BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 7 lipca 2017 r.
o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
oraz zmianie niektórych innych ustaw
(druk nr550 )

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków
rolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1006)

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,
d) (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 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007
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-2(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej
"rozporządzeniem nr 1308/2013";
<3c) zasady realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół,
ustanowionego zgodnie z art. 23 rozporządzenia nr 1308/2013>
4) (uchylony);
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. (uchylony).

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 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.]
<1. Każde dostarczenie produktów rolnych należących do sektorów, o których mowa w
art. 1 ust. 2 lit. a, lit. c wyłącznie w zakresie buraków cukrowych, lit. f, h, i, n, o, lit. p
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-3wyłącznie w zakresie mleka surowego, lit. q, r, s oraz t rozporządzenia nr 1308/2013,
z wyłączeniem dostaw bezpośrednich i rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z
2017 r. poz. 149 i 60) oraz sprzedaży bezpośredniej w rozumieniu ustawy z dnia 16
grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r. poz. 242 i
471), przez producenta będącego rolnikiem w rozumieniu art. 4 pkt 1 lit. a
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla
rolników na podstawie 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.), którego
gospodarstwo rolne jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do
pierwszego nabywcy będącego przetwórcą lub dystrybutorem, który nie zbywa tych
produktów

rolnych

bezpośrednio

konsumentom

finalnym,

zwanym

dalej

„dystrybutorem”, wymaga zawarcia umowy obejmującej jedną lub wiele dostaw,
spełniającej warunki określone w:
1) art. 125 i art. 127 oraz w załączniku X i XI do 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, wyłącznie w zakresie buraków
cukrowych;
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, wyłącznie w zakresie mleka surowego;
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, f, h, i, n, o,
q, r, s oraz t rozporządzenia nr 1308/2013.>
<1a. Uznaje się, że warunek zawarcia pisemnej umowy określony w punkcie I pkt 1
odpowiednio załącznika X i XI do rozporządzenia nr 1308/2013, art. 148 ust. 2 lit. b
oraz art. 168 ust. 4 lit. b tego rozporządzenia jest spełniony również w przypadku
zawarcia umowy w formie dokumentowej albo elektronicznej.
1b. Oprócz przypadku, o którym mowa w art. 148 ust. 3 oraz art. 168 ust. 5
rozporządzenia nr 1308/2013, przepisów ust. 1 nie stosuje się również w przypadku,
gdy producent, o którym mowa w ust. 1, będący członkiem:
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-41) grupy producentów rolnych w rozumieniu przepisów o grupach producentów
rolnych i ich związkach sprzedaje produkty rolne do grupy producentów
rolnych, której jest członkiem,
2) wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację
producentów owoców i warzyw w rozumieniu przepisów o organizacji rynków
owoców i warzyw oraz rynku chmielu sprzedaje owoce lub warzywa do tej
grupy,
3) uznanej organizacji producentów owoców i warzyw w rozumieniu przepisów o
organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu sprzedaje owoce lub
warzywa do tej organizacji,
4) organizacji producentów uznanej na podstawie art. 38i ust. 1 lub uznanej
w rozumieniu przepisów o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
sprzedaje produkty rolne do tej organizacji
– jeżeli statut lub umowa, lub umowa członkowska tej grupy lub tej organizacji
spełniają, w zależności od produktu, warunki określone w art. 125 lub art. 127
rozporządzenia nr 1308/2013 oraz odpowiednio w załączniku X lub XI do tego
rozporządzenia albo art. 148 ust. 2 lit. a–c, albo art. 168 ust. 4 lit. a–c tego
rozporządzenia.
1c. Umowę, o której mowa w ust. 1 i 1a, nabywca, o którym mowa w ust. 1, przechowuje
przez 2 lata, licząc od końca roku, w którym została zrealizowana ostatnia dostawa w
ramach tej umowy.>
[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.
3a. Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy według miejsca siedziby lub
zamieszkania nabywcy przeprowadza czynności sprawdzające spełnienia obowiązku
zawierania umów, o których mowa w ust. 1.
4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia,
minimalny okres obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 1, oraz minimalny okres
od zawarcia umowy do realizacji dostawy, mając na względzie zapewnienie właściwego
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

