ilości w związku z przyznaniem kwot indywidualnych z krajowej 

rezerwy kwoty krajowej, zwanych dalej "kwotami indywidualnymi przysługującymi na 

dany dzień roku", 

–  ilości mleka dostarczonego przez poszczególnych dostawców hurtowych, z podaniem 

średniej ważonej zawartości tłuszczu w tym mleku, wyrażonej w gramach na kilogram 

mleka, oraz ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, 

–  terminie rozpoczęcia albo zaprzestania przez dostawcę hurtowego dostaw mleka do 

podmiotu skupującego, 

–  (uchylony), 

–  rozliczeniach z tytułu opłat, o których mowa w art. 33; 

2a)  (uchylony); 

3)   przekazywania do dyrektora oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na 

miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego, w terminie do 25. dnia każdego 

miesiąca, za poprzedni miesiąc: 

a)  informacji, o których mowa w pkt 2 lit. c tiret pierwsze-tiret trzecie, 

b)  zbiorczych zestawień, które zawierają dane o łącznej ilości mleka przeliczonego na mleko 

o referencyjnej zawartości tłuszczu, dostarczonego przez poszczególnych dostawców 

hurtowych od początku danego roku kwotowego w ilości przekraczającej kwoty 

indywidualne przysługujące na dany dzień roku; 

4)   przekazywania dostawcy hurtowemu, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, informacji 

za poprzedni miesiąc o: 

a)  wielkości kwoty indywidualnej przysługującej na dany dzień roku, według stanu na ostatni 

dzień danego miesiąca, 

b)  referencyjnej zawartości tłuszczu w mleku objętym kwotą indywidualną przysługującą na 

dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień danego miesiąca, 

c)  ilości mleka dostarczonego podmiotowi skupującemu w danym miesiącu przez dostawcę 

hurtowego, 

d)  średniej ważonej zawartości tłuszczu w mleku dostarczonym podmiotowi skupującemu w 

danym miesiącu przez dostawcę hurtowego, 
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e)  ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu dostarczonego 

podmiotowi skupującemu w danym miesiącu przez dostawcę hurtowego, 

f)  ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu dostarczonego 

podmiotowi skupującemu przez dostawcę hurtowego od początku danego roku 

kwotowego, 

g)  ilości mleka o referencyjnej zawartości tłuszczu pozostałej do wykorzystania do końca 

danego roku kwotowego przez dostawcę hurtowego w ramach kwoty indywidualnej 

przysługującej na dany dzień roku zadeklarowanej w celu dostarczenia do danego 

podmiotu skupującego, 

h)  ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu dostarczonego 

podmiotowi skupującemu przez dostawcę hurtowego od początku danego roku kwotowego 

w ilości przekraczającej kwotę indywidualną przysługującą na dany dzień roku; 

5)   przekazywania dyrektorowi oddziału terenowego Agencji właściwemu ze względu na 

miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego, w terminie określonym w art. 8 

ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika, informacji za poprzedni rok 

kwotowy dotyczących: 

a)  ilości mleka dostarczonego w danym roku kwotowym przez poszczególnych dostawców 

hurtowych, 

b)  średniej ważonej zawartości tłuszczu w mleku dostarczonym w danym roku kwotowym 

przez poszczególnych dostawców hurtowych, 

c)  ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, dostarczonego w 

danym roku kwotowym przez poszczególnych dostawców hurtowych; 

d)  (uchylona); 

6)   przekazywania dostawcy hurtowemu, w terminie określonym w art. 8 ust. 2 

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika, informacji za poprzedni rok kwotowy 

dotyczących: 

a)  ilości mleka dostarczonego w danym roku kwotowym przez dostawcę hurtowego, 

b)  średniej ważonej zawartości tłuszczu w mleku dostarczonym w danym roku kwotowym 

przez dostawcę hurtowego, 

c)  łącznej ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, 

dostarczonego w danym roku kwotowym przez dostawcę hurtowego. 

d)  (uchylona). 
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1a. W przypadku określonym w art. 8 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 

załącznika, dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego dokonuje oszacowania ilości mleka 

dostarczonego przez poszczególnych dostawców hurtowych podmiotowi skupującemu na 

podstawie informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. 

1b. Podmiot skupujący zaprzestaje przekazywania informacji, określonych w ust. 1 pkt 4, 

począwszy od drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostawca hurtowy 

zaprzestał dostaw mleka do tego podmiotu skupującego. 

1c. Podmiot skupujący zaprzestaje przekazywania informacji, określonych w ust. 1 pkt 6, 

począwszy od drugiego roku następującego po roku, w którym dostawca hurtowy 

zaprzestał dostaw mleka do tego podmiotu skupującego. 

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

formularzy do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3-6, mając na 

uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowego przekazywania informacji o stopniu 

wykorzystania przez dostawców hurtowych kwot indywidualnych przysługujących na dany 

dzień roku. 

Art. 10a. 

1. W przypadku nieprzekazania przez podmiot skupujący w terminie określonym w art. 8 ust. 

2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika, informacji, o których mowa w art. 

10 ust. 1 pkt 5, dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego wzywa podmiot skupujący do spełnienia 

tego obowiązku zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika. 

2. Podmiot skupujący, który, mimo wezwania, nie przekazał informacji, o których mowa w 

art. 10 ust. 1 pkt 5, zostaje wykreślony z rejestru podmiotów. 

Art. 11. 

1. Producenci wprowadzający do obrotu mleko lub przetwory mleczne przeznaczone do 

bezpośredniego spożycia, posiadający kwoty indywidualne dla sprzedaży bezpośredniej, 

zwani dalej "dostawcami bezpośrednimi", prowadzą miesięczny rejestr mleka i 

przetworów mlecznych. 

2. Rejestr zawiera informacje dotyczące ilości: 

1)   mleka i przetworów mlecznych wyprodukowanych w gospodarstwie; 

2)   mleka i przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu; 

3)   mleka i przetworów mlecznych wykorzystanych w gospodarstwie na własne potrzeby; 



- 111 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4)   mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu, 

przeznaczonych do bezpośredniego spożycia. 

3. Dostawca bezpośredni jest obowiązany do przekazywania właściwemu miejscowo 

dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, w terminie określonym w art. 11 ust. 2 

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika, informacji za poprzedni rok kwotowy 

o ilości: 

1)   mleka i przetworów mlecznych wyprodukowanych w gospodarstwie; 

2)   mleka i przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu; 

3)   mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu, 

przeznaczonych do bezpośredniego spożycia. 

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

rejestru, o którym mowa w ust. 1, oraz wzór formularza do przekazywania informacji, o 

których mowa w ust. 3, mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowego 

przekazywania informacji o wykorzystaniu przez dostawców bezpośrednich kwot 

indywidualnych przysługujących na dany dzień roku według stanu na ostatni dzień roku 

kwotowego. 

5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, 

współczynniki równoważności określające ilości mleka wykorzystywanego do 

wyprodukowania niektórych przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu przez 

dostawców bezpośrednich oraz zakres zawartości tłuszczu w śmietance wyprodukowanej i 

wprowadzonej do obrotu przez tych dostawców, mając na względzie prawidłowe 

rozliczenie dostawców bezpośrednich z kwoty indywidualnej oraz przepisy Unii 

Europejskiej w zakresie równoważności. 

Art. 12. 

1. W przypadku nieprzekazania przez dostawcę bezpośredniego w terminie określonym w art. 

11 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika, informacji, o których mowa 

w art. 11 ust. 3, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji wzywa 

dostawcę bezpośredniego do spełnienia tego obowiązku zgodnie z art. 11 ust. 4 

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika. 

2. Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji cofa, w drodze decyzji, 

przyznaną kwotą indywidualną, jeżeli dostawca bezpośredni, mimo wezwania, nie 

przekazał informacji, o których mowa w art. 11 ust. 3. 

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji. 
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Art. 12a. 

1. Dostawca hurtowy i dostawca bezpośredni są obowiązani wprowadzać do obrotu mleko 

lub przetwory mleczne w ilościach nieprzekraczających posiadanych przez nich 

możliwości produkcyjnych. 

2. Możliwości produkcyjne, o których mowa w ust. 1, określa się, w ramach czynności 

sprawdzających wymienionych w art. 49 ust. 1 pkt 2, na podstawie liczby krów mlecznych 

posiadanych w gospodarstwie dostawcy hurtowego i dostawcy bezpośredniego w okresie 

objętym tymi czynnościami oraz w szczególności na podstawie: 

1)   dokumentów dotyczących oceny wartości użytkowej krów mlecznych, wydanych przez 

podmiot uprawniony do prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła mlecznego, lub 

2)   bieżącej informacji w zakresie przeciętnego rocznego udoju mleka od 1 krowy w danym 

województwie opublikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Roczniku 

Statystycznym Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, lub 

3)   bieżącej informacji w zakresie przeciętnej wydajności ocenianych krów mlecznych według 

ras i województw opublikowanej przez podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej 

bydła mlecznego. 

3. Określenie możliwości produkcyjnych posiadanych przez dostawcę hurtowego i dostawcę 

bezpośredniego powinno zmierzać do ich określenia w wysokości zbliżonej do 

rzeczywistych możliwości produkcyjnych. 

Art. 13. 

1. Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji prowadzi rejestr producentów. 

2. Rejestr producentów zawiera: 

1)   imiona i nazwiska, numery identyfikacji podatkowej (NIP), numery ewidencyjne 

powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub innych 

dokumentów potwierdzających tożsamość oraz miejsca zamieszkania i adresy albo nazwy, 

numery identyfikacji podatkowej (NIP), numery Krajowego Rejestru Urzędowego 

Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile zostały nadane, oraz siedziby i adresy 

producentów; 

2)   numery identyfikacyjne z krajowego systemu ewidencji producentów nadane na podstawie 

przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 

oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, przekazywane przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 

3)   miejsca położenia gospodarstw producentów; 
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4)   numery siedzib stad krów mlecznych danego producenta w rozumieniu przepisów o 

systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt; 

5)   informacje o wielkości kwot indywidualnych przysługujących producentom na dzień 1 

kwietnia oraz na dzień 31 marca danego roku kwotowego; 

6)   numery decyzji oraz informacje o tytule prawnym do przyznanych producentom kwot 

indywidualnych oraz ich wielkości; 

7)   deklarowane wielkości dostaw mleka do poszczególnych podmiotów skupujących. 

3. Rejestr prowadzi się w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. 

4. Dyrektor, o którym mowa w ust. 1, gromadzi dokumenty: 

1)   stanowiące podstawę wpisu do rejestru producentów; 

2)   o których mowa w art. 22, art. 22a, art. 27 ust. 2 i art. 28 ust. 3; 

3)   inne składane przez producentów. 

5. Producent informuje, w formie pisemnej, właściwego miejscowo dyrektora oddziału 

terenowego Agencji, o zmianie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 i 7, w terminie 14 

dni od dnia zaistnienia zmiany, oraz dostarcza dokumenty potwierdzające zaistniałe 

zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4. 

6. W przypadku zmiany podmiotu skupującego dostawca hurtowy jest obowiązany 

niezwłocznie powiadomić, na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję, 

właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji, o wyborze podmiotu 

skupującego oraz o ilości mleka, jaką zamierza dostarczyć do tego podmiotu. 

7. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo 

siedzibę dostawcy hurtowego: 

1)   przekazuje podmiotowi skupującemu informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 6; 

2)   informuje nowy podmiot skupujący o stopniu wykorzystania przez dostawcę hurtowego 

kwoty indywidualnej - w przypadku zmiany przez dostawcę hurtowego podmiotu 

skupującego. 

8. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 6, oraz informację, o której mowa w ust. 7 pkt 2, 

dyrektor oddziału terenowego Agencji, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo 

siedzibę dostawcy hurtowego, przekazuje dwa razy w miesiącu według stanu na 15 dzień 

oraz na ostatni dzień każdego miesiąca. 

9. Zmiana podmiotu skupującego może nastąpić nie później niż do końca lutego danego roku 

kwotowego. 
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Art. 14. 

1. Tworzy się krajową rezerwę kwoty krajowej, zwaną dalej "krajową rezerwą". 

2. Krajowa rezerwa może być przeznaczona na: 

1)   zwiększenie kwot indywidualnych posiadanych przez producentów rozwijających 

produkcję mleka; 

2)   (uchylony); 

3)   zwiększenie indywidualnych ilości referencyjnych w przypadku uwzględnienia odwołań od 

decyzji w sprawie przyznania kwot indywidualnych; 

4)   zabezpieczenie ewentualnego przekroczenia kwoty krajowej. 

Art. 15. 

1. Decyzję w sprawie przyznania kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy wydaje, na wniosek 

producenta, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji, w terminie 30 dni 

od dnia wejścia w życie rozporządzenia, wydanego na podstawie art. 17, a w przypadku 

gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 16a ust. 5 lub 6 - w terminie 30 dni od 

dnia wejścia w życie rozporządzenia, wydanego na podstawie art. 16a ust. 8. 

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

3. Wniosek o przyznanie kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy 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), o ile został nadany, oraz siedzibę i adres 

wnioskodawcy; 

2)   status prawny gospodarstwa wnioskodawcy; 

3)   miejsce położenia gospodarstwa wnioskodawcy; 

4)   wielkość powierzchni użytków rolnych; 

5)   wielkość kwoty indywidualnej będącej przedmiotem wniosku; 

6)   ilość mleka, jaką producent zamierza dostarczać do poszczególnych podmiotów 

skupujących; 

7)   numer rachunku bankowego wnioskodawcy; 

8)   numer rejestracyjny nadany przez Agencję. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca danego 

roku kwotowego, na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję. 
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5. 
(4)

 Producent, który otrzymał kwotę indywidualną przyznaną z krajowej rezerwy 

przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub dostawców bezpośrednich, w okresie 2 lat od 

dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, nie może dokonać zbycia oraz oddać w 

używanie całości albo części kwoty indywidualnej przeznaczonej dla dostawców 

hurtowych lub dostawców bezpośrednich otrzymanej z krajowej rezerwy. 

6. (uchylony). 

Art. 16. 

1. W przypadku producenta rozwijającego produkcję mleka warunkiem przyznania kwoty 

indywidualnej z krajowej rezerwy w danym roku kwotowym jest zwiększenie sprzedaży 

mleka lub przetworów mlecznych w roku kwotowym poprzedzającym rok kwotowy, w 

którym złożono wniosek określony w art. 15 ust. 1. 

2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1, jest wykazywane przez: 

1)   dostawcę hurtowego - po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu; 

2)   dostawcę bezpośredniego - po przeliczeniu z zastosowaniem współczynników 

równoważności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 5. 

3. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1, nie może być mniejsze niż 500 kg. 

4. Zwiększenie sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych producent potwierdza, 

przedstawiając faktury lub inne dokumenty potwierdzające sprzedaż mleka lub 

przetworów mlecznych. 

5. Kopie faktur lub dokumentów, o których mowa w ust. 4, producent rozwijający produkcję 

mleka dołącza do wniosku określonego w art. 15 ust. 1. 

Art. 16a. 

1. Kwotę indywidualną z krajowej rezerwy przyznaje się w wysokości nadwyżki wielkości 

sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych w poprzednim roku kwotowym, przeliczonych 

na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu lub przeliczonych z zastosowaniem 

współczynników równoważności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 5, nad wielkością kwoty indywidualnej stanowiącej własność producenta w dniu 31 

marca roku kwotowego poprzedzającego rok kwotowy, w którym złożono wniosek, o 

którym mowa w art. 15 ust. 1. 

2. W przypadku gdy wysokość kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy ustalona zgodnie z ust. 

1 jest większa niż wielkość kwoty indywidualnej będąca przedmiotem wniosku 

określonego w art. 15 ust. 1, kwota indywidualna z krajowej rezerwy jest ustalana w ilości 

wskazanej przez producenta w tym wniosku. 
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3. W przypadku gdy wysokość kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy ustalona zgodnie z ust. 

1 jest mniejsza niż wielkość kwoty indywidualnej będąca przedmiotem wniosku 

określonego w art. 15 ust. 1, kwota indywidualna z krajowej rezerwy jest ustalana w ilości 

ustalonej zgodnie z ust. 1. 

4. Wysokość kwoty indywidualnej przyznanej z krajowej rezerwy nie może być mniejsza niż 

500 kg oraz nie może być większa niż 30.000 kg. 

5. W przypadku gdy suma kwot indywidualnych dla dostawców hurtowych ustalona zgodnie z 

art. 16 i ust. 1-4 jest większa od wysokości krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców 

hurtowych, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 17 i pomniejszonej o 

część tej rezerwy przeznaczonej na cele, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 3 i 4, do 

ustalenia wysokości kwoty indywidualnej stosuje się współczynnik przydziału 

indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców 

hurtowych. 

6. W przypadku gdy suma kwot indywidualnych dla dostawców bezpośrednich ustalona 

zgodnie z art. 16 i ust. 1-4 jest większa od wysokości krajowej rezerwy przeznaczonej dla 

dostawców bezpośrednich, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 17 

ustawy i pomniejszonej o część tej rezerwy przeznaczonej na cele, o których mowa w art. 

14 ust. 2 pkt 3 i 4, do ustalenia wysokości kwot indywidualnych stosuje się współczynnik 

przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców 

bezpośrednich. 

7. Jeżeli po zastosowaniu współczynnika, o którym mowa w ust. 5 lub 6, wysokość kwoty 

indywidualnej przyznanej z krajowej rezerwy jest mniejsza niż 500 kg, dyrektor oddziału 

terenowego Agencji odmawia, w drodze decyzji, przyznania producentowi kwoty 

indywidualnej z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub dla 

dostawców bezpośrednich. 

8. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, jeżeli zaistnieją okoliczności, o których mowa 

w ust. 5 lub 6, określi, w drodze rozporządzenia, współczynnik przydziału kwot 

indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub 

współczynnik przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla 

dostawców bezpośrednich, mając na względzie racjonalne rozdysponowanie krajowej 

rezerwy w danym roku kwotowym. 
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Art. 17. 

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, 

wysokość krajowej rezerwy z podziałem na krajową rezerwę dla dostawców hurtowych i 

krajową rezerwę dla dostawców bezpośrednich, mając na względzie właściwe 

wykorzystanie kwoty krajowej oraz restrukturyzację sektora mleczarskiego. 

Art. 18. 

(uchylony). 

Art. 19. 

W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 2 załącznika, minister 

właściwy do spraw rynków rolnych jest organem właściwym do przekazywania Komisji 

Europejskiej informacji dotyczących zasad rozdysponowania krajowej rezerwy. 

Art. 20. 

W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1 załącznika, minister 

właściwy do spraw rynków rolnych jest organem właściwym do przekazywania Komisji 

Europejskiej informacji określonych w tym rozporządzeniu. 

Art. 21. 

1. Badania zawartości tłuszczu w mleku uwzględnianej przy rozliczaniu wykorzystania kwot 

indywidualnych wykonują laboratoria, które w ramach systemu badań zawartości tłuszczu 

w mleku: 

1)   uczestniczą w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych prowadzonych przez 

jedną spośród jednostek organizacyjnych określonych na podstawie ust. 2 przez ministra 

właściwego do spraw rynków rolnych, zwaną dalej "laboratorium referencyjnym"; 

2)   stosują do sprawdzania metod badawczych próby wzorcowe przygotowane przez wybrane 

laboratorium referencyjne. 

1a. Laboratoria wykonujące badania zawartości tłuszczu w mleku są obowiązane dokonać 

wyboru jednego spośród laboratoriów referencyjnych określonych na podstawie ust. 2. 

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, laboratoria 

referencyjne do badań zawartości tłuszczu w mleku oraz sposób funkcjonowania systemu 

badania zawartości tłuszczu w mleku, mając na względzie konieczność zapewnienia 

wiarygodnych wyników badań. 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, metody 

pobierania próbek mleka do badań zawartości tłuszczu w mleku oraz metody oznaczania 
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zawartości tłuszczu w mleku, biorąc pod uwagę ich ujednolicenie i uzyskiwanie 

wiarygodnych wyników. 

Art. 22. 