-5<Rozdział 7d
Program dla szkół

Art. 38s.
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 dla szkół
ustanowionego zgodnie z art. 23 rozporządzenia nr 1308/2013, chyba że ustawa lub
przepisy odrębne stanowią inaczej.
Art. 38t.
Na finansowanie programu dla szkół poza środkami z budżetu Unii Europejskiej
przeznacza się środki z budżetu państwa.
Art. 38u.
1. W zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 38s, dyrektor oddziału
terenowego Agencji, w drodze decyzji:
1) zatwierdza wnioskodawców, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a i c–e
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/40 z dnia 3 listopada 2016 r.
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i
warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych oraz zmieniającego
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 (Dz. Urz. UE L 5
z 10.01.2017, str. 11), zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/40”, spełniających
warunki określone w art. 6 rozporządzenia 2017/40, realizujących działania
wymienione w art. 5 ust. 1 lit. a tego rozporządzenia oraz zawiesza lub cofa
zatwierdzenie na zasadach określonych w art. 7 tego rozporządzenia;
2) przyznaje pomoc unijną zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013 na
finansowanie kosztów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia
2017/40;
3) przyznaje pomoc krajową zgodnie z art. 23a ust. 6 oraz art. 217 rozporządzenia
nr 1308/2013 na finansowanie kosztów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a
rozporządzenia 2017/40.
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rozporządzenia nr 1308/2013 na finansowanie kosztów, o których mowa w art. 4 ust.
1 lit. b–e rozporządzenia 2017/40, wnioskodawcom, o których mowa w art. 5 ust. 2
lit. d i e rozporządzenia 2017/40, spełniającym warunki określone w art. 6
rozporządzenia 2017/40, realizującym działania wymienione w art. 5 ust. 1 lit. b–d
tego rozporządzenia, wyłonionym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).
Art. 38w.
1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych jest organem właściwym w sprawie
opracowania i przekazania do Komisji Europejskiej:
1) strategii dotyczącej realizacji programu dla szkół, o której mowa w art. 23 ust. 8
rozporządzenia nr 1308/2013, na poziomie krajowym lub regionalnym;
2) wniosku o pomoc z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie programu dla
szkół, o którym mowa w art. 23a ust. 3 rozporządzenia nr 1308/2013.
2. Opracowując strategię, o której mowa w ust. 1 pkt 1, minister właściwy do spraw
rynków rolnych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia
ustala wykaz produktów, które będą dostarczane w ramach programu dla szkół.
Art. 38x.
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 dla szkół 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
dla szkół oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej z tytułu
realizacji działań w ramach programu dla szkół, a także zakres kontroli jej
wykorzystania, 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 dla szkół, minister właściwy do spraw rynków
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-7rolnych 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. 38y.
1. Środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym, o których mowa w art. 3
rozporządzenia 2017/40, są realizowane co najmniej w jednym z zakresów
wskazanych w art. 23 ust. 10 rozporządzenia nr 1308/2013.
2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, środki towarzyszące
o charakterze edukacyjnym, o których mowa w art. 3 rozporządzenia 2017/40, w
ramach zakresu wskazanego w art. 23 ust. 10 rozporządzenia nr 1308/2013, oraz
szczegółowy sposób ich realizacji, mając na względzie prawidłową realizację
programu dla szkół oraz potrzebę upowszechniania wśród dzieci zdrowych nawyków
żywieniowych.
Art. 38z.
Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, do dnia 31 sierpnia na dany rok
szkolny:
1) wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej
i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół, przeznaczonych
na realizację działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia
2017/40,
2) wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy unijnej
w ramach finansowania programu dla szkół, przeznaczonych na realizację
działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b–d rozporządzenia 2017/40,
3) wysokość stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań, o których mowa
w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40
– mając na względzie krajowe ceny produktów dystrybuowanych do placówek
oświatowych zgodnie ze strategią dotyczącą realizacji programu dla szkół oraz
wysokość środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej na realizację
programu określoną przez Komisję Europejską.>
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[1. Kto:
1) nabywa bez pisemnej umowy produkty rolne należące do sektorów, o których mowa w
art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013, będąc do tego obowiązanym zgodnie z art.
38q ust. 1,
2) nabywa produkty rolne należące do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2
rozporządzenia nr 1308/2013, na podstawie umowy niespełniającej warunków
określonych w:
a) art. 125 lub 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,
b) 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,
c) 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
- podlega karze pieniężnej w wysokości 10% zapłaty, w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z
późn. zm.), za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy.]
<1. Kto jako pierwszy nabywca będący przetwórcą lub dystrybutorem nabywa,
wbrew przepisom art. 38q ust. 1 lub 1a, bez pisemnej umowy lub bez umowy
zawartej w formie dokumentowej albo elektronicznej produkty rolne należące
do sektorów, o których mowa w art. 38q ust. 1, podlega karze pieniężnej w
wysokości 10% zapłaty w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) za produkty
nabyte bez pisemnej umowy lub bez umowy zawartej w formie dokumentowej
albo elektronicznej.>
<1a. Kto jako pierwszy nabywca będący przetwórcą lub dystrybutorem nabywa,
wbrew przepisom art. 38q ust. 1 lub 1a, produkty rolne należące do sektorów, o
których mowa w art. 38q ust. 1, na podstawie umowy niespełniającej warunków
określonych w art. 148 ust. 2 lit. c ppkt ii, iii, iv, v lub vi lub art. 168 ust. 4 lit. c
ppkt ii, iii, iv, v lub vi rozporządzenia nr 1308/2013, podlega karze pieniężnej w
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r. o podatku od towarów i usług za produkty nabyte wskutek takiej umowy – za
każdy niespełniony warunek.
1b. Kto jako pierwszy nabywca będący przetwórcą lub dystrybutorem nabywa,
wbrew przepisom art. 38q ust. 1 lub 1a, produkty rolne należące do sektorów, o
których mowa w art. 38q ust. 1, na podstawie umowy niespełniającej warunków
określonych w:
1) art. 148 ust. 2 lit. a i c ppkt i 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, wyłącznie w zakresie mleka surowego,
2) art. 168 ust. 4 lit. a i c ppkt i rozporządzenia nr 1308/2013 – w przypadku
produktów rolnych należących do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a,
f, h, i, n, o, q, r, s oraz t rozporządzenia nr 1308/2013
– podlega karze pieniężnej w wysokości 4% zapłaty w rozumieniu art. 29a ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług za produkty
nabyte wskutek takiej umowy – za każdy niespełniony warunek.
1c. Kto jako pierwszy nabywca będący przetwórcą lub dystrybutorem nabywa,
wbrew przepisom art. 38q ust. 1 lub 1a, produkty rolne należące do sektorów, o
których mowa w art. 38q ust. 1, na podstawie umowy niespełniającej warunków
określonych w art. 125 lub art. 127 rozporządzenia nr 1308/2013 oraz
w załączniku X lub XI do tego rozporządzenia, z wyjątkiem warunku
określonego w punkcie I pkt 1 tych załączników – w przypadku produktów
rolnych należących do sektora, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. c
rozporządzenia nr 1308/2013, wyłącznie w zakresie buraków cukrowych,
podlega karze pieniężnej w wysokości 5% zapłaty w rozumieniu art. 29a ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług za produkty
nabyte wskutek takiej umowy.
1d. W przypadku gdy umowa, o której mowa w art. 38q ust. 1 i 1a, nie spełnia więcej
niż jednego z warunków wymienionych w ust. 1a i 1b, kary pieniężne sumują się,
z tym że wysokość kary pieniężnej nie może przekroczyć 5% zapłaty
w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług za produkty nabyte wskutek takiej umowy.>
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od umowy oraz czynności mające na celu zmniejszenie wartości umowy, w
szczególności obniżenie ceny z tytułu wad produktów i wystawienie faktury
korygującej.

Art. 40j.
[1. Kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, dyrektor oddziału
terenowego Agencji właściwy według miejsca siedziby lub zamieszkania nabywcy.]
<1. Kary pieniężne, o których mowa w:
1) art. 40i ust. 1–1c,
2) art. 8 rozporządzenia 2017/40, w odniesieniu do pomocy, o której mowa w art.
38u ust. 1 pkt 2
– wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, dyrektor oddziału terenowego Agencji
właściwy według miejsca siedziby lub zamieszkania nabywcy albo wnioskodawcy.>
2. Egzekucja nałożonych kar pieniężnych następuje w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
[3. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa i są wpłacane na rachunek bankowy
właściwego oddziału terenowego Agencji, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o
nałożeniu kary stała się ostateczna.]
<3. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa i są wpłacane na rachunek
bankowy Agencji, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary
stała się ostateczna.>

USTAWA z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku
chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58 oraz z 2017 r. poz. 624)

[Art. 19a.
1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Agencja realizuje zadania i obowiązki
państwa członkowskiego lub właściwej władzy państwa członkowskiego związane z
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- 11 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:
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.
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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 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.]

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1037)
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[Interwencja rynkowa oraz program "Mleko w szkole"]
<„Interwencja rynkowa”>

[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;
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. 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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- 14 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 składają w terminie do dnia 30 czerwca do dyrektora oddziału
terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę
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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
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
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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 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 (Dz. U. z
2016 r. poz. 401 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 67 i 624).

Art. 46b.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki i tryb wypłacania dopłaty krajowej, a także szczegółowy zakres kontroli
wykorzystania tej dopłaty, mając w szczególności na uwadze określenie terminów
dokonywania poszczególnych czynności związanych z wypłatą dopłat krajowych, przepisy
Unii Europejskiej w zakresie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w
przedszkolach i szkołach, a także zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych środków.]
ZAŁĄCZNIK
PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI RYNKU MLEKA I
PRZETWORÓW MLECZNYCH
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- 17 [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) (uchylony);
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) (uchylony);
5) (uchylony);
[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) (uchylony);
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
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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.) [.] <;>
<15)

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1238 z dnia 18 maja 2016 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013
w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania
(Dz. Urz. UE L 206 z 30.07.2016, str. 15);
16) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1240 z dnia 18 maja 2016 r.
ustalające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego
przechowywania (Dz. Urz. UE L 206 z 30.07.2016, str. 71).>

USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 5)
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[1. Przepisów art. 43a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do ponoszenia kosztów
kwalifikowalnych objętych umowami o przyznaniu pomocy lub pomocy technicznej
zawartymi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a w przypadku podmiotów
obowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych - również do
kosztów kwalifikowalnych objętych umowami o przyznaniu pomocy lub pomocy
technicznej zawartymi po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia
publicznego obejmującego te koszty zostało przekazane do wykonawcy lub zostało
upublicznione w inny sposób lub została zawarta umowa o udzielenie zamówienia
publicznego obejmującego te koszty.]
<1. Przepisów art. 43a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do ponoszenia kosztów
kwalifikowalnych objętych umową o przyznaniu pomocy lub pomocy technicznej
zawartą przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a w przypadku:
1) podmiotów obowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych
– również do kosztów kwalifikowalnych objętych umową o przyznaniu pomocy
lub pomocy technicznej zawartą od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wszczęte zostało postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego te koszty;
2) poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy zmienianej w art.
1 – również do kosztów kwalifikowalnych objętych umową o przyznaniu pomocy
zawartą od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli wniosek o przyznanie
tej pomocy został złożony przed tym dniem;
3) kosztów ogólnych, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str.
487, z późn. zm.) – również do tych kosztów objętych umową o przyznaniu
pomocy zawartą od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli zostały one
poniesione przed tym dniem.>
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objętych umową:
[1) na realizację operacji podmiotu, o którym mowa w art. 55 ust. 2 pkt 1 ustawy
zmienianej w art. 1, zwanego dalej "partnerem KSOW", w ramach dwuletniego planu
operacyjnego, zawartą przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a w przypadku
partnerów KSOW obowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach
publicznych - również do kosztów objętych umową na realizację operacji partnera
KSOW w ramach dwuletniego planu operacyjnego, zawartą po dniu wejścia w życie
niniejszej ustawy, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zapytanie
ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego obejmującego te koszty
zostało przekazane do wykonawcy lub zostało upublicznione w inny sposób lub
została zawarta umowa o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego te
koszty;]
<1) na realizację operacji podmiotu, o którym mowa w art. 55 ust. 2 pkt 1 ustawy
zmienianej w art. 1, zwanego dalej „partnerem KSOW”, w ramach dwuletniego
planu operacyjnego, zawartą przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a w
przypadku partnerów KSOW obowiązanych do stosowania przepisów o
zamówieniach publicznych – również do kosztów objętych umową na realizację
operacji partnera KSOW w ramach dwuletniego planu operacyjnego, zawartą
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego obejmującego te koszty.>
[2) dotacji, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, jeżeli przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia
zamówienia publicznego obejmującego te koszty zostało przekazane do wykonawcy
lub zostało upublicznione w inny sposób lub została zawarta umowa o udzielenie
zamówienia publicznego obejmującego te koszty.]
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623)

Art. 9.
1. Krajowy Ośrodek realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w
zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki
rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich.
2. Do zadań Krajowego Ośrodka należy:
1) tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych;
2) tworzenie

warunków

sprzyjających

racjonalnemu

wykorzystaniu

potencjału

produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
3) restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele
rolnicze;
4) obrót

nieruchomościami

i

innymi

składnikami

majątku

Skarbu

Państwa

użytkowanymi na cele rolne;
5) administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele
rolne;
6) zabezpieczenie majątku Skarbu Państwa;
7) inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych;
8) popieranie organizowania na gruntach Skarbu Państwa gospodarstw rolnych;
9) wykonywanie praw z udziałów i akcji;
10) wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie;
11) monitorowanie:
a) produkcji biogazu rolniczego,
b) rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych,
c) produkcji biopłynów;
12) gromadzenie informacji dotyczących 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. z 2017 r. poz. 285 i 624);
13) obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych;
14) gromadzenie, analiza i udostępnianie informacji dotyczących rynków produktów
rolnych i żywnościowych;
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aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych;
16) prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych mających 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 ministrów właściwych do spraw: rolnictwa, rynków rolnych, rybołówstwa lub
rozwoju wsi;
17) wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą;
[18) udzielanie dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach
podstawowych z krajowych środków finansowych;
19) przyznawanie dofinansowania do spożycia mleka i przetworów mlecznych w
przedszkolach i gimnazjach ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Mleka;]
20) uczestnictwo, jako instytucja pośrednicząca i beneficjent, w realizacji programu
operacyjnego 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).
3. Krajowy Ośrodek wykonuje również zadania inne niż wymienione w ust. 2, w
szczególności zadania delegowane, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią.
4. Dyrektor Generalny składa ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi roczne
sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka do dnia 15 maja każdego roku.
<5. Dane gromadzone przez Krajowy Ośrodek są udostępniane Głównemu Urzędowi
Statystycznemu zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie, postaci i terminach
określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, ustalonym na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016
r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60).>
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Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624)

Art. 2.
W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 700
oraz z 2015 r. poz. 349) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
"7) Krajowym Ośrodku - rozumie się przez to Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;";
2) w art. 5 w ust. 1, w art. 8 w ust. 8 i 9, w art. 9 w ust. 3 oraz w art. 10 w ust. 1 w pkt 3
wyraz "Agencji" zastępuje się wyrazami "Krajowego Ośrodka" [.] <;>
<3) w art. 9 w ust. 3 użyty dwukrotnie oraz w art. 10 w ust. 1 w pkt 3 wyraz
„będącej” zastępuje się wyrazem „będącego”.>

Art. 10.
W ustawie z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 82, z późn. zm.) wprowadza się następujące
zmiany:
1) użyte w art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 7 ust. 2 i 4, art. 9 ust. 3 i 4, art. 16 ust. 1 pkt 1,
art. 17 ust. 5 oraz art. 53 ust. 1 i ust. 3 pkt 5, w różnym przypadku, wyrazy "Agencja
Własności Rolnej Skarbu Państwa" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku
wyrazami "Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa";
<1a) w art. 6 w ust. 1 w pkt 2 wyraz „jej” zastępuje się wyrazem „jego”;>
2) użyty w art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 2, art. 9 ust. 3, art. 17 ust. 5 i art. 32 pkt 3, w różnym
przypadku, wyraz "Agencja" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku
wyrazami "Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa".