1. Prawo do kwoty indywidualnej lub jej części może być zbywane wyłącznie producentowi, w 

drodze umowy zawartej w formie pisemnej, która dla swojej skuteczności wymaga 

zatwierdzenia, w drodze decyzji, przez właściwego miejscowo dla zbywcy dyrektora 

oddziału terenowego Agencji. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek stron umowy składany do 

właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, 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), o ile został nadany, oraz siedzibę i adres każdej ze 

stron umowy; 

2)   numer identyfikacyjny z krajowego systemu ewidencji producentów, nadany na podstawie 

przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 

oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności każdej ze stron umowy; 

3)   numer rejestracyjny każdej ze stron umowy nadany przez Agencję, o ile został nadany; 

4)   numer rachunku bankowego każdej ze stron umowy; 

5)   informację o miejscu położenia gospodarstwa każdej ze stron umowy; 

6)   wskazanie podmiotu skupującego, do którego strony umowy dostarczają lub zamierzają 

dostarczać mleko; 

7)   datę podpisania umowy; 

8)   dane o wielkości kwoty indywidualnej będącej przedmiotem umowy, z podaniem 

referencyjnej zawartości tłuszczu; 

9)   informację o ilości mleka wprowadzonego do obrotu lub mleka wykorzystanego do 

produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu według stanu na dzień 

podpisania umowy, zgodnie z informacją zawartą w rejestrze, o którym mowa w art. 11 

ust. 1; 

10)  informację o wysokości kwoty indywidualnej pozostałej do wykorzystania, zgodnie z 

informacją zawartą w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 1. 
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4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się od dnia 1 sierpnia do ostatniego dnia lutego 

danego roku kwotowego na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję. 

5. (uchylony). 

6. Przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 1, może być tylko niewykorzystana w danym 

roku kwotowym kwota indywidualna. 

7. Zbywca prawa do kwoty indywidualnej lub jej części, będący dostawcą hurtowym, w 

terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przedkłada kopię tej umowy podmiotowi 

skupującemu. 

8. Po otrzymaniu kopii umowy podmiot skupujący jest obowiązany do wystawienia zbywcy, o 

którym mowa w ust. 7, zaświadczenia o stopniu wykorzystania kwoty indywidualnej 

zadeklarowanej w celu dostarczenia do tego podmiotu skupującego, według stanu na 

dzień zawarcia umowy. 

9. (uchylony). 

10. Zbywca będący dostawcą hurtowym niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia, o którym 

mowa w ust. 8, jest obowiązany do dostarczenia go wraz z kopią umowy, o której mowa w 

ust. 1, oraz wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, właściwemu miejscowo dyrektorowi 

oddziału terenowego Agencji. 

11. Zbywca będący dostawcą bezpośrednim niezwłocznie po zawarciu umowy, o której mowa 

w ust. 1, jest obowiązany do dostarczenia jej kopii wraz z wnioskiem, o którym mowa w 

ust. 2, właściwemu miejscowo dyrektorowi oddziału terenowego Agencji. 

12. 
(5)

 (uchylony). 

13. Zbywca prawa do kwoty indywidualnej lub jej części nie może otrzymać kwoty 

indywidualnej z krajowej rezerwy przed upływem 5 lat od dnia zbycia. 

14. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do umowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy sprzedaży. 

Art. 22a. 

1. Część kwoty indywidualnej, a w przypadkach określonych w art. 72 ust. 3 rozporządzenia, 

o którym mowa w pkt 2 załącznika, kwota indywidualna, może zostać oddana w używanie 

wyłącznie producentowi, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej na dany rok 

kwotowy, która dla swojej skuteczności wymaga wydania przez właściwego miejscowo dla 

oddającego w używanie dyrektora oddziału terenowego Agencji decyzji w sprawie 

zatwierdzenia tej umowy. 
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2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek stron umowy składany do 

właściwego miejscowo dla oddającego w używanie dyrektora oddziału terenowego 

Agencji. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera informacje określone w art. 22 ust. 3 oraz jest 

składany od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia danego roku kwotowego na formularzu 

opracowanym i udostępnianym przez Agencję. 

4. (uchylony). 

5. Umowa, o której mowa w ust. 1, nie podlega wypowiedzeniu i rozwiązaniu. 

6. Kwota indywidualna lub jej część może zostać oddana w używanie nie dłużej niż przez trzy 

kolejne lata kwotowe. 

7. Przepisy art. 22 ust. 6-11 stosuje się odpowiednio do umowy, o której mowa w ust. 1. 

8. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do umowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy dzierżawy. 

Art. 23. 

1. Na podstawie dostarczonych przez zbywcę lub oddającego w używanie dokumentów, o 

których mowa w art. 22 lub art. 22a, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego 

Agencji: 

1)   wydaje decyzję, w której zatwierdza umowę oraz stwierdza wielkość kwoty indywidualnej 

przysługującej każdej ze stron umowy; 

2)   powiadamia o wydanej decyzji podmioty skupujące właściwe dla stron umowy; 

3)   przesyła niezwłocznie kopię decyzji, o której mowa w pkt 1, właściwemu miejscowo dla 

nabywcy lub biorącego w używanie dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, jeżeli 

umowa zbycia lub oddania w używanie kwoty indywidualnej została zawarta między 

producentami, których miejsce zamieszkania albo siedziba znajduje się na obszarze 

właściwości miejscowej więcej niż jednego dyrektora oddziału terenowego Agencji. 

2. Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji odmawia, w drodze decyzji, 

zatwierdzenia umowy zbycia lub umowy oddania w używanie kwoty indywidualnej lub jej 

części, jeżeli: 

1)   warunki określone w art. 22 ust. 1-6 lub art. 22a ust. 1-6 nie zostały spełnione lub 

2)  
(6)

 producent, który otrzymał kwotę indywidualną przyznaną z krajowej rezerwy 

przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub dla dostawców bezpośrednich, przed 

upływem 2 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1, złoży wniosek o 

zatwierdzenie umowy zbycia albo oddania w używanie całości kwoty indywidualnej dla 
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dostawców hurtowych lub dostawców bezpośrednich stanowiącej własność producenta, 

której wielkość odpowiada wielkości kwoty indywidualnej przyznanej z krajowej rezerwy, 

lub. 

3)   producent złoży wniosek o zatwierdzenie umowy zbycia albo oddania w używanie części 

albo całości kwoty indywidualnej dla dostawców hurtowych, lub dostawców 

bezpośrednich przed upływem 2 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 31 ust. 

4. 

3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji. 

Art. 23a. 

(uchylony). 

Art. 23b. 

(uchylony). 

Art. 23c. 

(uchylony). 

Art. 23d. 

(uchylony). 

Art. 23e. 

(uchylony). 

Art. 23f.  

(uchylony). 

Art. 24. 

1. Kwota indywidualna może ulegać konwersji stałej lub tymczasowej, częściowo lub w 

całości, z dostaw na sprzedaż bezpośrednią oraz ze sprzedaży bezpośredniej na dostawy. 

1a. Przedmiotem konwersji może być tylko niewykorzystana w danym roku kwotowym kwota 

indywidualna. 

2. Konwersji dokonuje się na wniosek: 

1)   właściciela kwoty indywidualnej - w przypadku konwersji stałej, 

2)   właściciela lub posiadacza zależnego kwoty indywidualnej - w przypadku konwersji 

tymczasowej 

- składany do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, 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 
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identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów 

Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany, oraz siedzibę i adres producenta; 

2)   numer identyfikacyjny z krajowego systemu ewidencji producentów nadany na podstawie 

przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 

oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 

3)   miejsce położenia gospodarstwa producenta; 

4)   numer siedziby stada krów mlecznych danego producenta w rozumieniu przepisów o 

systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt; 

5)   numer rachunku bankowego producenta; 

6)   stopień wykorzystania kwoty indywidualnej przysługującej na dzień składania wniosku o 

konwersję; 

7)   wielkość kwoty indywidualnej będącej przedmiotem wniosku o konwersję; 

8)   wskazanie przez wnioskodawcę podmiotu skupującego, do którego będzie dostarczał 

mleko w ilości objętej wnioskiem o konwersję - w przypadku konwersji sprzedaży 

bezpośredniej na dostawy; 

9)   numer rejestracyjny nadany przez Agencję; 

10)  uzasadnienie wniosku. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się na formularzu opracowanym i udostępnianym 

przez Agencję. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego 

roku kwotowego. 

6. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, właściwy miejscowo dyrektor oddziału 

terenowego Agencji zmienia, w drodze decyzji, przysługującą kwotą indywidualną. 

6a. (uchylony). 

6b. Producent, który otrzymał kwotę indywidualną przyznaną z krajowej rezerwy 

przeznaczonej dla dostawców hurtowych, w okresie 2 lat od dnia wydania decyzji, o której 

mowa w art. 15 ust. 1, nie może dokonać konwersji posiadanej kwoty indywidualnej 

dostaw na kwotę indywidualną sprzedaży bezpośredniej, chyba że zrzeknie się na piśmie 

praw wynikających z decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1. 

6c. Producent, który otrzymał kwotę indywidualną przyznaną z krajowej rezerwy 

przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich, w okresie 2 lat od dnia wydania decyzji, o 

której mowa w art. 15 ust. 1, nie może dokonać konwersji posiadanej kwoty indywidualnej 
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sprzedaży bezpośredniej na kwotę indywidualną dostaw, chyba że zrzeknie się na piśmie 

praw wynikających z decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1. 

6d. Zrzeczenie, o którym mowa w ust. 6b i 6c, może nastąpić najpóźniej w dniu złożenia 

wniosku o dokonanie konwersji. 

6e. Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji odmawia, w drodze decyzji, 

dokonania konwersji, jeżeli producent, który otrzymał kwotę indywidualną przyznaną z 

krajowej rezerwy przeznaczonej dla: 

1)   dostawców hurtowych - złoży wniosek o dokonanie konwersji kwoty indywidualnej dla 

dostaw na kwotę indywidualną dla sprzedaży bezpośredniej, 

2)   dostawców bezpośrednich - złoży wniosek o dokonanie konwersji kwoty indywidualnej dla 

sprzedaży bezpośredniej na kwotę indywidualną dla dostaw 

- przed upływem 2 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1. 

6f. Od decyzji, o której mowa w ust. 6e, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji. 

7. W przypadku konwersji sprzedaży bezpośredniej na dostawy referencyjna zawartość 

tłuszczu dla mleka objętego dostawami po dokonaniu konwersji pozostaje bez zmian w 

stosunku do referencyjnej zawartości tłuszczu dla mleka objętego dostawami przed 

dokonaniem konwersji, jeżeli producent przedłoży właściwemu miejscowo dyrektorowi 

oddziału terenowego Agencji dokument dotyczący oceny użytkowości krów mlecznych, za 

okres 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku, potwierdzający wyższą niż 38 

g/kg zawartość tłuszczu w mleku objętym sprzedażą bezpośrednią, wydany przez podmiot 

prowadzący ocenę wartości użytkowej bydła mlecznego. 

Art. 25.  

(uchylony). 

Art. 26. 

Prawo do kwoty indywidualnej podlega dziedziczeniu, z tym że dziedziczy je osoba lub osoby, 

które odziedziczyły gospodarstwo i które będą kontynuowały produkcję mleka. Jeżeli 

spadek przypada gminie albo Skarbowi Państwa, kwota indywidualna przechodzi do 

krajowej rezerwy. 

Art. 27. 

1. Spadkobierca, który dziedziczy gospodarstwo i który będzie kontynuować produkcję mleka, 

przesyła niezwłocznie kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku lub kopię 

sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia wpisanego do rejestru 
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aktów poświadczenia dziedziczenia, dyrektorowi oddziału terenowego Agencji 

właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania spadkobiercy. 

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

wniosku o stwierdzenie nabycia spadku dokonuje tymczasowego wpisu spadkobiercy do 

rejestru producentów i informuje dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy o dokonaniu tymczasowego wpisu. 

3. W terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia 

spadku spadkobierca przesyła kopię tego postanowienia dyrektorowi oddziału terenowego 

Agencji, o którym mowa w ust. 1. 

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

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii: prawomocnego postanowienia sądu o 

stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia 

dziedziczenia wpisanego do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, dokonuje wpisu 

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

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. 
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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. 
(7)

 

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. 

Art. 29. 

. Następca prawny osoby prawnej będącej producentem informuje właściwego miejscowo 

dyrektora oddziału terenowego Agencji o nabyciu prawa do kwoty indywidualnej i 

przedkłada kopię dokumentu potwierdzającego nabycie w terminie 7 dni od dnia nabycia 

tego prawa. 

2. Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji na podstawie kopii dokumentu, 

o której mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do rejestru producentów o przejściu prawa do 

kwoty indywidualnej na następcę prawnego, o którym mowa w ust. 1. 

Art. 30. 

1. W przypadku zbycia gospodarstwa producenta przyznane mu prawo do kwoty 

indywidualnej przechodzi na nabywcę gospodarstwa. 

2. W przypadku dzierżawy lub innego posiadania zależnego gospodarstwa, dzierżawca lub 

inny posiadacz zależny uzyskuje prawo do kwoty indywidualnej przyznane 

dotychczasowemu producentowi na czas trwania umowy dzierżawy lub innej umowy 

przenoszącej tytuł prawny. 
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3. Nabywca albo dzierżawca lub inny posiadacz zależny gospodarstwa przesyła właściwemu 

miejscowo dyrektorowi oddziału terenowego Agencji wypis aktu notarialnego albo kopię 

zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

4. Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji na podstawie wypisu aktu 

notarialnego albo kopii zawartej umowy dokonuje wpisu do rejestru producentów o 

przejściu prawa do kwoty indywidualnej na nabywcę, dzierżawcę lub innego posiadacza 

zależnego gospodarstwa. 

Art. 31. 

1. W przypadku gdy producent przestał spełniać warunki określone w art. 65 lit. c 

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 załącznika, właściwy miejscowo dyrektor 

oddziału terenowego Agencji cofa, w drodze decyzji, kwotę indywidualną stanowiącą 

własność producenta. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek producenta składany do 

właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, 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), o ile został nadany, oraz siedzibę i adres; 

2)   numer rejestracyjny nadany przez Agencję; 

3)   numer rachunku bankowego wnioskodawcy; 

4)   uzasadnienie wniosku. 

4. Decyzja w sprawie ponownego przyznania kwoty indywidualnej producentowi, o którym 

mowa w ust. 1, jest wydawana na jego wniosek składany do właściwego miejscowo 

dyrektora oddziału terenowego Agencji. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera: 

1)   informacje określone w art. 15 ust. 3; 

2)   numer decyzji w sprawie cofnięcia kwoty indywidualnej. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się najpóźniej do dnia 31 grudnia drugiego roku 

kwotowego następującego po roku kwotowym, w którym została wydana decyzja, o której 

mowa w ust. 1. 
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7. Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 4, składa się na formularzach opracowanych i 

udostępnianych przez Agencję. 

8. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 4, dostawca hurtowy lub dostawca 

bezpośredni w okresie 2 lat od dnia wydania decyzji nie może dokonać zbycia lub oddać w 

używanie części albo całości kwoty indywidualnej. 

Art. 32. 

1. W przypadku wprowadzenia przez producenta do obrotu w roku kwotowym mleka lub 

przetworów mlecznych w ilości mniejszej niż 70 % kwoty indywidualnej przysługującej 

temu producentowi na dzień 1 kwietnia danego roku kwotowego, właściwy miejscowo 

dyrektor oddziału terenowego Agencji zmniejsza, w drodze decyzji, kwotę indywidualną o 

jej niewykorzystaną część. 

2. W przypadku gdy producent nie wprowadził do obrotu w roku kwotowym mleka lub 

przetworów mlecznych w ramach kwoty indywidualnej przysługującej temu producentowi 

na dzień 1 kwietnia danego roku kwotowego, właściwy miejscowo dyrektor oddziału 

terenowego Agencji cofa, w drodze decyzji, kwotą indywidualną. 

3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji. 

4. W przypadku wydania decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, producent nie może ubiegać się 

o przyznanie kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy w okresie dwóch lat od dnia 

wydania decyzji. 

Art. 33. 

1. W przypadku przekroczenia kwoty krajowej przeznaczonej dla dostawców hurtowych albo 

dla dostawców bezpośrednich producent, który w roku kwotowym wprowadził do obrotu 

mleko lub przetwory mleczne w ilości przekraczającej kwotę indywidualną przysługującą 

na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego, jest obowiązany do 

uiszczenia opłaty określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 2 załącznika, zwanej 

dalej "opłatą". 

1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do producentów, którzy pomimo oddania w 

używanie lub zbycia całości kwoty indywidualnej, przysługującej tym producentom na 

dzień 1 kwietnia danego roku kwotowego, wprowadzili do obrotu mleko lub przetwory 

mleczne. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 
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5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

Art. 34.  

(uchylony). 

Art. 35. 

1. Prezes Agencji na podstawie informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5 i art. 11 ust. 

3, ustala stopień wykorzystania kwoty krajowej, a w przypadku jej przekroczenia określa 

krajowy współczynnik realokacji: 

1)   dla dostawców hurtowych stanowiący iloraz: 

a)  sumy niewykorzystanych przez dostawców hurtowych kwot indywidualnych 

przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego, i 

pozostającej do dyspozycji części krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców 

hurtowych, 

b)  sumy przekroczonych przez dostawców hurtowych kwot indywidualnych przysługujących 

na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego; 

2)   dla dostawców bezpośrednich stanowiący iloraz: 

a)  sumy niewykorzystanych przez dostawców bezpośrednich kwot indywidualnych 

przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego, i 

pozostającej do dyspozycji części krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców 

bezpośrednich, 

b)  sumy przekroczonych przez dostawców bezpośrednich kwot indywidualnych 

przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego 

- i do dnia 30 sierpnia informuje ministra właściwego do spraw rynków rolnych o stopniu 

wykorzystania kwoty krajowej. 

2. Prezes Agencji informuje niezwłocznie o wysokości krajowych współczynników, o których 

mowa w ust. 1, dyrektorów oddziałów terenowych Agencji. 

Art. 36. 

1. W odniesieniu do dostawców hurtowych, właściwi miejscowo dyrektorzy oddziałów 

terenowych Agencji do dnia 15 września, na podstawie informacji, o których mowa w art. 

10 ust. 1 pkt 5: 

1)   dokonują rozliczenia wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących na dany dzień 

roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego; 
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2)   ustalają, w drodze decyzji, po uwzględnieniu krajowego współczynnika realokacji, o 

którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, wysokość należnych opłat; 

3)   przesyłają do podmiotów skupujących, także w wersji elektronicznej, zbiorcze informacje 

o wysokości należnych opłat. 

2. Dostawca hurtowy, w terminie określonym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa 

w pkt 1 załącznika, jest obowiązany do wniesienia podmiotowi skupującemu opłaty 

ustalonej w decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2. 

3. Opłatę, o której mowa w ust. 2, podmiot skupujący jest obowiązany przekazać na rachunek 

bankowy oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

albo siedzibę dostawcy hurtowego w terminie określonym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia, 

o którym mowa w pkt 1 załącznika. 

4. Jeżeli dostawca hurtowy nie przekazał podmiotowi skupującemu w całości opłaty, o której 

mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot skupujący może rozłożyć opłatę na raty. 

5. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

6. Upoważnionym do żądania wykonania, w drodze egzekucji administracyjnej, obowiązku 

wynikającego z decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest podmiot skupujący wskazany w 

tej decyzji. 

Art. 37. 

1. W odniesieniu do dostawców bezpośrednich, właściwi miejscowo dyrektorzy oddziałów 

terenowych Agencji, na podstawie informacji, o których mowa w art. 11 ust. 3, dokonują 

rozliczenia wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących na dany dzień roku, 

według stanu na ostatni dzień roku kwotowego, i do dnia 15 września dokonują, w drodze 

decyzji, ustalenia wysokości należnej opłaty, po uwzględnieniu krajowego współczynnika 

realokacji, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2. 

2. Dostawca bezpośredni jest obowiązany wpłacić należną opłatę na rachunek bankowy 

właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji w terminie określonym w art. 15 ust. 

1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika. 

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

Art. 38. 

Od decyzji, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 i art. 37 ust. 1, przysługuje odwołanie do 

Prezesa Agencji. 

Art. 39.  

(uchylony). 
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Art. 40. 

1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do opłat stosuje się odpowiednio przepisy działu 

III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749), z 

wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności oraz 

rozkładania płatności na raty, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 rozporządzenia, o którym 

mowa w pkt 1 załącznika. 

2. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 1, 

przysługują: 

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

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

terenowego Agencji. 

3. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

Art. 41. 

Wpływy z tytułu opłat, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 i art. 37 ust. 1, Agencja 

przekazuje niezwłocznie na rachunek dochodów budżetu państwa. 

Art. 41a. 

1. Prezes Agencji ustala, w terminie określonym w art. 9 ust. 1 rozporządzenia, o którym 

mowa w pkt 1 załącznika, średnią ważoną referencyjnych zawartości tłuszczu dla 

poprzedniego roku kwotowego. 

2. W przypadku gdy różnica pomiędzy średnią ważoną referencyjnych zawartości tłuszczu, o 

której mowa w ust. 1, a krajową referencyjną zawartością tłuszczu jest większa niż 0,1 g 

na kg, Prezes Agencji ustala współczynnik redukcji indywidualnych referencyjnych 

zawartości tłuszczu. 