Art. 21.
W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku
chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58) wprowadza się następujące zmiany:
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Agencji Rynku Rolnego" zastępuje się wyrazami "dyrektor oddziału regionalnego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa";
2) w art. 2 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3 we wprowadzeniu do
wyliczenia, w art. 7 w ust. 1, w art. 9a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 i
6, w art. 13 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 1a, w art. 13a w ust. 3, w art.
19 w ust. 2 w pkt 2 i 19 oraz w art. 20 w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz
"terenowego" zastępuje się wyrazem "regionalnego";
3) uchyla się art. 3;
4) w art. 3b:
a) w ust. 1 wyrazy "Dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje, po uzyskaniu zgody
Prezesa Agencji Restrukturyzacji, " zastępuje się wyrazami "Dyrektor oddziału
regionalnego Agencji wydaje",
b) uchyla się ust. 2 i 3;
5) w art. 5 w ust. 3 uchyla się pkt 2;
6) w art. 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a. Do kontroli, o których mowa w art. 2 ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 i
art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z
2016 r. poz. 401 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 67 i 624).";
7) w art. 9:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
"W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału regionalnego
Agencji właściwy ze względu na siedzibę wstępnie uznanej grupy producentów wydaje
decyzje w sprawach:",
b) uchyla się ust. 2,
c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"7. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, składa się na formularzach
opracowanych przez Agencję, udostępnionych na stronie internetowej Agencji.";
8) art. 10 otrzymuje brzmienie:
"Art. 10. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji:
1) dokonuje wypłaty środków finansowych przyznanych w decyzjach, o których mowa w
art. 9 ust. 1 pkt 3, art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4 - w terminie 30 dni od dnia wydania każdej z tych
decyzji;
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3) monitoruje poziom wykorzystania kwoty wkładu przydzielonego zgodnie z art. 47 ust. 4
akapit drugi rozporządzenia nr 543/2011.";
9) w art. 11:
a) w ust. 1:
– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
"W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału regionalnego
Agencji przeprowadza kontrole w zakresie:",
– w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4-7 w brzmieniu:
"4) realizacji działań ujętych w programach operacyjnych uznanych organizacji producentów
lub ich zrzeszeń;
5) 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;
6) sposobu zarządzania funduszem operacyjnym;
7) 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.",
b) uchyla się ust. 1a,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji przeprowadza kontrole zgodnie z rocznym
planem kontroli zatwierdzonym przez Prezesa Agencji. Do kontroli stosuje się
odpowiednio przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji
niektórych rynków rolnych.",
d) uchyla się ust. 2a;
10) w art. 14 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a. Do kontroli, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6, stosuje się odpowiednio przepisy art.
20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych.";
11) w art. 15 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
"Wojewódzki inspektor informuje Prezesa Agencji o wynikach kontroli, o której mowa:";
12) w art. 19 w ust. 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie:
"14) terminy przekazywania informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust.
1a, mając na względzie zapewnienie ich sprawnego i prawidłowego przekazania Komisji
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funkcjonowania rynków owoców i warzyw;";
[13) w art. 19a:
a) w ust. 1 wyraz "Agencja" zastępuje się wyrazami "Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa",
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a. Zadania, o których mowa w ust. 1, są wykonywane jako zadania delegowane Krajowemu
Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa zgodnie z przepisami o Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.",
c) w ust. 2 wyraz "Agencji" zastępuje się wyrazami "Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa",
d) w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Prezes Agencji" zastępuje się wyrazami
"Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa";
14) w art. 19b w ust. 1 wyraz "Agencję" zastępuje się wyrazami "Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa";]
15) w art. 20b pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) który zawarł umowę na dostarczanie chmielu, zgodnie z przepisami o organizacji
niektórych rynków rolnych;".

Art. 22.
W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych
rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 67) wprowadza się
następujące zmiany:
1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: "o organizacji niektórych rynków rolnych";
2) w art. 1:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 1 i 2,
b) uchyla się ust. 1a i 2;
3) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: "Kontrole";
4) uchyla się art. 2-16;
5) uchyla się art. 18-19a;
6) w art. 20:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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- 27 "1. Agencja

Restrukturyzacji

i

Modernizacji

Rolnictwa,

zwana

dalej

"Agencją",

przeprowadza kontrole podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych
przez tę Agencję określonych w ustawie.",
b) użyte w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 3, 4, ust. 5 we wprowadzeniu do
wyliczenia i pkt 2-4 oraz ust. 6-8, w różnym przypadku, wyrazy "czynności
sprawdzające" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "czynności
kontrolne";
7) art. 21 otrzymuje brzmienie:
"Art. 21. 1. Prezes Agencji może powierzyć, w drodze umowy, przeprowadzanie czynności
kontrolnych w ramach kontroli, o których mowa w art. 20 ust. 1, wyspecjalizowanym
jednostkom organizacyjnym, dysponującym warunkami organizacyjnymi, technicznymi i
kadrowymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 4.
2. Umowy, o których mowa w ust. 1, określają w szczególności:
1) szczegółowy zakres powierzonych zadań;
2) zakres obowiązków i odpowiedzialność jednostki organizacyjnej za ich wykonanie;
3) koszty realizacji powierzonych zadań;
4) sposób dokumentowania wykonywanych zadań oraz terminy informowania organów
Agencji o wynikach przeprowadzonych czynności kontrolnych;
5) sposób postępowania z dokumentami związanymi z realizacją powierzonych zadań.
3. Prezes Agencji może powierzyć, w drodze umowy, wykonywanie zadań w zakresie
wydawania i poświadczenia formularza T5 jednostkom organizacyjnym, o których mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji
Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244 i 379). Przepis ust. 2
stosuje się odpowiednio.
4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, warunki
organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne,
którym można powierzyć przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach kontroli, o
których mowa w art. 20 ust. 1, mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w
jednolity sposób na obszarze całego kraju.";
8) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu:
"Art. 21a. 1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej "Krajowym Ośrodkiem",
przeprowadza kontrole podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych
przez Krajowy Ośrodek określonych w ustawie.
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Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.";
9) uchyla się rozdział 3;
10) w art. 27 w ust. 1 w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Prezes Agencji"
zastępuje się wyrazami "Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka";
11) użyty w art. 27 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz ust. 2, art. 31c, art. 33 ust. 1 we wprowadzeniu
do wyliczenia oraz art. 34, w różnym przypadku, wyraz "Agencja" zastępuje się użytymi
w odpowiednim przypadku wyrazami "Krajowy Ośrodek";
12) po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu:
"Art. 27a. Zadania określone w niniejszym rozdziale są wykonywane jako zadania
delegowane Krajowemu Ośrodkowi zgodnie z przepisami o Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.";
13) po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu:
"Art. 30a. Zadania określone w niniejszym rozdziale są wykonywane jako zadania
delegowane Krajowemu Ośrodkowi zgodnie z przepisami o Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.";
14) w art. 33:
a) uchyla się ust. 2,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Informacje, deklaracje i wnioski określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących
rynku cukru składa się do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka na formularzach
opracowanych przez Krajowy Ośrodek, udostępnionych na stronie internetowej
Krajowego Ośrodka.";
15) w art. 33 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 38h w pkt 2 we
wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Prezes Agencji" zastępuje się wyrazami "Dyrektor
Generalny Krajowego Ośrodka";
16) po art. 38h dodaje się art. 38ha w brzmieniu:
"Art. 38ha. Zadania określone w niniejszym rozdziale są wykonywane jako zadania
delegowane Krajowemu Ośrodkowi zgodnie z przepisami o Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.";
[17) w art. 38i w ust. 1 i 2, w art. 38j w ust. 1 w części wspólnej, w ust. 2 i w ust. 3 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 38k w ust. 3, 6 i 8, w art. 381 we wprowadzeniu do
wyliczenia, w art. 38m w ust. 1, w art. 38n w ust. 1, w art. 40e w ust. 1 we wprowadzeniu
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"regionalnego";]
<17)

w art. 38i w ust. 1 i 2, w art. 38j w ust. 1 w części wspólnej, w ust. 2 i w ust. 3 we

wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 38k w ust. 3, 6 i 8, w art. 38l we wprowadzeniu
do wyliczenia, w art. 38m w ust. 1, w art. 38n w ust. 1 oraz w art. 40e w ust. 1 we
wprowadzeniu

do wyliczenia

wyraz

„terenowego”

zastępuje

się

wyrazem

„regionalnego”>
18) w art. 38n uchyla się ust. 2;
[19) w art. 38q ust. 3a otrzymuje brzmienie:
"3a. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy według miejsca siedziby lub
zamieszkania nabywcy przeprowadza kontrole spełnienia obowiązku zawierania umów, o
których mowa w ust. 1.";]
<19)

w art. 38q ust. 3a otrzymuje brzmienie:

3a. Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwy według miejsca
siedziby lub zamieszkania nabywcy przeprowadza kontrole spełniania obowiązku
zawierania umów, o których mowa w ust. 1.>
<19a) w art. 38r w ust. 2 wyrazy „Prezes Agencji” zastępuje się wyrazami „Dyrektor
Generalny Krajowego Ośrodka>
20) w art. 40d:
a) w ust. 1 wyrazy "Dyrektor oddziału terenowego" zastępuje się wyrazami "Kierownik biura
powiatowego",
b) w ust. 5b wyrazy "czynności sprawdzających, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3"
zastępuje się wyrazami "kontroli, o której mowa w art. 20 ust. 1"[.] <;>
<21)

użyty w art. 38s, art. 38u ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 2 oraz art.

38x ust. 1 w różnym przypadku wyraz „Agencja” zastępuje się użytymi w
odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowy Ośrodek”;
22) po art. 38s dodaje się art. 38sa w brzmieniu:
„Art. 38sa. Zadania, o których mowa w art. 38s, są wykonywane jako zadania
delegowane Krajowemu Ośrodkowi zgodnie z przepisami o Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.”;
23) w art. 38z wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na
kolejny rok szkolny:”;
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wyrazami „Krajowego Ośrodka”.>

Art. 25.
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 155 i 1579) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 wyrazy "Agencję Rynku Rolnego" zastępuje się wyrazami "Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa";
2) w art. 2a w ust. 1 wyrazy "dyrektora oddziału terenowego" zastępuje się wyrazami
"kierownika biura powiatowego";
3) art. 42 otrzymuje brzmienie:
"Art. 42. 1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 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.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są wykonywane jako zadania delegowane Krajowemu
Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa zgodnie z przepisami o Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.";
4) użyte w art. 43 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 45a oraz art. 46 ust. 16, w
różnym przypadku, wyrazy "Prezes Agencji" zastępuje się użytymi w odpowiednim
przypadku wyrazami "Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa";
5) w art. 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Wnioski o wydanie świadectw autoryzacji, o których mowa w ust. 1, składa się do
Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na formularzach
opracowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, udostępnionych na stronie
internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.";
<1) w art. 2 wyrazy „Agencję Rynku Rolnego, zwaną dalej „Agencją”,” zastępuje się
wyrazami „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”;
2) w art. 2a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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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 Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu skupującego,
na formularzu opracowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
udostępnionym na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.”,
b) w ust. 2 i 3 wyrazy „Prezes Agencji” zastępuje się wyrazami „Dyrektor Generalny
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”,
c) w ust. 6 wyrazy „Prezes Agencji zamieszcza na stronie internetowej Agencji”
zastępuje się wyrazami „Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa zamieszcza na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa”,
d) w ust. 7 wyrazy „Prezesa Agencji” zastępuje się wyrazami „Dyrektora Generalnego
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”;
3) art. 42 otrzymuje brzmienie:
„Art. 42. 1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wykonuje zadania i czynności
państwa członkowskiego, właściwego organu państwa członkowskiego lub agencji
interwencyjnej w zakresie określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 3,
8, 11, 12 oraz 14–16 załącznika, w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie
tych rozporządzeń oraz innych przepisach Unii Europejskiej dotyczących Wspólnej
Polityki Rolnej w zakresie rynku mleka, chyba że ustawa lub przepisy odrębne
stanowią inaczej.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są wykonywane jako zadania delegowane
Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa zgodnie z przepisami o Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.”;
4) w art. 43 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1.

Realizując

zadania

w

zakresie

interwencji

publicznej

określonym

w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 11, 12 i 15 załącznika, Dyrektor
Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wydaje świadectwa autoryzacji:
1) zakładów produkcyjnych;
2) chłodni;
3) magazynów.
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Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na formularzach
opracowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, udostępnionych na
stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.”;
5) art. 45a otrzymuje brzmienie:
„Art. 45a. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie
określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 15 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.>
[6) użyty w art. 45b ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 46 ust. 1 pkt 2, ust. 2, 8, 9 i
12 oraz art. 46a ust. 1 pkt 2, w różnym przypadku, wyraz "Agencja" zastępuje się użytymi
w odpowiednim przypadku wyrazami "Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa";
7) w art. 46a uchyla się ust. 3;]
<7a)

w art. 48a w ust. 1 wyrazy „Dyrektor oddziału terenowego Agencji” zastępuje się

wyrazami „Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”>
[8) w art. 48a w ust. 1, w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3, w art. 48b w ust.
2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 48d w ust. 1, 4 i 7, w art. 48e w ust. 1 w części
wspólnej, w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5, w art. 48f we wprowadzeniu
do wyliczenia, w art. 48g w ust. 1 i w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 54o w
ust. 1 oraz w art. 55 w ust. 4 wyraz "terenowego" zastępuje się wyrazem "regionalnego";]
<8) w art. 48a w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3, w art. 48b w ust. 2 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 48d w ust. 1, 4 i 7, w art. 48e w ust. 1 w części
wspólnej, w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5, w art. 48f we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 48g w ust. 1 i w ust. 2 we wprowadzeniu do
wyliczenia, w art. 54o w ust. 1 oraz w art. 55 w ust. 4 wyraz „terenowego” zastępuje
się wyrazem „regionalnego”>
9) w art. 49:
[a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji przeprowadza kontrole:
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o którym mowa w pkt 11 załącznika, obowiązanych do przekazywania informacji, o
których mowa w art. 2a;
2) uznanych organizacji producentów i uznanych zrzeszeń organizacji producentów oraz
uznanych organizacji międzybranżowych, w zakresie określonym w rozporządzeniu, o
którym mowa w pkt 11 załącznika.",
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
"2a. Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przeprowadza
kontrole 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.",]
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji przeprowadza kontrole uznanych
organizacji producentów i uznanych zrzeszeń organizacji producentów oraz
uznanych