3. Właściwi miejscowo dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji, w drodze decyzji, zmieniają 

referencyjne zawartości tłuszczu dla poszczególnych dostawców hurtowych. 

4. Od decyzji, o których mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.] 

 

[Rozdział 3 

Zakup interwencyjny i sprzedaż interwencyjna, dopłaty do przechowywania i konsumpcji 

przetworów mlecznych oraz wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie kazeiny i 

kazeinianów do produkcji serów] 
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<Interwencja rynkowa oraz program „Mleko w szkole”> 

 

[Art. 42. 

Agencja realizuje zadania określone w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 2-8 

załącznika, w zakresie: 

1)   zakupu interwencyjnego i sprzedaży interwencyjnej masła i odtłuszczonego mleka w 

proszku; 

2)   dopłat do: 

a)  przechowywania masła, 

b)  (uchylona), 

c)  (uchylona), 

d)  odtłuszczonego mleka przeznaczonego do produkcji kazeiny i kazeinianów, 

e)  odtłuszczonego mleka w proszku i maślanki w proszku przeznaczonych do produkcji pasz, 

f)  (uchylona), 

g)  spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem szkół 

wyższych 

- udzielanych przez Prezesa Agencji; 

3)   wydawania zezwoleń na wykorzystywanie kazeiny i kazeinianów do produkcji serów.] 

<Art. 42.  

Agencja wykonuje zadania i czynności państwa członkowskiego, właściwego organu 

państwa członkowskiego lub agencji interwencyjnej w zakresie określonym w 

rozporządzeniach, o których mowa w pkt 3, 6, 8 oraz 11–13 załącznika, w przepisach 

Unii Europejskiej wydanych w trybie tych rozporządzeń oraz w innych przepisach Unii 

Europejskiej dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie rynku mleka, chyba że 

ustawa lub przepisy odrębne stanowią inaczej> 

[Art. 42a. 

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na kolejny rok 

szkolny, maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i 

szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, w ramach dopłat, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, 

mając na uwadze krajowe ceny mleka i przetworów mlecznych oraz wysokość dopłat 

określonych przez Komisję Europejską. 
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Art. 42b. 

Producenci serów o kodzie CN 0406 są obowiązani do zarejestrowania się w centralnym 

rejestrze przedsiębiorców, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji 

Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633).] 

[Art. 43. 

1. W zakresie określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 2-6 załącznika, Prezes 

Agencji realizując zadania, o których mowa w art. 42 pkt 1 i pkt 2 lit. a, d i e, wydaje 

świadectwa autoryzacji: 

1)   zakładów produkcyjnych; 

2)   chłodni; 

3)   magazynów. 

2. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 6 załącznika, właściwy 

miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji, realizując zadania, o których mowa w 

art. 42 pkt 2 lit. g, prowadzi rejestr podmiotów ubiegających się o dopłaty. 

3. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 2 załącznika, Prezes 

Agencji, realizując zadania, o których mowa w art. 42 pkt 3, wydaje producentom serów, 

na ich wniosek, zezwolenia na wykorzystywanie kazeiny i kazeinianów do produkcji 

serów. 

4. W przypadku wykorzystywania przez producentów kazeiny i kazeinianów do produkcji 

serów bez zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, lub wykorzystywania kazeiny i 

kazeinianów do produkcji serów w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w 

rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 7 załącznika, producent jest obowiązany do 

wniesienia na wyodrębniony rachunek bankowy Agencji kary pieniężnej określonej w 

rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 7 załącznika. 

5. Wnioski o wydanie świadectw autoryzacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz wnioski o 

wydanie zezwoleń, o których mowa w ust. 3, składa się do Prezesa Agencji. 

6. Wnioski o wpis do rejestrów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, składa się do 

właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji. 

7. Wnioski, o których mowa w ust. 3, 5 i 6, zawierają: 

1)   nazwę albo imię i nazwisko wnioskodawcy; 

2)   adres wnioskodawcy; 

3)   adres zakładu produkcyjnego, chłodni lub magazynu; 
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4)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz numer Krajowego Rejestru 

Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany; 

5)   numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności 

(PESEL) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osób 

fizycznych; 

6)   numer rejestracyjny nadany przez Agencję, o ile został nadany; 

7)   imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy; 

8)   numery linii produkcyjnych, w przypadku gdy wniosek dotyczy wydania świadectwa 

autoryzacji zakładów produkcyjnych; 

9)   weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu, w przypadku gdy wniosek dotyczy 

wydania świadectwa autoryzacji zakładów produkcyjnych występujących o dopłaty, o 

których mowa w art. 42 pkt 1 i pkt 2 lit. a; 

10)  informacje o rodzaju sera, do którego zostanie dodana kazeina i kazeiniany, w 

przypadku gdy wniosek dotyczy wydania zezwolenia na wykorzystywanie kazeiny i 

kazeinianów do produkcji serów, o którym mowa w art. 42 pkt 3; 

11)  dane o przedmiocie działania wnioskodawcy, w przypadku gdy wniosek dotyczy wpisu 

do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. 

g. 

8. Wnioski, o których mowa w ust. 3, 5 i 6, składa się na formularzach opracowanych i 

udostępnianych przez Agencję.] 

<Art. 43. 

1. Realizując zadania w zakresie interwencji publicznej określonym w 

rozporządzeniach, o których mowa w pkt 3, 11 i 12 załącznika, Prezes Agencji 

wydaje świadectwa autoryzacji: 

1) zakładów produkcyjnych; 

2) chłodni; 

3) magazynów. 

2. Wnioski o wydanie świadectw autoryzacji, o których mowa w ust. 1, składa się do 

Prezesa Agencji na formularzach opracowanych przez Agencję, udostępnionych na 

stronie internetowej Agencji. 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, zawierają: 

1) nazwę albo imię i nazwisko wnioskodawcy oraz jego adres; 

2) adres zakładu produkcyjnego, chłodni lub magazynu; 
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3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz numer Krajowego 

Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został 

nadany; 

4) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji 

Ludności (numer PESEL) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość – 

w przypadku osób fizycznych; 

5) numer w centralnym rejestrze przedsiębiorców, o ile został nadany; 

6) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy; 

7) oznaczenie linii produkcyjnych, w przypadku gdy wniosek dotyczy wydania 

świadectwa autoryzacji zakładów produkcyjnych, oraz oznaczenie pomieszczeń 

przechowalniczych, w przypadku wniosku o wydanie świadectwa autoryzacji 

magazynów lub chłodni; 

8) weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu produkcyjnego.> 

 

[Art. 45. 

W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 5 załącznika, Prezes Agencji 

wydaje i poświadcza formularz kontrolny (formularz T5) w zakresie przemieszczania 

przetworów mlecznych wykorzystywanych w ramach dopłat, o których mowa w art. 42 pkt 2 

lit. e.] 

Art. 45a.  

Prezes Agencji, w zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 3 

załącznika, wydaje certyfikat jakości masła i odtłuszczonego mleka w proszku 

przeznaczonych do wykorzystania w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej w 

innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

<Art. 45b. 

1. Realizując program „Mleko w szkole” w zakresie określonym w rozporządzeniach, o 

których mowa w pkt 6 i 11–13 załącznika, dyrektor oddziału terenowego Agencji: 

1) zatwierdza podmioty ubiegające się o pomoc unijną, o której mowa w art. 26 ust. 

1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, zawiesza lub wycofuje to 

zatwierdzenie; 

2) przyznaje pomoc unijną i pomoc krajową, o których mowa w art. 26 

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika; 
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3) nakłada kary określone w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 6 załącznika, i 

egzekwuje je w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 11 i 13 załącznika, 

minister właściwy do spraw rynków rolnych opracowuje strategię krajową dotyczącą 

wdrożenia programu „Mleko w szkole”. 

3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na 

kolejny rok szkolny, maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych 

dostarczanych do placówek oświatowych w ramach programu „Mleko w szkole”, 

mając na uwadze krajowe ceny mleka i przetworów mlecznych, a także wysokość 

dopłat określonych przez Komisję Europejską.> 

Art. 46.  

[1. Poza dopłatami, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, pochodzącymi ze środków Unii 

Europejskiej, spożycie mleka i przetworów mlecznych jest dofinansowywane: 

1)   ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Mleka przewidzianych w 

planie finansowym tego Funduszu - w przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem szkół 

podstawowych i wyższych; 

2)   z przychodów Agencji pochodzących z dotacji budżetowej - w szkołach podstawowych. 

1a. Wypłata środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Mleka określonych w 

ust. 1, odbywa się na zasadach i w trybie udzielania dopłat, o których mowa w art. 42 pkt 

2 lit. g. 

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zwane dalej "dopłatą krajową", jest 

wypłacane przez Agencję i nie może być wyższe niż 100 % maksymalnej ceny mleka o 

zawartości co najmniej 1 % tłuszczu, poddanego obróbce cieplnej, w opakowaniach o 

pojemności mniejszej niż 0,23 l, ale nie mniejszej niż 0,20 l, ustalonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 42a.] 

<1. Pomoc krajowa, o której mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia, o którym mowa w 

pkt 11 załącznika, jest finansowana: 

1) ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Mleka 

przewidzianych w planie finansowym tego Funduszu – w przedszkolach i 

szkołach, z wyłączeniem szkół podstawowych i wyższych; 

2) z przychodów Agencji pochodzących z dotacji budżetowej – w szkołach 

podstawowych. 
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1a. Wypłata środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Mleka 

określonych w ust. 1 pkt 1, odbywa się na zasadach i w trybie udzielania pomocy 

unijnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 

załącznika. 

2. Pomoc krajowa, o której mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 

11 załącznika, finansowana ze źródła określonego w ust. 1 pkt 2, zwana dalej 

„dopłatą krajową”, jest wypłacana przez Agencję i nie może być wyższa niż 100% 

maksymalnej ceny mleka o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddanego obróbce 

cieplnej, w opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,23 l, ale nie mniejszej niż 0,20 

l, ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 45b ust. 3.> 

3. W przypadku gdy cena mleka lub przetworu mlecznego dostarczonych do szkół 

podstawowych jest niższa niż maksymalna cena mleka, o której mowa w ust. 2, 

dofinansowanie zmniejsza się do ceny dostarczonego mleka lub przetworu mlecznego. 

4. Dopłata krajowa jest: 

1)   przyznawana i wypłacana do wysokości limitu środków finansowych, określonego w 

decyzji, o której mowa w ust. 12, zwanego dalej "limitem środków"; 

2)   przyznawana do maksymalnej ilości 0,25 l ekwiwalentu mleka na jednego ucznia na 

jeden dzień nauki szkolnej, ustalonego zgodnie z art. 5 rozporządzenia, o którym 

mowa w pkt 6 załącznika. 

5. Warunkiem uzyskania dopłaty krajowej jest dostarczanie mleka i przetworów mlecznych 

do szkół podstawowych bezpłatnie lub w cenie nie wyższej niż różnica między ceną 

maksymalną dostarczonego mleka lub przetworu mlecznego a ceną maksymalną 

określoną w ust. 2. 

6. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 15 czerwca, 

wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w kolejnym 

roku szkolnym, mając na względzie liczbę uczniów biorących udział w programie dopłat 

do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych oraz maksymalne 

ceny mleka i przetworów mlecznych. 

7. W przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 6 przeznacza się 1 % środków 

na uwzględnienie odwołań od decyzji w sprawie przyznania limitu środków w danym 

roku szkolnym, o których mowa w ust. 12. 

[8. Podmioty zainteresowane dostarczaniem mleka do szkół podstawowych i uzyskaniem 

dopłaty krajowej wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 43 ust. 2, składają w terminie 
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do dnia 30 czerwca do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji, na 

formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję, wniosek o wydanie decyzji w 

sprawie przyznania limitu środków na dany rok szkolny.] 

<8. Podmioty zainteresowane dostarczaniem mleka do szkół podstawowych i 

uzyskaniem dopłaty krajowej składają w terminie do dnia 30 czerwca do dyrektora 

oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo 

siedzibę podmiotu, wniosek o wydanie decyzji w sprawie przyznania limitu środków 

na dany rok szkolny, na formularzu opracowanym przez Agencję, udostępnionym na 

stronie internetowej Agencji.> 

9. Za dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 8, uznaje się dzień wpływu wniosku do 

właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji. 

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, zawiera w szczególności: 

1)   imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy; 

2)   miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres wnioskodawcy; 

3)   liczbę szkół podstawowych, do których wnioskodawca będzie dostarczał mleko lub 

przetwory mleczne w danym roku szkolnym; 

4)   liczbę uczniów uczęszczających do szkół, o których mowa w pkt 3; 

5)   liczbę uczniów, którzy złożyli deklarację korzystania z programu dopłat do spożycia 

mleka i przetworów mlecznych w szkołach, o których mowa w pkt 3; 

6)   ilość i rodzaje mleka i przetworów mlecznych, które będą dostarczane do szkół w 

danym roku szkolnym; 

7)   wysokość wnioskowanej kwoty wynikającą z ilości, o których mowa w pkt 6. 

11. Do wniosku, o którym mowa w ust. 8, dołącza się informację z poszczególnych szkół 

podstawowych zawierającą co najmniej dane, o których mowa w ust. 10 pkt 4-6, 

potwierdzoną przez osoby upoważnione do reprezentowania tych szkół. 

12. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, w terminie do dnia 31 sierpnia, wydaje decyzję w 

sprawie przyznania limitu środków w danym roku szkolnym. 

13. Limit środków przyznaje się we wnioskowanej wysokości wynikającej z informacji, o 

których mowa w ust. 11. 

14. Jeżeli suma wnioskowanych przez podmioty, o których mowa w ust. 8, środków 

finansowych przekracza wysokość środków finansowych określoną w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 6, pomniejszonych o 1 % tych środków przeznaczonych na 
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uwzględnienie odwołań od decyzji w sprawie przyznania limitu środków w danym roku 

szkolnym, limit środków przyznaje się w wysokości stanowiącej iloczyn: 

1)   ilorazu wysokości środków finansowych określonej w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 6 pomniejszonych o 1 % tych środków przeznaczonych na 

uwzględnienie odwołań od decyzji w sprawie przyznania limitu środków w danym 

roku szkolnym i sumy środków finansowych wnioskowanych przez podmioty, o 

których mowa w ust. 8, oraz 

2)   wysokości środków finansowych wnioskowanej przez dany podmiot. 

15. Jeżeli zaistnieje sytuacja określona w ust. 14, w przypadku uwzględnienia odwołań od 

decyzji, o których mowa w ust. 12, limit środków przyznaje się w wysokości stanowiącej 

iloczyn ilorazu określonego w ust. 14 pkt 1 i wysokości środków finansowych 

wnioskowanej przez dany podmiot. 

16. Od decyzji, o której mowa w ust. 12, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji. 

 

Art. 46a. 

1. Dopłata krajowa jest udzielana: 

[1)   podmiotom wpisanym do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty, o którym 

mowa w art. 43 ust. 2, dostarczającym mleko lub przetwory mleczne do szkół 

podstawowych, na zasadach i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, o 

którym mowa w pkt 6 załącznika;] 

<1) podmiotom dostarczającym mleko lub przetwory mleczne do szkół 

podstawowych, na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w 

pkt 6 załącznika, i zgodnie z warunkami określonymi w tym rozporządzeniu;> 

2)   na wniosek składany do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego 

Agencji, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję. 

2. Kontrole dotyczące wykorzystania dopłat krajowych przeprowadza się na zasadach 

określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 6 załącznika. 

[3. Do kontroli, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.] 

<3. Do kontroli, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków 

rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633, z późn. zm.).> 
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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 
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równoważności określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 

ust. 5. 

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 
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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. 

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; 
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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; 

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 
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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: 

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. 
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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. 

Rozdział 4 

Kontrole i czynności sprawdzające 
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Art. 49. 

1. Agencja przeprowadza: 

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. 
(10)

 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.] 

<Rozdział 3a 

Uznawanie organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz 

organizacji międzybranżowych 

Art. 48a. 

1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na siedzibę 

wnioskodawcy jest organem właściwym w sprawach uznawania organizacji 

producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, w 

tym międzynarodowych organizacji producentów, międzynarodowych zrzeszeń 

organizacji producentów i międzynarodowych organizacji międzybranżowych, o 

których mowa w art. 156, art. 161 i art. 163 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 

11 załącznika. 
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2. Dyrektor oddziału terenowego Agencji uznaje: 

1) organizację producentów, jeżeli: 

a) jest utworzona co najmniej przez 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 wymagania określone w art. 161 ust. 1 lit. a i d rozporządzenia, o którym 

mowa w pkt 11 załącznika; 

2) zrzeszenie organizacji producentów, jeżeli: 

a) jest utworzone co najmniej przez 2 uznane organizacje producentów, 

b) w statucie tego zrzeszenia jest określona minimalna ilość mleka lub przetworów 

mlecznych, wyprodukowanych w gospodarstwach członków organizacji 

tworzących to zrzeszenie, która jest wprowadzana do obrotu przez organizacje za 

pośrednictwem utworzonego zrzeszenia, 

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

6 miesięcy, 

d) spełnia wymagania określone w art. 161 ust. 1 lit. a i d rozporządzenia, o którym 

mowa w pkt 11 załącznika; 

3) organizację międzybranżową, jeżeli spełnia ona wymagania określone w art. 163 

ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika. 

3. Uznanie organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo 

organizacji międzybranżowej następuje w drodze decyzji, na wniosek organizacji 

albo zrzeszenia, składany do dyrektora oddziału terenowego Agencji na formularzu 

opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składany w postaci elektronicznej, powinien być 

opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 



- 147 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w przepisach o podpisie 

elektronicznym. 

5. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej dołącza się zeskanowane dokumenty. 

6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, 

współczynniki równoważności określające ilości mleka wykorzystywanego do 

wyprodukowania podstawowych przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu 

przez organizacje producentów, w tym organizacje tworzące zrzeszenia, mając na 

względzie prawidłową ocenę spełnienia przez organizacje producentów lub 

zrzeszenia organizacji producentów warunków uznania odnoszących się do 

wprowadzanego do obrotu mleka lub przetworów mlecznych. 

7. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) informacje, jakie powinien zawierać wniosek, o którym mowa w ust. 3, 

2) rodzaje lub zakres dokumentów potwierdzających spełnienie przez organizacje i 

zrzeszenia warunków uznania określonych w ust. 2 i w części II w tytule II w 

rozdziale III rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika 

– mając na względzie prawidłowe funkcjonowanie organizacji i zrzeszeń oraz 

spełnienie wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących 

uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz 

organizacji międzybranżowych. 

Art. 48b. 

1. Decyzję w sprawie uznania organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji 

producentów, albo organizacji międzybranżowej wydaje się w terminie określonym 

w: 

1) art. 161 ust. 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika – w 

przypadku organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów; 

2) art. 163 ust. 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika – w 

przypadku organizacji międzybranżowych. 

2. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, odmawia, w drodze 

decyzji, uznania: 

1) organizacji producentów, jeżeli organizacja ta nie spełnia warunków określonych 

w art. 161 ust. 1 lit. a lub d rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, 

lub w art. 48a ust. 2 pkt 1 lit. a–e; 
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2) zrzeszenia organizacji producentów, jeżeli zrzeszenie to nie spełnia warunków 

określonych w art. 161 ust. 1 lit. a i d rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 

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

3) organizacji międzybranżowej, jeżeli organizacja ta nie spełnia warunków 

określonych w art. 163 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 

załącznika. 

Art. 48c. 

1. Uznane organizacje producentów, uznane zrzeszenia organizacji producentów i 

uznane organizacje międzybranżowe wpisuje się odpowiednio do rejestrów: 

1) organizacji producentów; 

2) zrzeszeń organizacji producentów; 

3) organizacji międzybranżowych. 

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, albo organizacji międzybranżowej. 

Art. 48d. 

1. Rejestry, o których mowa w art. 48c ust. 1, prowadzi w postaci elektronicznej 

dyrektor oddziału terenowego Agencji. 

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

1) numer w rejestrze nadany organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji 

producentów, albo organizacji międzybranżowej; 

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

producentów, albo organizacji międzybranżowej; 

3) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania organizacji 

producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji 

międzybranżowej; 

4) określenie rodzaju wykonywanej działalności; 

5) datę wpisu do rejestru organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji 

producentów, albo organizacji międzybranżowej; 

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

organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej; 

7) listę co najmniej: 
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a) 20 członków organizacji producentów, zawierającą ich imiona, nazwiska i 

adresy, albo 

b) 2 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, albo organizacji międzybranżowej; 

9) datę wykreślenia z rejestru organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji 

producentów, albo organizacji międzybranżowej; 

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. 48c ust. 1, są jawne i udostępniane na stronie 

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

4. Uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, 

albo uznana organizacja międzybranżowa informuje dyrektora oddziału terenowego 

Agencji, o którym mowa w ust. 1, na formularzu opracowanym przez Agencję, o 

zmianie danych zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 48c 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, albo 

uznana organizacja międzybranżowa 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. 48a ust. 4 i 5. 