organizacji

międzybranżowych

w

zakresie

określonym

w

rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 11 załącznika.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
przeprowadza kontrole 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, oraz
podmiotów wymienionych w art. 43 w zakresie wykonywania przez te podmioty
obowiązków związanych z zakupem interwencyjnym, sprzedażą interwencyjną i
dopłatami do przechowywania w ramach realizacji zadań określonych w
ustawie.>
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Do kontroli, o których mowa w :
1) ust. 1 - stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401 i 1948 oraz z 2017 r.
poz. 67 i 624);
2) ust. 2a - stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 623).".
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Art. 34.
W ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1512 i 2048) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
"8) realizacji innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju
wsi, rynków rolnych i przetwórstwa produktów rolnych lub ze Wspólnej Polityki Rolnej
lub w zakresie objętym działem administracji rządowej - rybołówstwo.";
[2) w art. 6:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i
dodaje się pkt 3-9 w brzmieniu:
"3) na rynkach produktów rolnych i żywnościowych mające na celu stabilizację tych rynków
w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej;
4) w zakresie opracowania i upowszechniania informacji związanych z realizacją
mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej i mechanizmów krajowych oraz innych
mechanizmów na rynkach produktów rolnych i żywnościowych oraz warunków udziału w
tych mechanizmach;
5) w zakresie wsparcia pszczelarstwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;
6) w zakresie programów krajowych mających 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;
7) w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej oraz towarami przetworzonymi nieobjętymi załącznikiem I do Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (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) naliczanie i wypłacanie refundacji wywozowych i dopłat przywozowych,
d) nakładanie kar pieniężnych;
8) określone w przepisach dotyczących:
a) rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu,
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c) organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych,
d) rynku cukru,
e) rynku mięsa,
f) rynku zbóż,
g) wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich, obrotu tymi wyrobami i organizacji rynku wina;
9) związane:
a) z udzielaniem dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany,
b) ze wspieraniem działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów
rolnych i żywnościowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
c) z przyznawaniem oraz wypłatą pomocy finansowej w ramach działań "Modernizacja
gospodarstw rolnych" oraz "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i
leśnej", objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji.",
b) dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
"2. Zadania agencji płatniczej w zakresie dotyczącym:
1) programu "Owoce i warzywa w szkole",
2) dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych,
3) rynku cukru, w tym w zakresie dywersyfikacji przemysłu cukrowniczego, monitorowania
produkcji oraz opłat na rynku cukru, przetwarzania cukru przemysłowego i rafinacji
cukru przywiezionego spoza Unii Europejskiej,
4) administrowania obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej oraz towarami przetworzonymi nieobjętymi załącznikiem I do Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (towary z grupy non-aneks I),
5) dopłat do przechowywania oraz interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów rolnych
na poszczególnych rynkach, w tym masła, odtłuszczonego mleka w proszku, zbóż i mięsa,
6) administrowania potencjałem produkcyjnym winorośli i wina,
7) wspierania działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów
rolnych i żywnościowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
- z wyjątkiem dochodzenia zwrotu nienależnych kwot pomocy oraz dokonywania płatności, o
którym mowa w art. 7 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 1306/2013, wykonuje, jako
zadania delegowane zgodnie z pkt 1.C.1 załącznika I do rozporządzenia delegowanego
Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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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.),
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.]
<2) w art. 6:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem
i dodaje się pkt 3–9 w brzmieniu:
„3) na rynkach produktów rolnych i żywnościowych mające na celu stabilizację tych
rynków w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej;
4) w zakresie opracowania i upowszechniania informacji związanych z realizacją
mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej i mechanizmów krajowych oraz innych
mechanizmów na rynkach produktów rolnych i żywnościowych oraz warunków
udziału w tych mechanizmach;
5) w zakresie wsparcia pszczelarstwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;
6) w zakresie programów krajowych mających 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;
7) w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej oraz towarami przetworzonymi nieobjętymi załącznikiem I
do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (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) naliczanie i wypłacanie refundacji wywozowych i dopłat przywozowych,
d) nakładanie kar pieniężnych;
8) określone w przepisach dotyczących:
a) rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu,
b) grup producentów rolnych i ich związków,
c) organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych,
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- 37 d) rynku cukru,
e) rynku mięsa,
f) rynku zbóż,
g) wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich, obrotu tymi wyrobami i organizacji rynku
wina;
9) związane:
a) z udzielaniem dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany,
b) ze wspieraniem działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych
produktów rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
c) z realizacją działań „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Zwiększanie
wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, objętych Krajowym
Programem Restrukturyzacji,
d) z przyznawaniem oraz wypłatą pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w
ramach programu dla szkół, o którym mowa w przepisach o organizacji niektórych
rynków rolnych.”,
b) dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. Zadania agencji płatniczej w zakresie dotyczącym:
1) programu dla szkół, o którym mowa w przepisach o organizacji niektórych rynków
rolnych,
2) rynku cukru, w tym w zakresie dywersyfikacji przemysłu cukrowniczego,
monitorowania produkcji oraz opłat na rynku cukru, przetwarzania cukru
przemysłowego i rafinacji cukru przywiezionego spoza Unii Europejskiej,
3) administrowania obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej oraz towarami przetworzonymi nieobjętymi załącznikiem I do
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (towary z grupy non-aneks I),
4) dopłat do przechowywania oraz interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów
rolnych na poszczególnych rynkach, w tym masła, odtłuszczonego mleka w proszku,
zbóż i mięsa,
5) administrowania potencjałem produkcyjnym winorośli i wina,
6) wspierania działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych
produktów rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
7) realizacji wsparcia pszczelarstwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
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płatności, o którym mowa w art. 7 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 1306/2013,
wykonuje, jako zadania delegowane zgodnie z pkt 1.C.1 załącznika I do
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.), Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
3. 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 7, mając na względzie stabilizację rynku
wewnętrznego oraz monitorowanie przywozu i wywozu produktów rolnospożywczych w Unii Europejskiej.>
3. 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 7, mając na względzie stabilizację rynku wewnętrznego oraz
monitorowanie