7. Dyrektor oddziału terenowego Agencji gromadzi i przechowuje dokumenty 

stanowiące podstawę wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 48c ust. 1, i inne 

dokumenty składane przez uznane organizacje producentów, uznane zrzeszenia 

organizacji producentów i uznane organizacje międzybranżowe w sposób 

zapewniający ochronę tych dokumentów oraz zabezpieczający je przed utratą i 

nieuprawnionym dostępem. 

Art. 48e. 

1. W przypadku gdy: 
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1) uznana organizacja producentów nie spełnia warunków określonych w art. 161 ust. 1 

lit. a lub d rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, lub w art. 48a ust. 2 

pkt 1 lit. a–e albo 

2) uznane zrzeszenie organizacji producentów nie spełnia warunków określonych w art. 

161 ust. 1 lit. a i d rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, lub w art. 

48a ust. 2 pkt 2 lit. a–c, albo 

3) uznana organizacja międzybranżowa nie spełnia warunków określonych w art. 163 

ust. 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika 

– dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na siedzibę organizacji 

producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji 

międzybranżowej wzywa, na piśmie, 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, albo organizacja 

międzybranżowa w terminie wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, 

informuje, na formularzu opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie 

internetowej Agencji, o usunięciu stwierdzonych naruszeń i przedkłada dokumenty 

potwierdzające usunięcie tych naruszeń. 

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

przepisy art. 48a ust. 4 i 5. 

4. Dyrektor oddziału terenowego Agencji cofa, w drodze decyzji, uznanie organizacji 

producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji 

międzybranżowej: 

1) jeżeli uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji 

producentów, albo uznana organizacja międzybranżowa, pomimo wezwania, o 

którym mowa w ust. 1, w terminie określonym w tym wezwaniu nie usunęły 

stwierdzonych naruszeń albo 

2) w przypadkach określonych w art. 163 ust. 3 lit. d rozporządzenia, o którym 

mowa w pkt 11 załącznika. 

5. Dyrektor oddziału terenowego Agencji wykreśla organizację producentów albo 

zrzeszenie organizacji producentów, albo organizację międzybranżową z rejestrów, o 

których mowa w art. 48c ust. 1, z dniem, w którym decyzja o cofnięciu uznania tych 

organizacji albo tego zrzeszenia stała się ostateczna. 
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6. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, albo organizacja 

międzybranżowa może ponownie wystąpić z wnioskiem o uznanie po upływie 6 

miesięcy od dnia, w którym decyzja o cofnięciu uznania tych 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, albo organizację 

międzybranżową nastąpiło w wyniku działania siły wyższej lub z przyczyn 

nieleżących po stronie tych organizacji albo tego zrzeszenia. 

Art. 48f. 

Dyrektor oddziału terenowego Agencji: 

1) współpracuje z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej w 

zakresie uznawania i kontroli międzynarodowych organizacji producentów i 

międzynarodowych zrzeszeń organizacji producentów, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 10 załącznika; 

2) jest organem właściwym do ustanowienia i udzielenia pomocy administracyjnej w 

przypadku współpracy transnarodowej. 

Art. 48g. 

1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji jest organem właściwym w sprawach 

przyjmowania powiadomień określonych w art. 149 ust. 2 lit. f rozporządzenia, o 

którym mowa w pkt 11 załącznika, oraz powiadomień określonych w art. 2 ust. 3 

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

określonych w tych rozporządzeniach. 

2. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, przekazuje 

Prezesowi Agencji informacje, o których mowa w ust. 1, oraz informacje 

określone w: 

1) art. 161 ust. 3 lit. d i art. 163 ust. 3 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 

załącznika, w zakresie i na zasadach określonych w tym rozporządzeniu, oraz w 

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

2) art. 149 ust. 8 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, oraz art. 3 

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 9 załącznika. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, są przekazywane na formularzu opracowanym 

przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji. 
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4. Informacje, o których mowa w ust. 2, Prezes Agencji przekazuje Komisji 

Europejskiej oraz ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych. 

Art. 48h. 

1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych dokonuje oceny wniosku, o którym 

mowa w art. 164 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika. 

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, 

poziom reprezentatywności, o którym mowa w art. 164 ust. 3 akapit drugi 

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, mając na względzie 

zapewnienie właściwego funkcjonowania porozumień, decyzji lub praktyk 

uzgodnionych w ramach uznanej organizacji producentów lub ich zrzeszenia 

rozszerzonych na producentów niebędących członkami tych organizacji oraz 

ochrony interesów podmiotów działających na rynku mleka i przetworów 

mlecznych. 

3. W przypadku stwierdzenia spełniania warunków określonych w art. 164 

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, oraz w przepisach wydanych 

na podstawie ust. 2, minister właściwy do spraw rynków rolnych wprowadza, w 

drodze rozporządzenia, porozumienia, decyzje lub praktyki uzgodnione w ramach 

uznanej organizacji producentów, uznanego zrzeszenia organizacji producentów lub 

uznanej organizacji międzybranżowej, podając zakres stosowania tych porozumień, 

decyzji lub praktyk oraz okres, przez jaki mają być stosowane te porozumienia, 

decyzje lub praktyki, a także obszar gospodarczy, na którym mają być one 

stosowane, mając na względzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku 

mleka i przetworów mlecznych oraz niezakłócania konkurencji na tym rynku, a 

także biorąc pod uwagę cele, jakich mogą dotyczyć te porozumienia, decyzje lub 

praktyki. 

Art. 48i. 

Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej 

informacje, o których mowa w art. 164 ust. 6 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 

11 załącznika. 

Rozdział 4 

Kontrole 

Art. 49. 

1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji przeprowadza kontrole: 
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1) pierwszych podmiotów skupujących mleko krowie w rozumieniu art. 151 

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, obowiązanych do 

przekazywania informacji, o których mowa w art. 2a; 

2) podmiotów wymienionych w art. 43 i art. 45b, w zakresie wykonywania przez te 

podmioty obowiązków związanych z zakupem interwencyjnym i sprzedażą 

interwencyjną, dopłatami do przechowywania i konsumpcji przetworów mlecznych, 

w ramach realizacji zadań określonych w ustawie; 

3) uznanych organizacji producentów i uznanych zrzeszeń organizacji producentów 

oraz uznanych organizacji międzybranżowych, w zakresie określonym w 

rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 11 załącznika. 

2. Uznana organizacja producentów, uznane zrzeszenie organizacji producentów lub 

uznana organizacja międzybranżowa podlegają kontrolom określonym w ust. 1 co 

najmniej raz na dwa lata. 

3. Do kontroli, o których mowa w ust. 1, 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. 53. 

1. Podmiot skupujący, który wykonuje działalność w zakresie skupu mleka bez wpisu do 

rejestru podmiotów, podlega karze pieniężnej w wysokości stanowiącej iloczyn: 

1)   wyrażonej w kilogramach ilości mleka skupionego w okresie wykonywania tej 

działalności bez wpisu do rejestru podmiotów i 

2)   wysokości 50 % opłaty obowiązującej w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary 

pieniężnej. 

2. Podmiot skupujący, który skupuje mleko od producentów nieposiadających kwot 

indywidualnych, podlega karze pieniężnej w wysokości stanowiącej iloczyn: 

1)   wyrażonej w kilogramach ilości skupionego mleka od tych producentów i 

2)   wysokości 50 % opłaty obowiązującej w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary 

pieniężnej. 

Art. 54. 

Podmiot skupujący, który nie prześle w terminie określonym w art. 8 ust. 2 rozporządzenia, o 

którym mowa w pkt 1 załącznika, informacji określonych w art. 10 ust. 1 pkt 5, podlega 

karze pieniężnej w wysokości ustalonej na podstawie art. 8 ust. 3 rozporządzenia, o 

którym mowa w pkt 1 załącznika. 
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Art. 54a. 

1. Podmiot skupujący, który podaje w informacjach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 5 ilość 

mleka dostarczonego podmiotowi skupującemu inną niż ilość faktycznie skupiona, 

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 faktycznie skupionego i ilości 

mleka podanej w informacji, i 

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

2. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż iloczyn: 

1)   różnicy między ilością mleka dostarczonego podmiotowi skupującemu a ilością mleka 

podaną w informacji, o której mowa w ust. 1, i 

2)   wysokości opłaty obowiązującej w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej. 

Art. 54b. 

Podmiot skupujący, który wykazuje w dokumencie potwierdzającym dostawę mleka ilość inną 

niż ilość ustalona przy jego rozładunku u podmiotu skupującego, podlega karze pieniężnej 

w wysokości stanowiącej iloczyn: 

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

2)   różnicy, wyrażonej w kilogramach, ilości mleka określonej w dokumencie 

potwierdzającym dostawę mleka i ilości mleka ustalonej przy rozładunku. 

Art. 54c. 

Podmiot skupujący, który uniemożliwia przeprowadzenie kontroli lub czynności 

sprawdzających w zakresie określonym w ustawie oraz w rozporządzeniu, o którym mowa 

w pkt 1 załącznika, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5.000 zł do 20.000 zł. 

Art. 54d. 

Podmiot skupujący, który utrudnia przeprowadzenie kontroli lub czynności sprawdzających w 

zakresie określonym w ustawie oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1 załącznika, 

podlega karze pieniężnej w wysokości od 2.000 zł do 10.000 zł. 

Art. 54e. 

Podmiot skupujący, który nie wykonuje obowiązków lub narusza wymagania określone w art. 

24 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika, podlega karze pieniężnej w 

wysokości od 2.000 zł do 20.000 zł. 

Art. 54f. 
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Podmiot skupujący, który nie spełnia obowiązków określonych w art. 10 ust. 1 pkt 3, 4 lub 6, 

podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł. 

Art. 54g. 

Podmiot skupujący, który przekroczył dopuszczalne odchylenia określone w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 21 ust. 2, potwierdzone 

międzylaboratoryjnymi badaniami porównawczymi w dwóch kolejnych badaniach 

zawartości tłuszczu w mleku, podlega karze pieniężnej w wysokości 2.000 zł. 

Art. 54h. 

Kto dostarcza mleko podmiotowi skupującemu niewpisanemu do rejestru podmiotów, podlega 

karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2.000 zł. 

Art. 54ha. 

Producent, który wprowadza do obrotu mleko lub przetwory mleczne, nie posiadając kwoty 

indywidualnej, podlega karze pieniężnej w wysokości stanowiącej iloczyn: 

1)   wysokości 10 % opłaty obowiązującej w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary 

pieniężnej oraz 

2)   wyrażonej w kilogramach ilości mleka lub przetworów mlecznych wyrażonych w 

ekwiwalencie mleka, wprowadzonych do obrotu w okresie objętym czynnościami 

sprawdzającymi, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2, oszacowanej zgodnie z art. 12a 

ust. 2. 

Art. 54i. 

1. Dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni, który wprowadza do obrotu mleko lub 

przetwory mleczne w ilości przekraczającej oszacowane posiadane możliwości 

produkcyjne, podlega karze pieniężnej w wysokości stanowiącej iloczyn: 

1)   wyrażonego w kilogramach przekroczenia i 

2)   wysokości 25 % opłaty obowiązującej w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary 

pieniężnej. 

2. Podstawą wymiaru kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, jest nadwyżka ilości mleka lub 

przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu przez dostawcę hurtowego lub 

dostawcę bezpośredniego w okresie objętym czynnościami sprawdzającymi, o których 

mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2, nad ilością mleka lub przetworów mlecznych oszacowanych 

zgodnie z art. 12a ust. 2, pomniejszoną o ilości mleka lub przetworów mlecznych 

wykorzystanych na spożycie własne lub do karmienia zwierząt. 
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3. Kary pieniężnej nie wymierza się, jeżeli nadwyżka, o której mowa w ust. 2, nie przekracza 

30 % możliwości produkcyjnych posiadanych przez dostawcę hurtowego lub dostawcę 

bezpośredniego oszacowanych zgodnie z art. 12a ust. 2. 

Art. 54j. 

Producent mleka, dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni, który uniemożliwia 

przeprowadzenie kontroli lub czynności sprawdzających w zakresie określonym w ustawie 

oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1 załącznika, podlega karze pieniężnej w 

wysokości od 200 zł do 500 zł. 

Art. 54k. 

Producent mleka, dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni, który utrudnia 

przeprowadzenie kontroli lub czynności sprawdzających w zakresie określonym w ustawie 

oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1 załącznika, podlega karze pieniężnej w 

wysokości od 50 zł do 200 zł. 

Art. 54l. 

Dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni, który nie wykonuje obowiązków lub narusza 

wymagania określone w art. 24 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika, 

podlega karze pieniężnej w wysokości od 100 zł do 2.000 zł. 

Art. 54m. 

Dostawca bezpośredni, który nie prześle w terminie określonym w art. 11 ust. 2 

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika, informacji określonych w art. 11 ust. 

3, podlega karze pieniężnej w wysokości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 3 

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika. 

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 
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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.] 

[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 1.000 zł do 2.000 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 2.000 zł do 5.000 zł.] 

<Art. 54nc.  

Uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, albo 

uznana organizacja międzybranżowa, które utrudniają przeprowadzenie kontroli w 

zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 11 załącznika, podlegają 

karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do 2000 zł. 

Art. 54nd.  

Uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, albo 

uznana organizacja międzybranżowa, które uniemożliwiają przeprowadzenie kontroli w 

zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 11 załącznika, podlegają 

karze pieniężnej w wysokości od 2000 zł do 5000 zł.> 

<Art. 54ne.  

Kto nie przekazuje informacji określonych w art. 2a, podlega 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, albo siedzibę uznanej 
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organizacji producentów, albo siedzibę uznanego zrzeszenia organizacji producentów 

wydaje decyzję w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.] 

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

albo siedzibę podmiotu skupującego, albo siedzibę uznanej organizacji producentów, 

albo siedzibę uznanego zrzeszenia organizacji producentów, albo siedzibę uznanej 

organizacji międzybranżowej, 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: 

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, 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.] 

<1. Kar pieniężnych nie wymierza się, jeżeli naruszenie lub niewykonanie obowiązku 

nastąpiło w wyniku działania siły wyższej. 

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

nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie podmiotu skupującego albo uznanej 

organizacji producentów, albo uznanego zrzeszenia organizacji producentów, albo 

uznanej organizacji międzybranżowej.> 
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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(18) 

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 

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 



- 160 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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)[.]<;> 

<11) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz 

uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 
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1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. 

zm.); 

12) rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki 

dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną 

organizacją rynków produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 346 z 20.12.2013, str. 12); 

13) rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1047/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 

w zakresie krajowych lub regionalnych strategii, które państwa członkowskie mają 

opracować do celów programu „Mleko w szkole” (Dz. Urz. UE L 291 z 07.10.2014, 

str. 4); 

14) rozporządzenie Komisji (UE) nr 479/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. ustanawiające 

zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do 

przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów 

mlecznych (Dz. Urz. UE L 135 z 02.06.2010, str. 26, z późn. zm.).> 

 

 

U S T A W A   z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych 

(Dz. U. Nr 97, poz. 799, z 2010 r. Nr 228, poz. 1486 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016) 

Art. 2. 

1. W celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-

spożywczych tworzy się następujące fundusze promocji: 

  1)   Fundusz Promocji Mleka; 

  2)   Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego; 

  3)   Fundusz Promocji Mięsa Wołowego; 

  4)   Fundusz Promocji Mięsa Końskiego; 

  5)   Fundusz Promocji Mięsa Owczego; 

  6)   Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych; 

  7)   Fundusz Promocji Owoców i Warzyw; 

  8)   Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego; 

  9)   Fundusz Promocji Ryb. 

2. Realizując cele, o których mowa w ust. 1: 

  1)   Fundusz Promocji Mleka wspiera: 
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[a)  działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mleka i 

przetworów mlecznych,] 

<a) działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, 

mleka krowiego, zwanego dalej „mlekiem”, i przetworów mlecznych,> 

b)  działania mające na celu promocję spożycia mleka lub przetworów mlecznych, w 

szczególności przez dzieci i młodzież, 

c)  udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą bydła mlecznego, 

produkcją lub przetwórstwem mleka, 

d)  badania rynkowe dotyczące spożycia mleka i przetworów mlecznych, 

e)  badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mleka i 

przetworów mlecznych oraz prowadzące do wzrostu ich spożycia, 

f)  działania mające na celu informowanie o korzyściach płynących z przeprowadzania 

oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego, 

[g)  szkolenia dostawców i podmiotów skupujących w rozumieniu ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 11, poz. 65),] 

<g) szkolenia producentów mleka i pierwszych podmiotów skupujących w 

rozumieniu art. 151 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację 

rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 

922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE 

L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 

nr 1308/2013”,> 

h)  działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, biorących 

udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji 

międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych organizacji, 

zajmujących się problemami rynku mleka i przetworów mlecznych; 

  2)   Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego wspiera: 

a)  działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mięsa 

wieprzowego, 

b)  działania mające na celu promocję spożycia mięsa wieprzowego oraz jego 

przetworów, 
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c)  udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą świń oraz produkcją 

lub przetwórstwem mięsa wieprzowego, 

d)  badania rynkowe dotyczące spożycia mięsa wieprzowego oraz jego przetworów, 

e)  badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mięsa 

wieprzowego oraz jego przetworów, a także prowadzące do wzrostu ich spożycia, 

f)  szkolenia producentów i przetwórców mięsa wieprzowego, 

g)  działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, biorących 

udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji 

międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych organizacji, 

zajmujących się problemami rynku mięsa wieprzowego; 

  3)   Fundusz Promocji Mięsa Wołowego wspiera: 

a)  działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mięsa 

wołowego, 

b)  działania mające na celu promocję spożycia mięsa wołowego oraz jego przetworów, 

c)  udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą bydła mięsnego oraz 

produkcją lub przetwórstwem mięsa wołowego, 

d)  badania rynkowe dotyczące spożycia mięsa wołowego oraz jego przetworów, 

e)  badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mięsa wołowego 

oraz jego przetworów, a także prowadzące do wzrostu jego spożycia, 

f)  szkolenia producentów i przetwórców mięsa wołowego, 

g)  działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, biorących 

udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji 

międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych organizacji, 

zajmujących się problemami rynku mięsa wołowego; 

  4)   Fundusz Promocji Mięsa Końskiego wspiera: 

a)  działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mięsa 

końskiego, 

b)  działania mające na celu promocję spożycia mięsa końskiego oraz jego przetworów, 

c)  udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą koni oraz produkcją 

lub przetwórstwem mięsa końskiego, 

d)  badania rynkowe dotyczące spożycia mięsa końskiego oraz jego przetworów, 

e)  badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mięsa końskiego 

oraz jego przetworów, a także prowadzące do wzrostu ich spożycia, 
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f)  szkolenia producentów i przetwórców mięsa końskiego, 

g)  działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, biorących 

udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji 

międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych organizacji, 

zajmujących się problemami rynku mięsa końskiego; 

  5)   Fundusz Promocji Mięsa Owczego wspiera: 

a)  działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mięsa 

owczego, 

b)  działania mające na celu promocję spożycia mięsa owczego oraz jego przetworów, 

c)  udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą owiec oraz 

produkcją lub przetwórstwem mięsa owczego, 

d)  badania rynkowe dotyczące spożycia mięsa owczego oraz jego przetworów, 

e)  badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mięsa owczego 

oraz jego przetworów, a także prowadzące do wzrostu ich spożycia, 

f)  szkolenia producentów i przetwórców mięsa owczego, 

g)  działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, biorących 

udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji 

międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych organizacji, 

zajmujących się problemami rynku mięsa owczego; 

  6)   Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych wspiera: 

a)  działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, zbóż oraz 

przetworów zbożowych pochodzących z przetworzenia pszenicy, żyta, jęczmienia, 

kukurydzy, owsa oraz gryki, zwanych dalej "przetworami zbożowymi", 

b)  działania mające na celu promocję spożycia przetworów zbożowych, 

c)  udział w wystawach i targach związanych z produkcją lub przetwórstwem zbóż, o 

których mowa w lit. a, lub przetworów zbożowych, 

d)  badania rynkowe dotyczące spożycia przetworów zbożowych, 

e)  badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości zbóż, o których 

mowa w lit. a, oraz przetworów zbożowych, a także prowadzące do wzrostu ich 

spożycia, 

f)  szkolenia producentów i przetwórców zbóż, 

g)  działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, biorących 

udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji 
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międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych organizacji, 

zajmujących się problemami rynku zbóż i przetworów zbożowych; 

  7)   Fundusz Promocji Owoców i Warzyw wspiera: 

a)  działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, owoców 

lub warzyw oraz ich przetworów, 

b)  działania mające na celu promocję spożycia owoców lub warzyw oraz ich przetworów, 

w szczególności przez dzieci i młodzież, 

c)  udział w wystawach i targach związanych z produkcją owoców lub warzyw oraz ich 

przetworów lub przetwórstwem owoców lub warzyw, 

d)  badania rynkowe dotyczące spożycia owoców lub warzyw oraz ich przetworów, 

e)  badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości owoców lub 

warzyw oraz ich przetworów, a także prowadzące do wzrostu ich spożycia, 

f)  szkolenia producentów i przetwórców owoców lub warzyw, 

g)  działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, biorących 

udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji 

międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych organizacji, 

zajmujących się problemami rynku owoców lub warzyw; 

  8)   Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego wspiera: 

a)  działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mięsa 

drobiowego oraz jego przetworów, 

b)  działania mające na celu promocję spożycia mięsa drobiowego i jego przetworów, 

c)  udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą drobiu, produkcją 

lub przetwórstwem mięsa drobiowego, 

d)  badania rynkowe dotyczące spożycia mięsa drobiowego oraz jego przetworów, 

e)  badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mięsa 

drobiowego oraz jego przetworów, a także prowadzące do wzrostu ich spożycia, 

f)  szkolenia producentów i przetwórców mięsa drobiowego, 

g)  działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, biorących 

udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji 

międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych organizacji, 

zajmujących się problemami rynku mięsa drobiowego; 

  9)   Fundusz Promocji Ryb wspiera: 
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a)  działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, ryb oraz 

ich przetworów, 

b)  działania mające na celu promocję spożycia ryb i ich przetworów, 

c)  udział w wystawach i targach związanych z połowem, chowem, hodowlą lub 

przetwórstwem ryb, 

d)  badania rynkowe dotyczące spożycia ryb i ich przetworów, 

e)  badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości ryb oraz ich 

przetworów, a także prowadzące do wzrostu ich spożycia, 

f)  szkolenia producentów i przetwórców ryb, 

g)  działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, biorących 

udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji 

międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych organizacji, 

zajmujących się problemami rynku ryb. 

Art. 3. 

[1. Do wpłat na Fundusz Promocji Mleka są obowiązane podmioty skupujące w rozumieniu 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, w 

wysokości 0,001 zł od każdego skupionego przez nie kilograma mleka.] 

<1. Do wpłat na Fundusz Promocji Mleka są obowiązane pierwsze podmioty skupujące 

w rozumieniu art. 151 rozporządzenia nr 1308/2013, w wysokości 0,001 zł od każdego 

skupionego przez nie kilograma mleka.> 

2. Wpłaty na fundusze promocji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-9, są naliczane, w 

wysokości 0,1 % wartości netto, od następujących rzeczy ruchomych, będących 

przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług: 

  1)   świnie żywe, 

  2)   bydło i cielęta żywe, 

  3)   konie żywe, 

  4)   owce żywe, 

  5)   zboża, 

  6)   owoce i warzywa, 

  7)   drób żywy, 

  8)   ryby 

- zwanych dalej "towarami". 

3. Do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na: 
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  1)   Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego są obowiązani: 

a)  przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń, 

b)  przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. 

zm.
2)

), zwanej dalej "ustawą o VAT", którzy prowadzą działalność gospodarczą w 

zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń; 

  2)   Fundusz Promocji Mięsa Wołowego są obowiązani: 

a)  przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju bydła lub cieląt, 

b)  przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy 

o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej żywych zwierząt, o których mowa w lit. a; 

  3)   Fundusz Promocji Mięsa Końskiego są obowiązani: 

a)  przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju koni, 

b)  przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy 

o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej żywych koni; 

  4)   Fundusz Promocji Mięsa Owczego są obowiązani: 

a)  przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju jagniąt lub 

owiec, 

b)  przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy 

o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej żywych zwierząt, o których mowa w lit. a; 

  5)   Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych są obowiązani przedsiębiorcy 

prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa na cele konsumpcyjne 

zbóż, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 6 lit. a; 

  6)   Fundusz Promocji Owoców i Warzyw są obowiązani przedsiębiorcy będący 

podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy: 

a)  skupują owoce lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o 

VAT, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży, 

b)  wytwarzają owoce i warzywa; 

  7)   Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego są obowiązani: 

a)  przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju drobiu, 
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b)  przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy 

o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej żywego drobiu; 

  8)   Fundusz Promocji Ryb są obowiązani przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od 

towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy: 

a)  skupują ryby od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, w celu 

ich przetworzenia lub odprzedaży, 

b)  prowadzą działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych lub morskich, 

c)  prowadzą działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb. 

4. Wpłaty na fundusze promocji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-9, są naliczane i 

pobierane od podmiotów, które zbywają towary na rzecz podmiotów, o których mowa w 

ust. 3 pkt 1-5, pkt 6 lit. a, pkt 7 oraz pkt 8 lit. a. 

5. Podmioty, o których mowa w: 

  1)   ust. 3 pkt 1-5, pkt 6 lit. a, pkt 7 oraz pkt 8 lit. a: 

a)  naliczają i pobierają od podmiotów, które zbywają na ich rzecz towary, wpłaty na 

fundusze promocji z należności za te towary na podstawie faktur, nie później niż w 

terminie 14 dni od dnia ich wystawienia, 

b)  potwierdzają, w formie pisemnego oświadczenia, naliczenie i pobranie wpłat na 

fundusze promocji, które zawiera w szczególności: 

–  nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu 

obowiązanego do wpłat na dany fundusz promocji oraz podmiotu, od którego 

naliczono i pobrano tę wpłatę, 

–  określenie wartości i rodzaju towaru, stanowiącego podstawę wpłaty, 

–  kwotę pobraną z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji od zbytego towaru; 

  2)   ust. 3 pkt 6 lit. b, naliczają i przekazują należne wpłaty na fundusze promocji na 

podstawie faktur za zbyte przez nie towary, o których mowa w ust. 2 pkt 6; 

  3)   ust. 3 pkt 8 lit. b i c, naliczają i przekazują należne wpłaty na fundusze promocji na 

podstawie faktur za zbyte przez nie towary, o których mowa w ust. 2 pkt 8. 

6. 
(1)

 Wpłat na fundusze promocji nie nalicza się i nie pobiera od mleka i towarów 

stanowiących przedmiot: 

  1)   wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; 

  2)   sprzedaży z zapasów interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej "Agencją"; 
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  3)   sprzedaży, dokonywanej przez Agencję Rezerw Materiałowych w związku ze 

zwolnieniem lub restrukturyzacją rezerw państwowych, następującej w trybie określonym 

w przepisach odrębnych. 

7. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy wykaz towarów, od których są naliczane, pobierane, przekazywane i 

wpłacane wpłaty na fundusze promocji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-9, mając na 

względzie zapewnienie efektywnej realizacji wpłat na fundusze promocji i z 

uwzględnieniem przepisów ustawy o VAT i przepisów w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Wyrobów i Usług. 

Art. 4. 

1. Prezes Agencji: 

  1)   dysponuje środkami funduszy promocji na podstawie uchwał komisji zarządzających; 

  2)   zapewnia obsługę prawną oraz techniczno-biurową funduszy promocji oraz komisji 

zarządzających; 

  3)   sporządza sprawozdania z wykonania planu finansowego funduszy promocji; 

  4)   odmawia realizacji uchwał komisji zarządzających niezgodnych z przepisami prawa; 

  [5)   ustala, w drodze decyzji, wysokość wpłat na Fundusz Promocji Mleka na podstawie 

informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c tiret drugie ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.] 

<5) ustala, w drodze decyzji, wysokość wpłat na Fundusz Promocji Mleka na podstawie 

informacji, o których mowa w art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 50, z późn. 

zm.).> 

2. Do postępowań w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych przez Prezesa Agencji w 

drodze decyzji administracyjnych, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

Art. 10. 

Dla każdego z funduszy promocji tworzy się komisję zarządzającą, w skład której wchodzi 9 

członków, przy czym komisja zarządzająca: 

  1)   Funduszu Promocji Mleka składa się z: 

[a)  4 członków reprezentujących dostawców hurtowych lub bezpośrednich, w rozumieniu 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, 
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wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje 

zrzeszające dostawców hurtowych lub bezpośrednich, 

b)  4 członków reprezentujących podmioty skupujące mleko i zakłady prowadzące 

działalność w zakresie przetwórstwa mleka, niebędące podmiotami skupującymi, 

wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje 

zrzeszające zakłady przetwórcze oraz podmioty skupujące, niebędące zakładami 

przetwórczymi,] 

<a) 4 członków reprezentujących producentów mleka, wybranych spośród 

kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające tych 

producentów, 

b) 4 członków reprezentujących pierwsze podmioty skupujące w rozumieniu art. 

151 rozporządzenia nr 1308/2013 i zakłady prowadzące działalność w zakresie 

przetwórstwa mleka, niebędące pierwszymi podmiotami skupującymi, 

wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje 

zrzeszające zakłady przetwórcze oraz pierwsze podmioty skupujące, niebędące 

zakładami przetwórczymi,> 

c)  członka reprezentującego izby rolnicze, wybranego spośród kandydatów zgłoszonych 

przez Krajową Radę Izb Rolniczych; 

  2)   Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego składa się z: 

a)  4 członków reprezentujących podmioty prowadzące chów lub hodowlę świń, 

wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje tych 

podmiotów, 

b)  4 członków reprezentujących zakłady prowadzące działalność w zakresie 

przetwórstwa mięsa oraz niebędących zakładami przetwórczymi przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą w zakresie uboju świń, wybranych spośród 

kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady 

przetwórcze oraz niebędących zakładami przetwórczymi przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą w zakresie uboju świń, 

c)  członka reprezentującego izby rolnicze, wybranego spośród kandydatów zgłoszonych 

przez Krajową Radę Izb Rolniczych; 

  3)   Funduszu Promocji Mięsa Wołowego składa się z: 
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a)  4 członków reprezentujących podmioty prowadzące chów lub hodowlę bydła 

rzeźnego, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe 

organizacje tych podmiotów, 

b)  4 członków reprezentujących zakłady prowadzące działalność w zakresie 

przetwórstwa mięsa oraz niebędących zakładami przetwórczymi przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą w zakresie uboju bydła, wybranych spośród 

kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady 

przetwórcze oraz niebędących zakładami przetwórczymi przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą w zakresie uboju bydła, 

c)  członka reprezentującego izby rolnicze, wybranego spośród kandydatów zgłoszonych 

przez Krajową Radę Izb Rolniczych; 

  4)   Fundusz Promocji Mięsa Końskiego składa się z: 

a)  4 członków reprezentujących podmioty prowadzące chów lub hodowlę koni rzeźnych, 

wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje tych 

podmiotów, 

b)  4 członków reprezentujących zakłady prowadzące działalność w zakresie 

przetwórstwa mięsa oraz niebędących zakładami przetwórczymi przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą w zakresie uboju koni wybranych spośród 

kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady 

przetwórcze oraz niebędących zakładami przetwórczymi przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą w zakresie uboju koni, 

c)  członka reprezentującego izby rolnicze, wybranego spośród kandydatów zgłoszonych 

przez Krajową Radę Izb Rolniczych, 

  5)   Funduszu Promocji Mięsa Owczego składa się z: 

a)  4 członków reprezentujących podmioty prowadzące chów lub hodowlę owiec, 

wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje tych 

podmiotów, 

b)  4 członków reprezentujących zakłady prowadzące działalność w zakresie 

przetwórstwa mięsa oraz niebędących zakładami przetwórczymi przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą w zakresie uboju owiec, wybranych spośród 

kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady 

przetwórcze oraz niebędących zakładami przetwórczymi przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą w zakresie uboju owiec, 
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c)  członka reprezentującego izby rolnicze, wybranego spośród kandydatów zgłoszonych 

przez Krajową Radę Izb Rolniczych, 

  6)   Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych składa się z: 

a)  4 członków reprezentujących producentów zbóż, powołanych spośród kandydatów 

zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje tych producentów, 

b)  4 członków reprezentujących zakłady przetwórcze zbóż oraz niebędące zakładami 

przetwórczymi podmioty skupujące zboża, wybranych spośród kandydatów 

zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze zbóż 

oraz niebędące zakładami przetwórczymi podmioty skupujące zboża, 

c)  członka reprezentującego izby rolnicze, wybranego spośród kandydatów zgłoszonych 

przez Krajową Radę Izb Rolniczych; 

  7)   Funduszu Promocji Owoców i Warzyw składa się z: 

a)  4 członków reprezentujących producentów owoców lub warzyw, wybranych spośród 

kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje tych producentów, 

b)  4 członków reprezentujących zakłady przetwórcze owoców lub warzyw oraz 

niebędące zakładami przetwórczymi podmioty skupujące owoce lub warzywa, 

wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje 

zrzeszające zakłady przetwórcze owoców lub warzyw oraz niebędące zakładami 

przetwórczymi podmioty skupujące owoce lub warzywa, 

c)  członka reprezentującego izby rolnicze, wybranego spośród kandydatów zgłoszonych 

przez Krajową Radę Izb Rolniczych; 

  8)   Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego składa się z: 

a)  4 członków reprezentujących podmioty prowadzące chów lub hodowlę drobiu 

rzeźnego, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe 

organizacje tych podmiotów, 

b)  4 członków reprezentujących zakłady prowadzące działalność w zakresie 

przetwórstwa mięsa drobiowego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą w zakresie uboju drobiu, nieprowadzących działalności w zakresie 

przetwórstwa mięsa drobiowego, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez 

ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady prowadzące działalność w zakresie 

przetwórstwa mięsa drobiowego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w 

zakresie uboju drobiu, nieprowadzących działalności w zakresie przetwórstwa mięsa 

drobiowego, 
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c)  członka reprezentującego izby rolnicze, wybranego spośród kandydatów zgłoszonych 

przez Krajową Radę Izb Rolniczych; 

  9)   Funduszu Promocji Ryb składa się z: 

a)  4 członków reprezentujących podmioty prowadzące działalność w zakresie połowu ryb 

śródlądowych lub morskich oraz chowu lub hodowli ryb, wybranych spośród 

kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje tych podmiotów, 

b)  4 członków reprezentujących zakłady przetwórcze ryb oraz niebędące zakładami 

przetwórczymi podmioty skupujące ryby, wybranych spośród kandydatów 

zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze ryb 

oraz niebędące zakładami przetwórczymi podmioty skupujące ryby, 

c)  członka reprezentującego izby rolnicze, wybranego spośród kandydatów zgłoszonych 

przez Krajową Radę Izb Rolniczych. 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie 

tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2014 r. poz. 1104) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   alkohol rektyfikowany - alkohol, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, 

opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów 

spirytusowych oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. Urz. UE L 

39 z 13.02.2008, str. 16, z późn. zm.) w załączniku I w pkt 1; 

2)   aromatyzowanie - dodanie przy wyrobie fermentowanych napojów winiarskich substancji 

aromatycznych, ziół lub przypraw korzennych, dozwolonych na podstawie przepisów o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia; 

3)   barwienie - dodanie przy wyrobie fermentowanych napojów winiarskich barwników lub 

cukru palonego, dozwolonych na podstawie przepisów o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia, lub moszczów, soków i soków zagęszczonych uzyskanych z owoców innych 

niż winogrona; 

4)   cukier palony - produkt uzyskany wyłącznie w wyniku kontrolowanego ogrzewania 

sacharozy bez zasad, kwasów nieorganicznych lub innych dodatków chemicznych; 
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5)   destylat - destylat pochodzenia rolniczego, o którym mowa w rozporządzeniu 

wymienionym w pkt 1 w załączniku I w pkt 2; 

6)   destylat miodowy - destylat uzyskany z miodu, miodu pitnego lub miodu pitnego 

markowego; 

7)   destylat owocowy - destylat uzyskany z owoców innych niż winogrona lub z wina 

owocowego; 

8)   destylat winogronowy - destylat uzyskany z winogron lub wina; 

9)   dodatek alkoholu - dodany do fermentowanych napojów winiarskich alkohol 

rektyfikowany lub destylat; 

10)  dokwaszanie - czynność technologiczną stosowaną w celu zwiększenia kwasowości 

fermentowanego napoju winiarskiego; 

11)  dozwolona substancja aromatyczna lub dozwolona substancja dodatkowa - składnik 

żywności o właściwościach aromatycznych lub substancję dodatkową, o których mowa 

odpowiednio w art. 3 ust. 3 pkt 34a lub 36 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.); 

12)  nalew - roztwór wodno-alkoholowy uzyskany w wyniku maceracji owoców innych niż 

winogrona, świeżych lub utrwalonych dozwolonymi metodami fizykochemicznymi, 

całych lub rozdrobnionych, miodu, ziół lub przypraw korzennych w alkoholu 

rektyfikowanym, destylacie owocowym lub destylacie miodowym, z możliwością dodania 

cukru lub cukru płynnego; 

13)  nastaw na cydr - mieszaninę sporządzoną przy użyciu całych lub rozdrobnionych jabłek, 

moszczu jabłkowego, soku jabłkowego lub zagęszczonego soku jabłkowego, z 

możliwością dodania wody, sacharozy, cukru płynnego, inwertowanego cukru płynnego, 

glukozy, syropu glukozowego, syropu glukozowo-fruktozowego, fruktozy, drożdży, 

pożywek lub kwasów spożywczych; 

14)  nastaw na miód pitny (brzeczka miodowa) - mieszaninę sporządzoną przy użyciu 

drożdży, miodu i wody, z możliwością dodania moszczu owocowego, soku owocowego, 

zagęszczonego soku owocowego, ziół, przypraw korzennych, sacharozy, cukru płynnego, 

inwertowanego cukru płynnego, pożywek lub kwasów spożywczych; 

15)  nastaw na miód pitny markowy - mieszaninę sporządzoną przy użyciu drożdży, miodu i 

wody, z możliwością dodania moszczu owocowego, soku owocowego, zagęszczonego 

soku owocowego, ziół, przypraw korzennych, pożywek lub kwasów spożywczych; 
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16)  nastaw na perry - mieszaninę sporządzoną przy użyciu całych lub rozdrobnionych 

gruszek, moszczu gruszkowego, soku gruszkowego lub zagęszczonego soku 

gruszkowego, z możliwością dodania wody, sacharozy, cukru płynnego, inwertowanego 

cukru płynnego, glukozy, syropu glukozowego, syropu glukozowo-fruktozowego, 

fruktozy, drożdży, pożywek lub kwasów spożywczych; 

17)  nastaw na wino owocowe - mieszaninę sporządzoną przy użyciu owoców innych niż 

winogrona, całych lub rozdrobnionych, moszczu owocowego, soku owocowego lub 

zagęszczonego soku owocowego, uzyskanych z owoców innych niż winogrona, z 

możliwością dodania drożdży, wody, sacharozy, cukru płynnego, inwertowanego cukru 

płynnego, glukozy, syropu glukozowego, fruktozy, syropu glukozowo-fruktozowego, 

pożywek lub kwasów spożywczych; 

18)  nastaw na wino owocowe markowe - mieszaninę sporządzoną przy użyciu całych lub 

rozdrobnionych świeżych owoców innych niż winogrona lub moszczów uzyskanych z 

owoców innych niż winogrona, z możliwością dodania drożdży, wody, sacharozy, 

pożywek lub kwasów spożywczych; 

19)  nastaw na wino z soku winogronowego - mieszaninę sporządzoną przy użyciu moszczu 

winogronowego, zagęszczonego moszczu winogronowego, soku winogronowego lub 

zagęszczonego soku winogronowego, z możliwością dodania wody, sacharozy, cukru 

płynnego, inwertowanego cukru płynnego, glukozy, syropu glukozowego, fruktozy, 

syropu glukozowo-fruktozowego, drożdży, pożywek lub kwasów spożywczych; 

20)  odkwaszanie - czynność technologiczną stosowaną w celu zmniejszenia kwasowości 

fermentowanego napoju winiarskiego; 

21)  producent - osobę fizyczną lub prawną, która wyrabia lub rozlewa wino z upraw 

własnych w celu wprowadzenia go do obrotu; 

[22)  rok gospodarczy - rok gospodarczy, o którym mowa w art. 3 lit. ca rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego 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.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1234/2007";] 

<22) rok gospodarczy – rok gospodarczy, o którym mowa w art. 6 lit. d 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych 

oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) 
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nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. 

zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”;> 

23)  rozlew - rozlewanie wyrobu winiarskiego do opakowań jednostkowych; 

24)  rzeczywista zawartość alkoholu - zawartość alkoholu w % objętościowych w 

fermentowanych napojach winiarskich określoną przez liczbę jednostek objętości 

czystego alkoholu zawartą w 100 jednostkach objętości produktu, w temperaturze 20°C; 

25)  sacharoza - cukier przemysłowy, cukier (cukier biały), cukier ekstra biały (cukier 

rafinowany); 

[26)  rejestr chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych - 

rejestr, o którym mowa w art. 118n rozporządzenia nr 1234/2007.] 