przywozu

i

wywozu

produktów

rolno-spożywczych

w

Unii

Europejskiej.";
3) po art. 6 dodaje się art. 6a-6d w brzmieniu:
"Art. 6a. 1. Zadania delegowane, o których mowa w art. 6 ust. 2, obejmują w szczególności:
1) prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie lub o wypłatę pomocy, w tym:
a) przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność,
b) rejestrowanie wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność,
c) przeprowadzanie kontroli administracyjnych,
d) zawieranie umów, na podstawie których jest przyznawana pomoc, informowanie o
odmowie jej przyznania lub wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o
przyznanie pomocy, rejestrowanie tych umów, informacji i decyzji;
2) przeprowadzanie kontroli na miejscu;
3) ustalanie należności z tytułu:
a) nienależnych kwot pomocy,
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organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401 i 1948 oraz z 2017 r.
poz. 67 i 624),
c) nienależnie zwolnionych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zabezpieczeń
wniesionych przez przedsiębiorców uczestniczących w obrocie z zagranicą towarami, o
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7,
d) kar pieniężnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7 lit. d
- oraz wzywanie beneficjenta do zwrotu kwot tych należności;
4) przechowywanie dokumentów związanych z wykonywaniem zadań delegowanych;
5) udostępnianie lub przekazywanie agencji płatniczej, Komisji Europejskiej lub innym
organom upoważnionym do kontroli dokumentów, o których mowa w pkt 4.
2. Umowa, o której mowa w pkt 1.C.1 ppkt i załącznika I do 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, jest zawierana na formularzu opracowanym przez
agencję płatniczą i zawiera postanowienia zapewniające prawidłowe wykonywanie przez
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa delegowanych mu zadań agencji płatniczej, a w
szczególności określenie:
1) szczegółowego zakresu zadań delegowanych przez agencję płatniczą Krajowemu
Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa oraz sposobu wykonywania tych zadań;
2) zobowiązań dotyczących:
a) przeprowadzania przez agencję płatniczą kontroli wykonywania zadań określonych
umową pod względem prawidłowości wykonywania tych zadań,
b) przeprowadzania przez agencję płatniczą audytu systemu zarządzania i kontroli w
Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa,
c) umożliwienia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeprowadzenia kontroli, o
której mowa w lit. a, i audytu, o którym mowa w lit. b,
d) przechowywania dokumentów związanych z wykonywaniem zadań określonych umową.
3. Formularz umowy, o której mowa w pkt 1.C.1 ppkt i załącznika I do 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,
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właściwego do spraw rozwoju wsi.
4. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ustala, w drodze decyzji
administracyjnej, należności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b-d.
5. Można odstąpić od ustalenia kwot należności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b-d, oraz
odsetek i kwot, o których mowa w art. 49 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr
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.), 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. 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.
6. Do należności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b-d, stosuje się odpowiednio przepisy
działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz.
201):
1) z wyjątkiem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności,
rozkładania płatności na raty oraz zaokrąglania należności, z tym że, o ile przepisy
odrębne dotyczące odzyskiwania poszczególnych płatności nie stanowią inaczej, termin, o
którym mowa w art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
wynosi 60 dni;
2) przy czym bieg terminu przedawnienia tych należności ulega przerwaniu także w dniu
doręczenia dłużnikowi upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1 ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz.
599, z późn. zm.); w takim przypadku bieg terminu przedawnienia biegnie na nowo od
dnia następującego po dniu, w którym doręczono upomnienie.
7. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 6 pkt 1,
przysługują organowi, o którym mowa w ust. 4.
8. Załatwienie sprawy o ustalenie należności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b-d, następuje
w terminie 3 miesięcy.
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postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Art. 6b. Agencja wykonuje zadania i czynności państwa członkowskiego, właściwego organu
państwa członkowskiego lub agencji interwencyjnej w zakresie określonym przepisami
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.),
przepisami Unii Europejskiej wydanymi w trybie tego rozporządzenia oraz innymi
przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi rynków rolnych w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej, chyba że ustawa lub przepisy odrębne stanowią inaczej.
Art. 6c. 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 objętych Wspólną
Polityką Rolną, może, w drodze rozporządzenia:
1) wyznaczyć Agencję jako jednostkę organizacyjną wykonującą określone obowiązki lub
uprawnienia;
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, 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.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 42 Art. 6d. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej minister właściwy do spraw
rynków rolnych jest organem właściwym do opracowania i przekazania Komisji
Europejskiej, do zatwierdzenia, krajowego programu wsparcia pszczelarstwa.";
4) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Kierowników komórek organizacyjnych w Centrali Agencji i ich zastępców oraz
dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców powołuje i odwołuje Prezes Agencji,
a kierowników biur powiatowych i ich zastępców oraz kierowników biur w oddziałach
regionalnych i ich zastępców - dyrektor oddziału regionalnego.";
5) art. 9a otrzymuje brzmienie:
"Art. 9a. 1. Powołanie na stanowiska:
1) o których mowa w art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 4,
2) kierowników biur w oddziałach regionalnych i ich zastępców
- jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666,
2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60).
2. Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, czynności z zakresu prawa pracy w
odniesieniu do Prezesa Agencji wykonuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi.";
6) po art. 10 dodaje się art. 10a i art. 10b w brzmieniu:
"Art. 10a. 1. Jeżeli przepisy ustawy lub przepisy odrębne nie stanowią inaczej, do postępowań
w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje się przepisy
Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyłączeniem art. 7, art. 9, art. 10, art. 75 § 1,
art. 77 § 1 oraz art. 81.
2. Wniesienie odwołania od decyzji przyznających dopłaty, refundacje lub płatności,
wynikające z przepisów odrębnych nie wstrzymuje ich wykonania.
3. Organ wydający decyzję, z urzędu lub na wniosek strony, wstrzymuje, w drodze
postanowienia, wykonanie decyzji w całości lub w części, w przypadku uzasadnionym
ważnym interesem strony lub interesem publicznym.
4. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji może być złożony również przed wniesieniem
odwołania.
5. Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji służy zażalenie.
6. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się do postępowań rozstrzyganych w drodze decyzji na
podstawie przepisów:
1) dotyczących rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu;
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3) dotyczących wspierania rozwoju obszarów wiejskich;
4) dotyczących krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
5) dotyczących grup producentów rolnych i ich związków;
6) wydanych na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy;
7) o identyfikacji i rejestracji zwierząt;
8) o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
Art. 10b. Przepis art. 10a stosuje się również do postępowań w sprawach objętych zadaniami
delegowanymi, o których mowa w art. 6 ust. 2.";
7) w art. 23:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Agencja współpracuje z instytucjami finansowymi przez wzajemne przekazywanie, na
podstawie umowy, niezbędnych dokumentów i udzielanie pisemnych informacji
mogących mieć wpływ na ważność złożonych dokumentów lub podejmowanych
czynności, terminową realizację należnych płatności tytułem udzielonych gwarancji, a
także dążenie do ugodowego rozstrzygania ewentualnych sporów.",
b) dodaje się ust. 3-6 w brzmieniu:
"3. Agencja równo traktuje wszystkie instytucje finansowe udzielające na jej rzecz gwarancji.
4. Umowa, o której mowa w ust. 2, zawiera co najmniej:
1) zobowiązanie instytucji finansowej do:
a) przekazywania Agencji uwierzytelnionego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
b) przekazywania Agencji listy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów
gwarancyjnych oraz innych dokumentów związanych z gwarancjami, zawierającej imię i
nazwisko, numer dowodu osobistego, stanowisko, zakres uprawnień oraz wzór podpisu
osoby upoważnionej,
c) niezwłocznego informowania Agencji o zmianach mogących mieć wpływ na ważność
dokumentów, o których mowa w lit. a i b, z tym że o zmianach informacji dotyczących
osób, o których mowa w lit. b - nie później niż w terminie 3 dni od dnia wystąpienia
takich zmian;
2) zobowiązanie Agencji do:
a) przekazywania instytucji finansowej wykazu osób uprawnionych do podpisywania
wezwań do zapłaty, wraz z kartami wzorów podpisów tych osób,
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do gwarancji, a także o przyjęciu aneksu do gwarancji.
5. Umowa, o której mowa w ust. 2, może zostać wypowiedziana przez instytucję finansową
lub Agencję z zachowaniem 90-dniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że
zobowiązania wynikające z gwarancji pozostają w mocy.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki i sposób współpracy, o której mowa w ust. 2, w tym sposób
postępowania z dokumentacją związaną z zabezpieczeniem oraz wzory formularzy
gwarancji udzielanych Agencji, mając na względzie skuteczną ochronę interesów
finansowych Unii Europejskiej.".
Art. 41.
W ustawie z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130
oraz z 2016 r. poz. 848 i 1948) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1:
a) w pkt 1 uchyla się lit. b,
b) w pkt 3 wyrazy "agencjami płatniczymi" zastępuje się wyrazami "agencją płatniczą";
2) w art. 5 w ust. 1 wyrazy "jednostką koordynującą" zastępuje się wyrazami "ministrem
właściwym do spraw rozwoju wsi";
[3) art. 7 i art. 8 otrzymują brzmienie:
"Art. 7. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi prowadzi sprawy związane z
postępowaniami kontrolnymi Komisji Europejskiej, o których mowa w art. 52
rozporządzenia nr 1306/2013.
2. Agencja płatnicza, organy administracji publicznej oraz państwowe i samorządowe
jednostki organizacyjne na żądanie ministra właściwego do spraw rozwoju wsi udzielają
informacji i wyjaśnień w zakresie dotyczącym spraw, o których mowa w ust. 1.
Art. 8. Agencja płatnicza przesyła ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi dane
finansowe i informacje przekazane Komisji Europejskiej, w terminach i formie
określonych w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013 oraz art. 3, art. 9, art. 10, art.
19-22 i art. 29 rozporządzenia nr 908/2014.";]
<3) art. 7 i art. 8 otrzymują brzmienie:
„Art. 7. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi:
1) przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w art. 102
rozporządzenia nr 1306/2013;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 45 2) prowadzi sprawy związane z postępowaniami kontrolnymi Komisji Europejskiej, o
których mowa w art. 52 rozporządzenia nr 1306/2013.
2. Agencja płatnicza, organy administracji publicznej oraz państwowe i samorządowe
jednostki organizacyjne na żądanie ministra właściwego do spraw rozwoju wsi
udzielają informacji i wyjaśnień w zakresie dotyczącym spraw, o których mowa w
ust. 1 pkt 2.
Art. 8. Agencja płatnicza przesyła ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi dane
finansowe i informacje w celu ich przekazania Komisji Europejskiej, w terminach i
formie określonych w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013 oraz art. 3, art. 9,
art. 10, art. 19–22 i art. 29 rozporządzenia nr 908/2014.>
4) w art. 9:
a) w ust. 1 wyrazy "Jednostka koordynująca" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do
spraw rozwoju wsi",
b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "i ministra właściwego do spraw rynków rolnych",
c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
"4. Agencja płatnicza przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi:
1) informacje określone w art. 111 rozporządzenia nr 1306/2013 oraz art. 57 ust. 1
rozporządzenia nr 908/2014;
2) informacje dotyczące beneficjentów:
a) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub
b) numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub
c) numer w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej
(REGON).
5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, tryb, formę i
terminy przekazywania przez agencję płatniczą informacji, o których mowa w ust. 4,
mając na względzie wykonanie przepisów rozporządzenia nr 1306/2013 i rozporządzenia
nr 908/2014 oraz prawidłową identyfikację podmiotów wskazanych w wykazie
beneficjentów, o którym mowa w art. 111 rozporządzenia nr 1306/2013.";
5) w art. 10:
a) w ust. 3 skreśla się wyrazy "albo ministra właściwego do spraw rynków rolnych",
b) w ust. 4 skreśla się wyrazy "lub ministra właściwego do spraw rynków rolnych",
c) w ust. 6 skreśla się wyrazy "i ministrem właściwym do spraw rynków rolnych";
6) w art. 20:
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 46 a) w ust. 3 w pkt 1, w ust. 4a w pkt 1, w ust. 4b w pkt 1, w ust. 5 w pkt 1 i w ust. 7 w pkt 1
wyrazy "wymienionych w pkt 1, 2 i 4" zastępuje się wyrazami "wymienionych w pkt 14",
b) w ust. 3 uchyla się pkt 2,
c) w ust. 4a uchyla się pkt 2,
d) w ust. 4b uchyla się pkt 2,
e) w ust. 5 uchyla się pkt 2,
f) w ust. 7 uchyla się pkt 2.
<Art. 47a.
1. Przepisu art. 47 nie stosuje się w sprawach dotyczących przyznania dopłat z tytułu
zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany, o których mowa w rozdziale 9b ustawy zmienianej w art. 22, za 2017
r.
2. Organem właściwym w sprawach określonych w ust. 1 jest dyrektor oddziału
terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a odwołanie przysługuje do
Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
3. Wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania w sprawach
określonych w ust. 1 przez organy ARR prowadzą, z dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy, stosownie do swojej właściwości organy KOWR.
4. Akta spraw określonych w ust. 1, prowadzone przez organy ARR, z dniem wejścia w
życie niniejszej ustawy przejmują właściwe organy KOWR.
5. Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w terminie
14 dni od dnia, w którym decyzja w sprawach określonych w ust. 1, stała się
ostateczna,