<26) rejestr chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń 

geograficznych dla win – rejestr, o którym mowa w art. 104 rozporządzenia 

nr 1308/2013;> 

<27) rejestr chronionych oznaczeń geograficznych dla aromatyzowanych produktów 

sektora wina – rejestr, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie definicji, 

opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych 

aromatyzowanych produktów sektora wina, uchylającego rozporządzenie Rady 

(EWG) nr 1601/91 (Dz. Urz. UE L 84 z 20.03.2014, str. 14), zwanego dalej 

„rozporządzeniem nr 251/2014”.> 

Art. 3. 

Wyrobami winiarskimi w rozumieniu ustawy są: 

1)   fermentowane napoje winiarskie, w tym: 

a)  miód pitny - będący napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 9% do 18% 

objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na miód 

pitny (brzeczki miodowej), z możliwością dodania alkoholu, o którym mowa w art. 12 

ust. 2, słodzenia jedną lub wieloma substancjami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6, 

dodania ziół lub przypraw korzennych lub barwienia wyłącznie cukrem palonym, o 

następujących proporcjach w wyrobie gotowym: 

–  jedna objętość miodu na trzy objętości wody albo wody z sokiem, w przypadku 

czwórniaka, 

–  jedna objętość miodu na dwie objętości wody albo wody z sokiem, w przypadku 

trójniaka, 
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–  jedna objętość miodu na jedną objętość wody albo wody z sokiem, w przypadku 

dwójniaka, 

–  jedna objętość miodu na połowę objętości wody albo wody z sokiem, w przypadku 

półtoraka, 

b)  miód pitny markowy - będący napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 9% do 

18% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na 

miód pitny markowy, z możliwością dodania destylatu miodowego, słodzenia 

substancją, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7, dodania ziół lub przypraw korzennych 

lub barwienia wyłącznie karmelem powstałym z miodu, leżakowanym przez okres nie 

krótszy niż 6 miesięcy, o następujących proporcjach w wyrobie gotowym: 

–  jedna objętość miodu na trzy objętości wody albo wody z sokiem, w przypadku 

czwórniaka, 

–  jedna objętość miodu na dwie objętości wody albo wody z sokiem, w przypadku 

trójniaka, 

–  jedna objętość miodu na jedną objętość wody albo wody z sokiem, w przypadku 

dwójniaka, 

–  jedna objętość miodu na połowę objętości wody albo wody z sokiem, w przypadku 

półtoraka, 

c)  wino owocowe markowe - będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 

8,5% do 15% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej 

nastawu na wino owocowe markowe, bez dodatku alkoholu, z możliwością słodzenia 

jedną lub wieloma substancjami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, leżakowanym 

przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, 

d)  wino owocowe - będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 8,5% do 16% 

objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na wino 

owocowe, bez dodatku alkoholu, z możliwością słodzenia jedną lub wieloma 

substancjami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, lub barwienia, 

e)  wino owocowe wzmocnione - będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 

16% do 22% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej 

nastawu na wino owocowe, z dodatkiem alkoholu rektyfikowanego lub destylatu 

miodowego lub owocowego, z możliwością słodzenia jedną lub wieloma 

substancjami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, lub barwienia, 
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f)  wino owocowe aromatyzowane - będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu 

od 8,5% do 18% objętościowych, poddanym aromatyzowaniu substancjami innymi 

niż uzyskane z winogron, zawierającym co najmniej 75% wina owocowego, z 

możliwością dodania alkoholu rektyfikowanego lub destylatu miodowego lub 

owocowego, słodzenia jedną lub wieloma substancjami, o których mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 3, lub barwienia, 

g)  wino z soku winogronowego - będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 

8,5% do 18% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej 

nastawu na wino z soku winogronowego, z możliwością dodania alkoholu 

rektyfikowanego lub destylatu winogronowego, słodzenia jedną lub wieloma 

substancjami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, lub barwienia, 

h)  aromatyzowane wino z soku winogronowego - będące napojem o rzeczywistej 

zawartości alkoholu od 6,5% do 18% objętościowych, poddanym aromatyzowaniu, 

zawierającym co najmniej 75% wina z soku winogronowego, z możliwością dodania 

alkoholu rektyfikowanego lub destylatu winogronowego, słodzenia jedną lub wieloma 

substancjami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, lub barwienia, 

i)  nalewka na winie owocowym - będąca napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 

17% do 22% objętościowych, zawierającym co najmniej 60% wina owocowego lub 

wina owocowego wzmocnionego oraz co najmniej 10% nalewu, z możliwością 

dodania alkoholu rektyfikowanego lub destylatu miodowego lub owocowego, 

słodzenia jedną lub wieloma substancjami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, lub 

barwienia, 

j)  aromatyzowana nalewka na winie owocowym - będąca napojem o rzeczywistej 

zawartości alkoholu od 17% do 22% objętościowych, poddanym aromatyzowaniu 

substancjami innymi niż uzyskane z winogron, zawierającym co najmniej 60% wina 

owocowego lub wina owocowego wzmocnionego oraz co najmniej 10% nalewu, z 

możliwością dodania alkoholu rektyfikowanego lub destylatu miodowego lub 

owocowego, słodzenia jedną lub wieloma substancjami, o których mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 3, lub barwienia, 

k)  nalewka na winie z soku winogronowego - będąca napojem o rzeczywistej zawartości 

alkoholu od 17% do 22% objętościowych, zawierającym co najmniej 60% wina z soku 

winogronowego oraz co najmniej 10% nalewu, z możliwością dodania alkoholu 
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rektyfikowanego lub destylatu winogronowego, słodzenia jedną lub wieloma 

substancjami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, lub barwienia, 

l)  aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego - będąca napojem o 

rzeczywistej zawartości alkoholu od 17% do 22% objętościowych, poddanym 

aromatyzowaniu, zawierającym co najmniej 60% wina z soku winogronowego oraz co 

najmniej 10% nalewu, z możliwością dodania alkoholu rektyfikowanego, destylatu 

winogronowego, słodzenia jedną lub wieloma substancjami, o których mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 4, lub barwienia, 

m)  napój winny owocowy lub miodowy - będący napojem o rzeczywistej zawartości 

alkoholu od 4,5% do 15% objętościowych, otrzymanym z wina owocowego lub miodu 

pitnego i zawierającym co najmniej 50% wina owocowego lub miodu pitnego albo 

otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na wino owocowe lub miód 

pitny o mniejszym udziale soków lub miodu, bez dodatku alkoholu, z możliwością 

słodzenia jedną lub wieloma substancjami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, lub 

barwienia, 

n)  aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy - będący napojem o rzeczywistej 

zawartości alkoholu od 4,5% do 15% objętościowych, otrzymanym z wina 

owocowego lub miodu pitnego i zawierającym co najmniej 50% wina owocowego lub 

miodu pitnego albo otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na wino 

owocowe lub miód pitny o mniejszym udziale soków lub miodu, bez dodatku 

alkoholu, poddanym aromatyzowaniu substancjami innymi niż uzyskane z winogron, 

z możliwością słodzenia jedną lub wieloma substancjami, o których mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 3, lub barwienia, 

o)  wino owocowe niskoalkoholowe - będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu 

od 0,5% do 8,5% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej 

nastawu na wino owocowe albo z wina owocowego w wyniku częściowego usunięcia 

alkoholu wyłącznie metodami fizycznymi, bez dodatku alkoholu, z możliwością 

słodzenia jedną lub wieloma substancjami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, lub 

barwienia, 

p)  aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe - będące napojem o rzeczywistej 

zawartości alkoholu od 0,5% do 8,5% objętościowych, zawierającym co najmniej 75% 

wina owocowego lub wina owocowego niskoalkoholowego, bez dodatku alkoholu, 

poddanym aromatyzowaniu substancjami innymi niż uzyskane z winogron, z 
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możliwością słodzenia jedną lub wieloma substancjami, o których mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 3, lub barwienia, 

q)  cydr - będący napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 1,2% do 8,5% 

objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na cydr, bez 

dodatku alkoholu, z możliwością słodzenia jedną lub wieloma substancjami, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, lub dodania soku jabłkowego lub zagęszczonego soku 

jabłkowego, 

r)  perry - będące napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 1,2% do 8,5% 

objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na perry, 

bez dodatku alkoholu, z możliwością słodzenia jedną lub wieloma substancjami, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, lub dodania soku gruszkowego lub zagęszczonego 

soku gruszkowego; 

[2)   wyroby określone w: 

a)  rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 1991 r. ustanawiającym 

ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych 

napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych (Dz. Urz. WE L 

149 z 14.06.1991, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, 

t. 11, str. 286, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1601/1991", 

b)  rozporządzeniu nr 1234/2007.] 

<2) wyroby określone w: 

a) rozporządzeniu nr 251/2014, 

b) rozporządzeniu nr 1308/2013 w załączniku VII w części II w pkt 1–9, 11, 15 

i 16.> 

Art. 15. 

 1. Zasady obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej wyrobów winiarskich są określone w 

ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013 r. poz. 1563 oraz z 2014 r. poz. 822), z 

tym że do obrotu mogą być wprowadzane wyłącznie wyroby winiarskie: 

1)   w przypadku wyrobów winiarskich, dla których wymagania zostały określone w 

przepisach Unii Europejskiej - spełniające wymagania określone w: 

[a)  rozporządzeniu nr 1601/1991, rozporządzeniu nr 1234/2007 lub przepisach wydanych 

w trybie tych rozporządzeń lub] 
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<a) rozporządzeniu nr 251/2014, rozporządzeniu nr 1308/2013 lub przepisach 

wydanych w trybie tych rozporządzeń lub > 

b)  przepisach wydanych w trybie rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 

kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) 

nr 3/2008 oraz uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/1999 

(Dz. Urz. UE L 148 z 06.06.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 

"rozporządzeniem nr 479/2008"; 

2)   w przypadku wyrobów winiarskich, dla których wymagania nie zostały określone w 

przepisach Unii Europejskiej: 

a)  spełniające wymagania określone w ustawie albo 

b)  dopuszczone do obrotu na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

albo terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie, w jakim 

korzystają ze swobody przepływu towarów na podstawie umów zawartych ze 

Wspólnotą Europejską. 

2. Wymagań, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do wyrobów winiarskich, o których 

mowa w: 

1)   art. 3 pkt 1, przeznaczonych wyłącznie do wywozu z obszaru celnego Unii Europejskiej, 

jeżeli odmienne wymagania wynikają z umów międzynarodowych albo zostały inaczej 

określone przez odbiorcę tych wyrobów; 

[2)   art. 3 pkt 2, przeznaczonych wyłącznie do wywozu z obszaru celnego Unii Europejskiej, 

jeżeli wynika to z rozporządzenia nr 1601/1991, rozporządzenia nr 1234/2007 lub 

przepisów wydanych w trybie tych rozporządzeń lub w trybie rozporządzenia nr 

479/2008.] 

<2) art. 3 pkt 2, przeznaczonych wyłącznie do wywozu z obszaru celnego Unii 

Europejskiej, jeżeli wynika to z rozporządzenia nr 251/2014, rozporządzenia nr 

1308/2013 lub przepisów wydanych w trybie tych rozporządzeń, lub w trybie 

rozporządzenia nr 479/2008.> 

Art. 24. 

1. Producent określony w art. 17 ust. 3 niepodlegający, na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, obowiązkowi wyrobu wina w 

składzie podatkowym: 

1)   spełnia warunki określone w art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 19 ust. 3 pkt 2; 
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2)   wyznacza osobę odpowiedzialną za: 

a)  prowadzenie rejestru przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich, o którym mowa w 

art. 36 rozporządzenia Komisji (WE) nr 436/2009 z dnia 26 maja 2009 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 

479/2008 w odniesieniu do rejestru winnic, obowiązkowych deklaracji i sporządzania 

informacji na potrzeby monitorowania rynku, dokumentów towarzyszących 

przewozowi produktów i rejestrów prowadzonych w sektorze wina (Dz. Urz. UE L 

128 z 27.05.2009, str. 15, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 

436/2009", 

b)  kontrolę jakości wyrabianego i rozlewanego wina, 

[c)  wystawianie dokumentu towarzyszącego, o którym mowa w art. 185c ust. 1 

rozporządzenia nr 1234/2007.] 

<c) wystawianie dokumentu towarzyszącego, o którym mowa w art. 147 ust. 1 

rozporządzenia nr 1308/2013.> 

2. Producent, o którym mowa w ust. 1, może wyrabiać i rozlewać wino uzyskane z winogron 

pochodzących z upraw własnych, z przeznaczeniem do wprowadzenia do obrotu, jeżeli: 

1)   posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony wyrób 

takiego wina; 

2)   spełnia warunek, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2. 

3. Prezes Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej "Agencją", kontroluje spełnianie wymagań 

określonych w ust. 2, w trybie i na zasadach określonych dla czynności sprawdzających w 

ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych 

rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633 i 1512). 

[Art. 25. 

Do wyrobu wina używa się wyłącznie winogron zebranych z krzewów odmian winorośli 

spełniających wymagania określone w art. 120a ust. 2 rozporządzenia nr 1234/2007. 

Art. 26. 

Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w przypadku gdy wielkość wyrobu wina, o której 

mowa w art. 120a ust. 3 rozporządzenia nr 1234/2007, zostanie przekroczona, określi, w 

drodze rozporządzenia, listę odmian winorośli przeznaczonych do uprawy w celu 

pozyskiwania winogron do wyrobu wina, mając na względzie wymagania określone w art. 

120a ust. 2 rozporządzenia nr 1234/2007 oraz informację, o której mowa w art. 29 ust. 4 

pkt 3 lit. c.] 
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<Art. 25.  

Do wyrobu wina używa się wyłącznie winogron zebranych z krzewów odmian winorośli 

spełniających wymagania określone w art. 81 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013. 

Art. 26.  

Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w przypadku gdy wielkość wyrobu wina, o 

której mowa w art. 81 ust. 3 rozporządzenia nr 1308/2013, zostanie przekroczona, 

określi, w drodze rozporządzenia, listę odmian winorośli przeznaczonych do uprawy 

w celu pozyskiwania winogron do wyrobu wina, mając na względzie wymagania 

określone w art. 81 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013 oraz informację, o której 

mowa w art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c.> 

Art. 27. 

1. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadza kontrole upraw 

winorośli, z których winogrona są przeznaczone do wyrobu wina. 

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane w trybie i na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 621, 822 i 

907) w rozdziale 5 i mają na celu: 

1)   ustalenie zgodności ze stanem faktycznym informacji, o której mowa w art. 29 ust. 4 

pkt 3; 

[2)   sprawdzenie, czy odmiany winorośli uprawiane na działkach ewidencyjnych 

podanych w informacji, o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 3, spełniają wymagania 

określone w art. 120a ust. 2 rozporządzenia nr 1234/2007.] 

<2) sprawdzenie, czy odmiany winorośli uprawiane na działkach ewidencyjnych 

podanych w informacji, o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 3, spełniają 

wymagania określone w art. 81 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013.> 

3. W przypadku stwierdzenia na działce ewidencyjnej, o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. 

c, prowadzenia uprawy winorośli, która: 

[1)   nie spełnia wymagań określonych w art. 120a ust. 2 lit. a i b rozporządzenia nr 

1234/2007, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa wydaje decyzję 

zakazującą wyrabiania wina z winogron pozyskanych z tej działki; 

2)   spełnia wymagania określone w przepisach art. 120a ust. 2 lit. a i b rozporządzenia nr 

1234/2007 oraz winorośli, która nie spełnia tych wymagań, wojewódzki inspektor 

ochrony roślin i nasiennictwa wydaje decyzję zakazującą wyrabiania wina z winogron 
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pozyskanych z tej części działki, na której znajduje się winorośl niespełniająca 

wymagań określonych w art. 120a ust. 2 lit. a i b rozporządzenia nr 1234/2007.] 

<1) nie spełnia wymagań określonych w art. 81 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013, 

wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa wydaje decyzję zakazującą 

wyrabiania wina z winogron pozyskanych z tej działki; 

2) spełnia wymagania określone w art. 81 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013 oraz 

winorośli, która nie spełnia tych wymagań, wojewódzki inspektor ochrony roślin 

i nasiennictwa wydaje decyzję zakazującą wyrabiania wina z winogron 

pozyskanych z tej części działki, na której znajduje się winorośl niespełniająca 

wymagań określonych w art. 81 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013.> 

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. 

5. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przekazuje Prezesowi Agencji 

informację o ostatecznych decyzjach, o których mowa w ust. 3, w terminie do dnia 15 

października każdego roku. 

6. Informacja, o której mowa w ust. 5, zawiera: 

1)   imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres każdego z 

przedsiębiorców, któremu wydano decyzję; 

2)   datę wydania decyzji i jej numer; 

3)   określenie powierzchni uprawy winorośli, z której jest zakazane pozyskiwanie 

winogron do wyrobu wina, ze wskazaniem: 

a)  województwa, powiatu i gminy, 

b)  nazwy oraz numeru obrębu ewidencyjnego, 

c)  numeru arkusza mapy, numeru działki lub działek ewidencyjnych. 

Art. 29. 

1. Ewidencję prowadzi Prezes Agencji. 

[2. Wpisu do ewidencji dokonuje się na wniosek producenta albo przedsiębiorcy niebędącego 

producentem, na każdy rok gospodarczy, w którym będzie wyrabiane wino, w terminie do 

dnia 1 sierpnia.] 

<2. Wpisu do ewidencji dokonuje się na wniosek producenta albo przedsiębiorcy 

niebędącego producentem, na każdy rok gospodarczy, w którym będzie wyrabiane 

wino.> 
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3. Wniosek o wpis do ewidencji składa się do Prezesa Agencji w postaci papierowej albo 

elektronicznej, na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie 

internetowej Agencji, w terminie do dnia 15 lipca roku poprzedzającego rok gospodarczy, 

którego dotyczy składany wniosek. 

4. Wniosek o wpis do ewidencji zawiera: 

1)   imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres producenta 

albo przedsiębiorcy niebędącego producentem, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie 

posiada uprawy winorośli, z której winogron wyrabia się wino przeznaczone do 

wprowadzenia do obrotu - również imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo 

firmę, siedzibę i adres właściciela uprawy winorośli; 

2)   określenie miejsca wyrobu wina; 

3)   informację o lokalizacji uprawy winorośli, z której winogron wyrabia się wino 

przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, zawierającą wskazanie: 

a)  województwa, powiatu i gminy, 

b)  nazwy oraz numeru obrębu ewidencyjnego, 

c)  numeru działki ewidencyjnej, z podaniem nazw odmian winorośli tam uprawianych oraz 

całkowitej powierzchni tej uprawy; 

4)   informację o całkowitej powierzchni upraw winorośli innych niż określone w pkt 3. 

5. Wniosek o wpis do ewidencji, w przypadku gdy w poprzednim roku gospodarczym 

producent albo przedsiębiorca niebędący producentem został wpisany do ewidencji, a 

informacje wymienione w ust. 4 nie uległy zmianie, zawiera następujące dane: 

1)   imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres producenta albo 

przedsiębiorcy niebędącego producentem; 

2)   numer wpisu do ewidencji zawarty w decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1. 

6. Wniosek o skreślenie z ewidencji w trakcie trwania roku gospodarczego, na który 

dokonano wpisu do ewidencji, składa się, w formie pisemnej, do Prezesa Agencji. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, zawiera następujące dane: 

1)   imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres producenta albo 

przedsiębiorcy niebędącego producentem; 

2)   numer wpisu do ewidencji zawarty w decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1. 

Art. 31. 

Prezes Agencji skreśla z ewidencji w przypadku: 

[1)   niezłożenia wniosku, o którym mowa w art. 29 ust. 2, na następny rok gospodarczy;] 
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2)   złożenia wniosku o skreślenie z ewidencji w trakcie trwania roku gospodarczego, na który 

wydano decyzje o wpisie do ewidencji; 

[3)   otrzymania od Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa informacji, o której 

mowa w art. 27 ust. 5;] 

<3) otrzymania od Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa informacji, o 

której mowa w art. 27 ust. 5, w przypadku gdy ostateczna decyzja wydana na 

podstawie art. 27 ust. 3 dotyczy całej powierzchni uprawy winorośli, o której mowa 

w art. 29 ust. 4 pkt 3;> 

4)   stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej kontroli, że nie są spełnione wymagania 

określone w art. 24 ust. 2. 

Art. 32. 

[1. W przypadku skreślenia z ewidencji, o którym mowa w art. 31 pkt 1 i 2, dopuszcza się 

wprowadzenie do obrotu wina w ilości nieprzekraczającej ilości podanej w deklaracji 

produkcji, o której mowa w art. 9 rozporządzenia nr 436/2009, i deklaracji zapasów, o 

której mowa w art. 11 rozporządzenia nr 436/2009, złożonych do Agencji, za dany rok 

gospodarczy.] 

<1. W przypadku skreślenia z ewidencji, o którym mowa w art. 31 pkt 2, dopuszcza się 

wprowadzenie do obrotu wina w ilości nieprzekraczającej ilości podanej w 

deklaracji produkcji, o której mowa w art. 9 rozporządzenia nr 436/2009, i 

deklaracji zapasów, o której mowa w art. 11 rozporządzenia nr 436/2009, złożonych 

do Agencji, za dany rok gospodarczy.> 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezes Agencji niezwłocznie przekazuje 

Głównemu Inspektorowi informację o skreśleniu z ewidencji oraz kopię deklaracji 

produkcji, o której mowa w art. 9 rozporządzenia nr 436/2009, i deklaracji zapasów, o 

której mowa w art. 11 rozporządzenia nr 436/2009, złożonych do Agencji za miniony rok 

gospodarczy. 

[Art. 38. 

 1. W przypadku, o którym mowa w rozporządzeniu nr 1234/2007: 

1)   w załączniku XVa w pkt A w ust. 2, minister właściwy do spraw rynków rolnych może 

zezwolić na zwiększenie naturalnej objętościowej zawartości alkoholu, o której mowa 

w rozporządzeniu nr 1234/2007 w załączniku III w części IIIa w ust. 16, przez 

przeprowadzenie wzbogacenia na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 

1234/2007 w załączniku XVa w pkt A i B; 
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2)   w załączniku XVa w pkt B w ust. 6, minister właściwy do spraw rynków rolnych może 

zezwolić na przekroczenie całkowitej objętościowej zawartości alkoholu określonej w 

rozporządzeniu nr 1234/2007 w odniesieniu do: 

a)  win czerwonych, na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 1234/2007 w 

załączniku XVa w pkt B w ust. 7, 

b)  win posiadających chronione nazwy pochodzenia lub chronione oznaczenia 

geograficzne. 

2. Informację o zezwoleniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rynków 

rolnych podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego 

tego ministra. 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych jest organem właściwym do występowania do 

Komisji Europejskiej o zwiększenie limitu wzbogacania w przypadku oraz na zasadach 

określonych w rozporządzeniu nr 1234/2007 w załączniku XVa w pkt A w ust. 3.] 

<Art. 38.  

1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych jest organem właściwym w sprawach: 

1) udzielania zezwolenia na zwiększenie naturalnej objętościowej zawartości 

alkoholu, o której mowa w rozporządzeniu nr 1308/2013 w załączniku VIII w 

części I w sekcji A w pkt 1; 

2) występowania do Komisji Europejskiej w sprawie zwiększania limitów 

naturalnej objętościowej zawartości alkoholu, o których mowa w rozporządzeniu 

nr 1308/2013 w załączniku VIII w części I w sekcji A w pkt 3; 

3) udzielania zezwolenia na podniesienie całkowitej objętościowej zawartości 

alkoholu, o której mowa w rozporządzeniu nr 1308/2013 w załączniku VIII w 

części I w sekcji B w pkt 7. 

2. Informację o udzieleniu zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 3, minister 

właściwy do spraw rynków rolnych zamieszcza na stronie urzędu obsługującego tego 

ministra.> 

Art. 40. 

[1. Inspekcja przeprowadza kontrolę: 

1)   dokumentów towarzyszących przewozowi wyrobów winiarskich, o których mowa w art. 

185c ust. 1 rozporządzenia nr 1234/2007, w rozporządzeniu nr 555/2008 w tytule III w 

rozdziale II oraz w rozporządzeniu nr 436/2009; 
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2)   rejestrów przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich, o których mowa w art. 36 

rozporządzenia nr 436/2009; 

3)   usuwania produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina, uwzględniając 

ograniczenia, o których mowa w rozporządzeniu nr 1234/2007 w załączniku XVb w pkt D 

oraz w rozporządzeniu nr 555/2008; 

4)   zgodności stosowania chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń 

geograficznych i określeń tradycyjnych z zasadami określonymi w art. 118m i 118v 

rozporządzenia nr 1234/2007 oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 607/2009 z dnia 14 

lipca 2009 r. ustanawiającym niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do 

rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia 

i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych 

produktów sektora wina (Dz. Urz. UE L 193 z 24.07.2009, str. 60, z późn. zm.), zwanym 

dalej "rozporządzeniem nr 607/2009".] 

<1. Inspekcja przeprowadza kontrolę: 

1) dokumentów towarzyszących przewozowi wyrobów winiarskich, o których mowa 

w art. 147 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013, w rozporządzeniu nr 555/2008 w 

tytule III w rozdziale II oraz w rozporządzeniu nr 436/2009; 

2) rejestrów przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich, o których mowa w art. 

147 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013 oraz w rozporządzeniu nr 436/2009 w 

tytule III w rozdziale III; 

3) usuwania produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina, o których mowa 

w rozporządzeniu nr 1308/2013 w załączniku VIII w części II w sekcji D oraz w 

rozporządzeniu nr 555/2008; 

4) zgodności stosowania chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń 

geograficznych i określeń tradycyjnych z zasadami określonymi w art. 103 i 

art. 113 rozporządzenia nr 1308/2013 oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) 

nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiającym niektóre szczegółowe 

przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu 

do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń 

tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina 

(Dz. Urz. UE L 193 z 24.07.2009, str. 60, z późn. zm.), zwanym dalej 

„rozporządzeniem nr 607/2009”; 
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5) zgodności stosowania oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów 

sektora wina chronionych na podstawie rozporządzenia nr 251/2014.> 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana w trybie i na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 669) w rozdziale 4. 

 

Art. 41. 

 Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia: 

[1)   sposób i miejsce pobierania próbek winogron, moszczu winogronowego i wina w trakcie 

fermentacji, a także ustalania naturalnej zawartości alkoholu w winogronach, moszczu 

winogronowym i winie w trakcie fermentacji, mając na względzie spełnienie wymagań dla 

przeprowadzania wzbogacania winogron, moszczu winogronowego i wina w trakcie 

fermentacji, określonych w rozporządzeniu nr 1234/2007 w załączniku XVa w pkt A i B;] 

<1) sposób i miejsce pobierania próbek winogron, moszczu winogronowego i wina w 

trakcie fermentacji, a także ustalania naturalnej zawartości alkoholu w 

winogronach, moszczu winogronowym i winie w trakcie fermentacji, mając na 

względzie spełnienie wymagań dla przeprowadzania wzbogacania winogron, 

moszczu winogronowego i wina w trakcie fermentacji, określonych w 

rozporządzeniu nr 1308/2013 w załączniku VIII w części I w sekcji A i B;> 

2)   termin zamknięcia rejestru przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich, o którym mowa 

w art. 36 rozporządzenia nr 436/2009, mając na względzie spełnienie wymagań 

określonych w art. 46 rozporządzenia nr 436/2009; 

[3)   minimalną zawartość alkoholu w wytłokach i osadzie drożdżowym, mając na względzie 

zapobieganie nadmiernemu tłoczeniu winogron zgodnie z ograniczeniami, o których 

mowa w rozporządzeniu nr 1234/2007 w załączniku XVb w pkt D w ust. 1.] 

<3) minimalną zawartość alkoholu w wytłokach i osadzie drożdżowym, mając na 

względzie zapobieżenie nadmiernemu tłoczeniu winogron zgodnie z ograniczeniami, 

o których mowa w rozporządzeniu nr 1308/2013 w załączniku VIII w części II w 

sekcji D w pkt 1.> 

Art. 42. 

Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia: 
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[1)   sposób usuwania produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina, mając na 

względzie zapobieganie nadmiernemu tłoczeniu winogron zgodnie z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu nr 1234/2007 w załączniku XVb w pkt D;] 

<1) sposób usuwania produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina, mając na 

względzie zapobieżenie nadmiernemu tłoczeniu winogron zgodnie z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu nr 1308/2013 w załączniku VIII w części II w sekcji 

D;> 

2)   producentów albo przedsiębiorców niebędących producentami zwolnionych z obowiązku 

prowadzenia rejestru przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich, o którym mowa w art. 

36 rozporządzenia nr 436/2009, mając na względzie wymagania określone w art. 37 ust. 3 

rozporządzenia nr 436/2009; 

3)   maksymalną wydajność winogron uzyskiwaną z jednego hektara uprawy winorośli, mając 

na względzie zapewnienie odpowiedniej jakości wyrabianych win; 

4)   sposób prowadzenia rejestru przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich, o którym mowa 

w art. 36 rozporządzenia nr 436/2009, odnotowywania informacji o stwierdzeniu 

ewentualnych przypadkowych zmian objętości wyrobów winiarskich oraz ewentualnego 

przeznaczania wyrabianych wyrobów winiarskich na potrzeby własne, mając na 

względzie spełnienie wymagań określonych w art. 39 ust. 2 rozporządzenia nr 436/2009. 

Art. 43. 

1. Dokument towarzyszący, o którym mowa w art. 24 ust. 1 lit. a (iii) rozporządzenia nr 

436/2009, zawiera nadany przez wysyłającego specjalny administracyjny numer 

ewidencyjny MVV, którym jest numer dokumentu sprzedaży przewożonego wyrobu. 

2. Administracyjny numer ewidencyjny MVV, o którym mowa w ust. 1, jest wpisywany w 

rejestrze przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich, o którym mowa w art. 36 ust. 1 

rozporządzenia nr 436/2009. 

[3. W przypadku przemieszczania wyrobów winiarskich, o których mowa w rozporządzeniu nr 

1234/2007 w załączniku I w części XII, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

dokumentem towarzyszącym może być dokument sprzedaży przewożonego wyrobu, jeżeli 

w rejestrze przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich, o którym mowa w art. 36 ust. 1 

rozporządzenia nr 436/2009, jest wpisywany numer dokumentu sprzedaży przewożonego 

wyrobu.] 

<3. W przypadku przemieszczania wyrobów winiarskich, o których mowa w 

rozporządzeniu nr 1308/2013 w załączniku I w części XII, na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej, dokumentem towarzyszącym może być dokument 

sprzedaży przewożonego wyrobu, jeżeli w rejestrze przychodu i rozchodu wyrobów 

winiarskich, o których mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia nr 436/2009, jest 

wpisywany numer dokumentu sprzedaży przewożonego wyrobu.> 

Art. 45. 

1. W ramach certyfikacji wina z określonej odmiany winorośli: 

1)   wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze względu na miejsce 

wyrobu wina, na wniosek wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na to 

miejsce: 

a)  niezwłocznie przeprowadza kontrolę mającą na celu ustalenie zgodności ze stanem 

faktycznym informacji, o której mowa w art. 44 ust. 4 pkt 3, 

b)  przekazuje wyniki kontroli, o której mowa w lit. a, w terminie 7 dni od dnia 

przeprowadzenia kontroli, wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na 

miejsce wyrobu wina; 

2)   wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce wyrobu wina przeprowadza 

kontrolę wyrobu i rozlewu win podlegających certyfikacji oraz wielkości posiadanych 

zapasów win podlegających certyfikacji w poprzednich latach gospodarczych. 

2. W ramach certyfikacji wina z określonego rocznika przeprowadza się kontrolę określoną w 

ust. 1 pkt 2. 

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest przeprowadzana w trybie i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych w rozdziale 4, z tym że kontrola ta obejmuje co najmniej jedną z 

następujących czynności: 

1)   sprawdzenie dokumentów związanych z wyrobem wina podlegającego certyfikacji, w 

tym rejestru przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich, o którym mowa w art. 36 

ust. 1 rozporządzenia nr 436/2009, oraz potwierdzenie zgodności informacji 

zawartych w tych dokumentach ze stanem faktycznym; 

[2)   sprawdzenie dokumentu towarzyszącego, o którym mowa w art. 185c ust. 1 

rozporządzenia nr 1234/2007, oraz potwierdzenie zgodności informacji zawartych w 

tym dokumencie ze stanem faktycznym;] 

<2) sprawdzenie dokumentu towarzyszącego, o którym mowa w art. 147 ust. 1 

rozporządzenia nr 1308/2013, oraz potwierdzenie zgodności informacji 

zawartych w tym dokumencie ze stanem faktycznym;> 
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3)   sprawdzenie sposobu wyrobu i rozlewu wina podlegającego certyfikacji. 

[Art. 48. 

Minister właściwy do spraw rynków rolnych jest organem właściwym w sprawach: 

1)   uznawania organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych, o którym mowa 

w art. 125o rozporządzenia nr 1234/2007, oraz cofania tego uznania; 

2)   kontroli organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych, o której mowa w 

art. 125b ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1234/2007; 

3)   przekazywania Komisji Europejskiej powiadomień rocznych, o których mowa w art. 125b 

ust. 2 lit. c oraz art. 125k ust. 3 lit. d rozporządzenia nr 1234/2007. 

Art. 49. 

Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w drodze decyzji: 

1)   uznaje organizację producentów, jeżeli: 

a)  organizacja ta spełnia wymagania, o których mowa w art. 125o ust. 1 lit. a rozporządzenia 

nr 1234/2007, 

b)  jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, 

c)  zrzesza co najmniej 10 członków, którzy w okresie trzech kolejnych lat gospodarczych 

uzyskali wpis do ewidencji co najmniej na jeden rok gospodarczy i do jego zakończenia 

nie zostali skreśleni z ewidencji w przypadkach określonych w art. 31 pkt 2-4, 

d)  łączna ilość faktycznie wyrobionego wina deklarowana przez jej członków w ostatecznych 

deklaracjach, o których mowa w art. 8 rozporządzenia 436/2009, stanowi nie mniej niż 

10% ilości wina deklarowanego przez wszystkich członków w tych deklaracjach; 

2)   uznaje organizację międzybranżową, jeżeli: 

a)  organizacja ta spełnia wymagania, o których mowa w art. 125o ust. 1 lit. b rozporządzenia 

nr 1234/2007, 

b)  jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, 

c)  zrzesza co najmniej: 

–  25 członków posiadających zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, którzy faktycznie prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obrót 

hurtowy wyrobami winiarskimi, 

–  25 członków wpisanych do rejestru lub ewidencji; 

3)   cofa uznanie, w przypadku naruszenia wymagań określonych w pkt 1 lub 2 lub art. 125o 

rozporządzenia nr 1234/2007. 
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Art. 50. 

1. Wniosek o uznanie organizacji zawiera: 

1)   nazwę organizacji, jej siedzibę i adres; 

2)   informację, czy organizacja ubiega się o uznanie za organizację producentów czy 

organizację międzybranżową; 

3)   imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji w sprawach 

związanych z uzyskaniem uznania; 

4)   numer w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

2. Do wniosku dołącza się: 

1)   statut organizacji; 

2)   wykaz członków organizacji, jeżeli nie jest zawarty w statucie, o którym mowa w pkt 1. 

Art. 51. 

1. Uznana organizacja producentów przesyła corocznie ministrowi właściwemu do spraw 

rynków rolnych, w terminie do dnia 30 września, informację o: 

1)   działaniach zrealizowanych w poprzednim roku gospodarczym; 

2)   łącznej ilości litrów wina wyrobionego przez jej członków w poprzednim roku 

gospodarczym; 

3)   liczbie członków organizacji spełniających wymagania określone w art. 49 ust. 1 pkt 1 lit. 

c. 

2. Uznana organizacja międzybranżowa przesyła corocznie ministrowi właściwemu do spraw 

rynków rolnych, w terminie do dnia 30 września, informację o: 

1)   działaniach zrealizowanych w poprzednim roku gospodarczym; 

2)   liczbie członków wykonujących działalność gospodarczą w zakresie: 

a)  wyrobu wina przeznaczonego do wprowadzenia do obrotu, 

b)  obrotu hurtowego wyrobami winiarskimi. 

3. Kontrola, o której mowa w art. 125b ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1234/2007, jest 

przeprowadzana na podstawie udostępnionych przez Prezesa Agencji informacji, o 

których mowa w art. 30 ust. 3 lub art. 35 ust. 1 i 2, dotyczących poszczególnych 

przedsiębiorców będących członkami kontrolowanej organizacji.] 

Art. 52. 

Minister właściwy do spraw rynków rolnych jest organem właściwym do: 

[1)   przyjmowania i merytorycznej oceny wniosku o: 
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a)  objęcie ochroną nazwy wyrobu winiarskiego, o którym mowa w rozporządzeniu nr 

1234/2007 w załączniku XIb w ust. 1, 3-6, 8, 9, 11, 15 i 16, jako nazwy pochodzenia lub 

jako oznaczenia geograficznego, zwanego dalej "wnioskiem o objęcie ochroną", 

b)  zatwierdzenie zmiany specyfikacji, o której mowa w art. 118q rozporządzenia nr 

1234/2007, 

c)  unieważnienie ochrony, o którym mowa w art. 118r rozporządzenia nr 1234/2007; 

2)   przekazywania Komisji Europejskiej wniosku o: 

a)  objęcie ochroną, o którym mowa w art. 118f ust. 5 lit. b rozporządzenia nr 1234/2007, 

b)  zatwierdzenie zmiany specyfikacji, o której mowa w art. 118q rozporządzenia nr 

1234/2007, 

c)  unieważnienie ochrony, o którym mowa w art. 118r rozporządzenia nr 1234/2007;] 

<1) przyjmowania i merytorycznej oceny wniosku o: 

a) objęcie ochroną nazwy wyrobu winiarskiego, o którym mowa w rozporządzeniu nr 

1308/2013 w załączniku VII w części II w pkt 1, 3–6, 8, 9, 11, 15 i 16, jako nazwy 

pochodzenia lub jako oznaczenia geograficznego, albo w rozporządzeniu nr 

251/2014, zwanego dalej „wnioskiem o objęcie ochroną”, 

b) zatwierdzenie zmiany specyfikacji, o której mowa w art. 105 rozporządzenia nr 

1308/2013 albo w art. 24 rozporządzenia nr 251/2014, 

c) unieważnienie ochrony, o którym mowa w art. 106 rozporządzenia nr 1308/2013 albo 

w art. 25 rozporządzenia nr 251/2014; 

2) przekazywania Komisji Europejskiej wniosku o: 

a) objęcie ochroną, o którym mowa w art. 96 ust. 5 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w 

art. 13 ust. 5 lit. b rozporządzenia nr 251/2014, 

b) zatwierdzenie zmiany specyfikacji, o której mowa w art. 105 rozporządzenia nr 

1308/2013 albo w art. 24 rozporządzenia nr 251/2014, 

c) unieważnienie ochrony, o którym mowa w art. 106 rozporządzenia nr 1308/2013 albo 

w art. 25 rozporządzenia nr 251/2014;> 

3)   przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżenia do wniosku o objęcie ochroną, o którym 

mowa w art. 62; 

[4)   prowadzenia postępowania w przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 

118h rozporządzenia nr 1234/2007, do wniosku o objęcie ochroną zgłoszonego przez 

Rzeczpospolitą Polską; 
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5)   zgłaszania sprzeciwu oraz prowadzenia postępowania w przypadku wniesienia przez 

Rzeczpospolitą Polską sprzeciwu, o którym mowa w art. 118h rozporządzenia nr 

1234/2007, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 14 rozporządzenia nr 607/2009;] 

<4) prowadzenia postępowania w przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w 

art. 98 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 15 rozporządzenia nr 251/2014, do 

wniosku o objęcie ochroną zgłoszonego przez Rzeczpospolitą Polską; 

5) zgłaszania sprzeciwu oraz prowadzenia postępowania w przypadku wniesienia przez 

Rzeczpospolitą Polską sprzeciwu, o którym mowa w art. 98 rozporządzenia nr 

1308/2013 albo w art. 15 rozporządzenia nr 251/2014, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w art. 14 rozporządzenia nr 607/2009;> 

6)   przekazywania Komisji Europejskiej informacji o organach właściwych w sprawach 

kontroli i certyfikacji wyrobów winiarskich posiadających chronioną nazwę pochodzenia 

albo chronione oznaczenie geograficzne. 

[Art. 53. 

Wniosek o objęcie ochroną składa się tylko w zakresie jednego wyrobu winiarskiego, o 

którym mowa w rozporządzeniu nr 1234/2007 w załączniku XIb w ust. 1, 3-6, 8, 9, 11, 15 i 

16.] 

<Art. 53.  

Wniosek o objęcie ochroną składa się tylko w zakresie jednego wyrobu winiarskiego, o 

którym mowa w rozporządzeniu nr 1308/2013 w załączniku VII w części II w pkt 1, 3–6, 

8, 9, 11, 15 i 16 lub w rozporządzeniu nr 251/2014.> 

Art. 54. 

[Wniosek o objęcie ochroną, oprócz danych określonych w art. 118c rozporządzenia nr 

1234/2007, zawiera ponadto:] 

<Wniosek o objęcie ochroną, oprócz danych określonych w art. 94 rozporządzenia 

nr 1308/2013 albo w art. 10 rozporządzenia nr 251/2014, zawiera ponadto:> 

1)   wskazanie: 

a)  wnioskodawcy albo osoby działającej w jego imieniu, 

b)  adresu do korespondencji wnioskodawcy albo osoby działającej w jego imieniu; 

2)   wykaz dokumentów lub informacji dołączonych do wniosku o objęcie ochroną. 
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Art. 60. 

1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w terminie 14 dni od dnia wpisania danych i 

informacji, o których mowa w art. 59 ust. 2, do rejestru wewnętrznego wniosków o 

objęcie ochroną: 

1)   powiadamia o tym wnioskodawcę; 

2)   ogłasza w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rynków rolnych dane i 

informacje, o których mowa w art. 59 ust. 2; 

3)   zamieszcza treść wniosku o objęcie ochroną oraz dane i informacje, o których mowa w 

art. 59 ust. 2, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra; 

[4)   zwraca się do organizacji reprezentujących przedsiębiorców wykonujących działalność 

gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich oraz do Głównego 

Inspektora o wyrażenie opinii o spełnianiu wymagań określonych w art. 118b i 118c 

rozporządzenia nr 1234/2007.] 

<4) zwraca się do organizacji reprezentujących przedsiębiorców wykonujących 

działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich oraz 

do Głównego Inspektora o wyrażenie opinii o spełnianiu wymagań określonych w 

art. 93 i art. 94 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 2 pkt 3 i art. 10 

rozporządzenia nr 251/2014.> 

2. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 4, organizacje reprezentujące producentów lub 

przedsiębiorców niebędących producentami wykonujących działalność gospodarczą w 

zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich przekazują w terminie 60 dni od dnia 

otrzymania wniosku o ich wyrażenie. 

[Art. 64. 

1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w przypadku gdy nie zostało złożone 

zastrzeżenie do wniosku o objęcie ochroną albo zastrzeżenie złożone do wniosku o objęcie 

ochroną jest nieuzasadnione, biorąc pod uwagę wymagania określone w art. 118b i 118c 

rozporządzenia nr 1234/2007 lub opinie, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 4 i art. 63 

ust. 1, wydaje decyzję o: 

1)   stwierdzeniu spełniania wymagań, o których mowa w art. 118b i 118c rozporządzenia 

nr 1234/2007, albo stwierdzeniu spełniania wymagań, o których mowa w art. 118b i 

118c rozporządzenia nr 1234/2007, i oddaleniu zastrzeżenia, po czym przekazuje 

niezwłocznie Komisji Europejskiej dokumenty i informacje, o których mowa w art. 

118f ust. 5 lit. b rozporządzenia nr 1234/2007, albo 
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2)   odmowie przekazania Komisji Europejskiej wniosku o objęcie ochroną - w przypadku 

stwierdzenia niespełniania wymagań, o których mowa w art. 118b i 118c 

rozporządzenia nr 1234/2007. 

2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się przepisu art. 127 § 3 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 

oraz z 2014 r. poz. 183). 

Art. 65. 

Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w przypadku gdy zostało złożone uzasadnione 

zastrzeżenie do wniosku o objęcie ochroną, biorąc pod uwagę wymagania określone w 

art. 118b i 118c rozporządzenia nr 1234/2007 lub opinie, o których mowa w art. 60 ust. 1 

pkt 4 i art. 63 ust. 1, wzywa wnioskodawcę do złożenia wniosku o objęcie ochroną 

uzgodnionego z wnoszącym zastrzeżenie, w wyznaczonym terminie.] 

<Art. 64. 

1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w przypadku gdy nie zostało złożone 

zastrzeżenie do wniosku o objęcie ochroną albo zastrzeżenie złożone do wniosku o 

objęcie ochroną jest nieuzasadnione, biorąc pod uwagę wymagania określone w art. 

93 i art. 94 rozporządzenia nr 1308/2013, art. 2 pkt 3 i art. 10 rozporządzenia 

nr 251/2014 lub opinie, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 4 i art. 63 ust. 1, wydaje 

decyzję o: 

1) stwierdzeniu spełniania wymagań, o których mowa w art. 93 i art. 94 rozporządzenia 

nr 1308/2013, albo stwierdzeniu spełniania wymagań, o których mowa w art. 93 i art. 

94 rozporządzenia nr 1308/2013, i oddaleniu zastrzeżenia, po czym przekazuje 

niezwłocznie Komisji Europejskiej dokumenty i informacje, o których mowa w art. 

96 ust. 5 rozporządzenia nr 1308/2013, albo 

2) stwierdzeniu spełniania wymagań, o których mowa w art. 2 pkt 3 i art. 10 

rozporządzenia nr 251/2014, albo stwierdzeniu spełniania wymagań, o których mowa 

w art. 2 pkt 3 i art. 10 rozporządzenia nr 251/2014, i oddaleniu zastrzeżenia, po czym 

przekazuje niezwłocznie Komisji Europejskiej dokumenty i informacje, o których 

mowa w art. 13 ust. 5 lit. b rozporządzenia nr 251/2014, albo 

3) odmowie przekazania Komisji Europejskiej wniosku o objęcie ochroną – w 

przypadku stwierdzenia niespełniania wymagań, o których mowa w art. 93 i art. 94 

rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 2 pkt 3 i art. 10 rozporządzenia 

nr 251/2014. 
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Art. 65.  

Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w przypadku gdy zostało złożone 

uzasadnione zastrzeżenie do wniosku o objęcie ochroną, biorąc pod uwagę 

wymagania określone w art. 93 i art. 94 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 2 

pkt 3 i art. 10 rozporządzenia nr 251/2014 lub opinie, o których mowa w art. 60 ust. 1 

pkt 4 i art. 63 ust. 1, wzywa wnioskodawcę do złożenia wniosku o objęcie ochroną 

uzgodnionego z wnoszącym zastrzeżenie, w wyznaczonym terminie.> 

 

Art. 66. 

W przypadku: 

[1)   złożenia wniosku o objęcie ochroną, o którym mowa w art. 65, minister właściwy do 

spraw rynków rolnych, biorąc pod uwagę wymagania określone w art. 118b i 118c 

rozporządzenia nr 1234/2007 lub opinie, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 4 i art. 63 

ust. 1, wydaje decyzję o: 

a)  stwierdzeniu spełniania wymagań, o których mowa w art. 118b i 118c rozporządzenia 

nr 1234/2007, po czym niezwłocznie przekazuje Komisji Europejskiej dokumenty i 

informacje, o których mowa w art. 118f ust. 5 lit. b rozporządzenia nr 1234/2007, albo 

b)  odmowie przekazania Komisji Europejskiej wniosku o objęcie ochroną - w przypadku 

stwierdzenia niespełniania wymagań, o których mowa w art. 118b i 118c 

rozporządzenia nr 1234/2007;] 

<1) złożenia wniosku o objęcie ochroną, o którym mowa w art. 65, minister właściwy do 

spraw rynków rolnych, biorąc pod uwagę wymagania określone w art. 93 i art. 94 

rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 2 pkt 3 i art. 10 rozporządzenia nr 251/2014 

lub opinie, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 4 i art. 63 ust. 1, wydaje decyzję o: 

a) stwierdzeniu spełniania wymagań, o których mowa w art. 93 i art. 94 rozporządzenia 

nr 1308/2013 albo w art. 2 pkt 3 i art. 10 rozporządzenia nr 251/2014, po czym 

niezwłocznie przekazuje Komisji Europejskiej dokumenty i informacje, o których 

mowa w art. 96 ust. 5 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 13 ust. 5 lit. b 

rozporządzenia nr 251/2014, albo 

b) odmowie przekazania Komisji Europejskiej wniosku o objęcie ochroną – w 

przypadku stwierdzenia niespełniania wymagań, o których mowa w art. 93 i art. 94 

rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 2 pkt 3 i art. 10 rozporządzenia nr 

251/2014;> 
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2)   niezłożenia wniosku o objęcie ochroną, o którym mowa w art. 65, minister właściwy do 

spraw rynków rolnych, w wyznaczonym terminie, wydaje decyzję o odmowie przekazania 

Komisji Europejskiej wniosku o objęcie ochroną. 

[Art. 68. 

Przepisy art. 52-67 stosuje się do wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji, o której mowa 

w art. 118q rozporządzenia nr 1234/2007.] 

<Art. 68. 

Przepisy art. 52–67 stosuje się do wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji, o której 

mowa w art. 105 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 24 rozporządzenia nr 

251/2014.> 

[Art. 70. 

1. Tymczasowa ochrona krajowa wygasa z dniem: 

1)   dokonania wpisu nazwy wyrobu winiarskiego do rejestru chronionych nazw pochodzenia 

oraz chronionych oznaczeń geograficznych; 

2)   odmowy dokonania wpisu do rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych 

oznaczeń geograficznych. 

2. Po dokonaniu wpisu nazwy wyrobu winiarskiego do rejestru chronionych nazw 

pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych oraz w przypadku odmowy 

dokonania tego wpisu, nazwę wyrobu winiarskiego skreśla się z listy, o której mowa w art. 

69 ust. 2.] 

<Art. 70. 

1. Tymczasowa ochrona krajowa wygasa z dniem: 

1) dokonania wpisu nazwy wyrobu winiarskiego do rejestru chronionych nazw 

pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych dla win albo rejestru 

chronionych oznaczeń geograficznych dla aromatyzowanych produktów sektora 

wina; 

2) odmowy dokonania wpisu do rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz 

chronionych oznaczeń geograficznych dla win albo rejestru chronionych 

oznaczeń geograficznych dla aromatyzowanych produktów sektora wina. 

2. Nazwę wyrobu winiarskiego skreśla się z listy, o której mowa w art. 69 ust. 2: 

1) po dokonaniu wpisu nazwy wyrobu winiarskiego do rejestru chronionych nazw 

pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych dla win albo rejestru 
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chronionych oznaczeń geograficznych dla aromatyzowanych produktów sektora 

wina; 

2) w przypadku odmowy dokonania wpisu, o którym mowa w pkt 1.> 

 

Art. 75. 

1. Jednostka certyfikująca ubiegająca się o uzyskanie upoważnienia do przeprowadzania 

kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności składa w tym zakresie 

wniosek do ministra właściwego do spraw rynków rolnych. 

2. Do wniosku dołącza się: 

1)   certyfikat akredytacji w zakresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 pkt 1; 

[2)   dokumenty lub informacje niezbędne do stwierdzenia, że jednostka certyfikująca 

spełnia wymagania określone w art. 118p rozporządzenia nr 1234/2007.] 

<2) dokumenty lub informacje niezbędne do stwierdzenia, że jednostka 

certyfikująca spełnia wymagania określone w art. 23 ust. 3 rozporządzenia 

nr 251/2014.> 

[3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w drodze decyzji, upoważnia jednostkę 

certyfikującą do przeprowadzania kontroli oraz do wydawania i cofania certyfikatów 

zgodności, jeżeli jednostka ta spełnia wymagania określone w art. 118p 

rozporządzenia nr 1234/2007.] 

<3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w drodze decyzji, upoważnia 

jednostkę certyfikującą do przeprowadzania kontroli oraz do wydawania i 

cofania certyfikatów zgodności, jeżeli jednostka ta spełnia wymagania określone 

w art. 23 rozporządzenia nr 251/2014.> 

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych w decyzji, o której mowa w ust. 3, nadaje 

upoważnionej jednostce certyfikującej numer identyfikacyjny. 

[5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, na wniosek Głównego Inspektora, 

wydaje decyzję o cofnięciu upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz do 

wydawania i cofania certyfikatów zgodności, w przypadku stwierdzenia, że 

upoważniona jednostka certyfikująca nie spełnia wymagań określonych w art. 118p 

rozporządzenia nr 1234/2007.] 

<5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, na wniosek Głównego Inspektora, 

wydaje decyzję o cofnięciu upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz do 

wydawania i cofania certyfikatów zgodności, w przypadku stwierdzenia, że 
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upoważniona jednostka certyfikująca nie spełnia wymagań określonych w art. 23 

rozporządzenia nr 251/2014.> 

6. Upoważniona jednostka certyfikująca może wystąpić do ministra właściwego do spraw 

rynków rolnych z wnioskiem o cofnięcie upoważnienia do przeprowadzania kontroli 

oraz do wydawania i cofania certyfikatów zgodności. 

Art. 79. 

1. Za dokonanie oceny: 

1)   wniosku o objęcie ochroną, z wyłączeniem wniosków, o których mowa w art. 65, 

2)   zastrzeżenia do wniosku o objęcie ochroną, 

[3)   wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji, o której mowa w art. 118q 

rozporządzenia nr 1234/2007] 

<3) wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji, o której mowa w art. 105 

rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 24 rozporządzenia nr 251/2014> 

[-   pobiera się opłatę.] 

<– pobiera się opłatę w wysokości nieprzekraczającej 20% przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego, w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie tych 

dokumentów.> 

2. Opłata stanowi dochód budżetu państwa. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych. 

[3. Dowód wniesienia opłaty dołącza się do wniosku o objęcie ochroną, zastrzeżenia do 

wniosku o objęcie ochroną lub wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji, o której 

mowa w art. 118q rozporządzenia nr 1234/2007.] 

<3. Dowód wniesienia opłaty dołącza się do wniosku o objęcie ochroną, zastrzeżenia 

do wniosku o objęcie ochroną lub wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji, o 

której mowa w art. 105 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 24 

rozporządzenia nr 251/2014.> 

[Art. 80. 

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, stawki 

opłat za dokonanie ocen, o których mowa w art. 79 ust. 1, mając na względzie zakres 

czynności niezbędnych do oceny wniosków o objęcie ochroną, zastrzeżeń do wniosków 
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o objęcie ochroną i wniosków o zatwierdzenie zmiany specyfikacji, o której mowa w 

art. 118q rozporządzenia nr 1234/2007.] 

<Art. 80. 

Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, 

stawki opłat za dokonanie ocen, o których mowa w art. 79 ust. 1, mając na 

względzie zakres czynności niezbędnych do oceny wniosków o objęcie ochroną, 

zastrzeżeń do wniosków o objęcie ochroną i wniosków o zatwierdzenie zmiany 

specyfikacji, o której mowa w art. 105 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 

24 rozporządzenia nr 251/2014.> 

Art. 86. 

Kto: 

[1)   wyrabiając i rozlewając wino uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych 

przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, nie spełnia warunków określonych w art. 

24 ust. 2,] 

<1) wyrabiając i rozlewając wino uzyskane z winogron pochodzących z upraw 

własnych przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, nie spełnia warunków 

określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2,> 

2)   wyrabia wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczone do wprowadzenia do obrotu z odmian 

winorośli innych niż określone w art. 25 albo w przepisach wydanych na podstawie 

art. 26 lub wprowadza do obrotu takie wino, 

3)   uprawiając winorośl, z której winogron wyrabia się wino przeznaczone do 

wprowadzenia do obrotu, utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzenie kontroli, o 

której mowa w art. 27 ust. 1, 

4)   podaje we wniosku o wpis do ewidencji, o którym mowa w art. 29 ust. 4, niezgodne 

ze stanem faktycznym informacje o lokalizacji uprawy winorośli, z której winogron 

wyrabia się wino przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, lub nazwy uprawianych 

odmian winorośli, 

5)   będąc do tego obowiązanym, nie informuje o terminie przeprowadzenia zbioru 

winogron, o którym mowa w art. 34, lub informuje niezgodnie ze stanem faktycznym, 

6)   wyrabia wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, w miejscu 
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innym niż miejsce wyrobu wskazane we wniosku o wpis do ewidencji, o którym 

mowa w art. 29 ust. 4 pkt 2, 

7)   wyrabia wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, w miejscu 

innym niż miejsce wskazane we wniosku o wpis do ewidencji, o którym mowa w art. 

29 ust. 4 pkt 3, 

8)   wyrabia wino z winogron pozyskiwanych z upraw winorośli położonych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, bez 

uzyskania wpisu do ewidencji, 

9)   będąc do tego obowiązanym, nie składa w terminie deklaracji, o których mowa w art. 

35 ust. 1-4, lub składa te deklaracje niezgodnie ze stanem faktycznym, 

10)  wyrabiając wino przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, nie prowadzi rejestru 

przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia 

nr 436/2009, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 36-43 rozporządzenia nr 

436/2009, lub dokonuje w tym rejestrze wpisów niezgodnych ze stanem faktycznym, 

11)  będąc do tego obowiązanym, nie wypełnia obowiązków dotyczących wypełnienia i 

posiadania dokumentów towarzyszących przewozowi wyrobów winiarskich 

określonych w art. 33 rozporządzenia nr 436/2009 lub dokonuje w tych dokumentach 

wpisów niezgodnych ze stanem faktycznym, 

12)  wyrabiając wino przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, nie dokonuje zgłoszenia 

zamiaru przeprowadzenia wzbogacania w terminie, o którym mowa w art. 37 ust. 2, 

13)  wyrabiając wino przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, nie dokonuje zgłoszenia 

zamiaru przeprowadzenia słodzenia w terminie, o którym mowa w rozporządzeniu nr 

606/2009 w załączniku ID w ust. 5 w lit. b, lub odkwaszania w terminie, o którym 

mowa w art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 606/2009, 

14)  będąc do tego obowiązanym, nie usuwa produktów ubocznych powstałych przy 

wyrobie wina lub usuwa je bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 39 ust. 1, 

[15)  przeprowadza wzbogacanie niezgodnie z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu nr 1234/2007 w załączniku XVa w pkt A w ust. 2 oraz w pkt B,] 

<15) przeprowadza wzbogacanie niezgodnie z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu nr 1308/2013 w załączniku VIII w części I w sekcji A w pkt 2 i 3 

oraz w sekcji B,> 
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16)  nie posiadając nadanego numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 46 ust. 1, 

podaje na etykiecie rocznik wina lub nazwę odmiany winorośli, 

17)  posiadając nadany numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 46 ust. 1, nie podaje 

tego numeru na etykiecie w sposób określony w art. 46 ust. 3 

-   podlega karze grzywny. 

Art. 88. 

[1. Kto, nie spełniając warunków określonych we wniosku o objęcie ochroną, wprowadza do 

obrotu wyroby winiarskie oznaczone nazwą wpisaną do rejestru chronionych nazw 

pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych, z naruszeniem przepisów art. 

118m ust. 2 rozporządzenia nr 1234/2007, lub umieszcza te nazwy na wyrobach 

winiarskich lub ich opakowaniach, lub używa ich w inny sposób, podlega karze pieniężnej 

w wysokości do 200% korzyści majątkowej uzyskanej lub którą mógłby uzyskać za 

wprowadzone do obrotu wyroby winiarskie, nie niższej jednak niż 500 zł.] 

<1. Kto, nie spełniając warunków określonych we wniosku o objęcie ochroną, 

wprowadza do obrotu wyroby winiarskie oznaczone nazwą wpisaną do rejestru 

chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych, z 

naruszeniem przepisów art. 103 rozporządzenia nr 1308/2013 albo art. 20 

rozporządzenia nr 251/2014, lub umieszcza te nazwy na wyrobach winiarskich lub 

ich opakowaniach, lub używa ich w inny sposób, podlega karze pieniężnej w 

wysokości do 200% korzyści majątkowej uzyskanej lub którą mógłby uzyskać za 

wprowadzone do obrotu wyroby winiarskie, nie niższej jednak niż 500 zł.> 

2. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, jest wymierzana, w drodze decyzji, przez 

wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce prowadzenia czynności 

kontrolnych, przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości czynu, stopnia zawinienia, zakresu 

naruszenia, dotychczasowej działalności dokonującego naruszenia i wielkości jego 

obrotów. 

3. Termin zapłaty kary pieniężnej wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w 

ust. 2. 

4. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa i są wpłacane na rachunek bankowy 

wojewódzkiego inspektoratu artykułów rolno-spożywczych. 

 