przekazuje

kierownikowi

akta

sprawy

biura powiatowego

będącej

Agencji

przedmiotem

Restrukturyzacji

takiej
i

decyzji

Modernizacji

Rolnictwa.
6. W przypadku wydania decyzji w sprawach określonych w ust. 1, do:
1) uchylenia bądź zmiany takiej decyzji – właściwy jest kierownik biura powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jeżeli uchylenie bądź zmiana
dotyczy decyzji, od której nie wniesiono odwołania, albo dyrektor oddziału
regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdy decyzja stała
się ostateczna na skutek rozpatrzenia odwołania przez organ II instancji;
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Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przy czym jeżeli decyzja została
wydana przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
właściwy jest Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
3) wznowienia postępowania – właściwy jest kierownik biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jeżeli postępowanie, którego wznowienie
dotyczy, zakończyło się decyzją, od której nie wniesiono odwołania, albo dyrektor
oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdy
decyzja stała się ostateczna na skutek rozpatrzenia odwołania przez organ II
instancji; w każdym przypadku podanie o wznowienie postępowania wnosi się do
kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
7. W przypadku stwierdzenia nieważności decyzji w sprawach określonych w ust. 1, po
dniu wejścia w życie niniejszej ustawy organem właściwym do rozstrzygania w
sprawach określonych w ust. 1 jest kierownik biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
8. Stroną postępowania sądowo-administracyjnego dotyczącego spraw określonych w
ust. 1 jest dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
9. W 2017 r. stawki dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany, o których mowa w art. 40c ust. 6 pkt 1 ustawy
zmienianej w art. 22, Rada Ministrów określi do dnia 31 października 2017 r.>

<Art. 52a.
Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia olnictwa przesyła ministrowi
właściwemu do spraw rozwoju wsi dane finansowe i informacje dotyczące wydatków
zrealizowanych przez Agencję Rynku Rolnego z Europejskiego Funduszu Rolniczego
Gwarancji w okresie od dnia 16 października 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. w celu
ich przekazania Komisji Europejskiej, w terminach i formie określonych w art. 7 ust. 3
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. L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.) oraz art. 3, art. 9, art. 10, art. 19–22 i art.
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ustanawiającego

zasady

dotyczące

stosowania

rozporządzenia

Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych
organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących
kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz. Urz. UE. L 255 z 28.08.2014, str. 59, z późn.
zm.).>
<Art. 58a.
W sprawach określonych w:
1) art. 14 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i
organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
1419),
2) art. 7 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów
rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1888)
– w których właściwy jest dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego albo
Prezes Agencji Rynku Rolnego, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jest
właściwy odpowiednio dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa albo Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Przepis art. 47 stosuje się odpowiednio.>

Art. 59.
Działania prowadzone przez Agencję Rynku Rolnego na podstawie przepisów wydanych na
podstawie art. 12a ustawy zmienianej w art. 22 są prowadzone na podstawie przepisów
dotychczasowych do dnia zakończenia tych działań, przy czym zadania związane z
prowadzeniem tych działań, w szczególności związane z:
1) ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach
hodowlanych,
[2) rozkładaniem na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot
indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015,]
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producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii
Europejskiej do Federacji Rosyjskiej,
4) ustanowieniem

tymczasowych

nadzwyczajnych

środków

wsparcia

producentów

niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do
Federacji Rosyjskiej,
5) ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny,
6) ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i
warzyw,
7) ustanowieniem szczególnych środków wspierania rynku mleczarskiego
- realizuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

<Art. 59a.
Działania prowadzone przez Agencję Rynku Rolnego na podstawie przepisów wydanych
na podstawie art. 12a ustawy zmienianej w art. 22 związane z rozkładaniem na raty
opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku
kwotowym 2014/2015 są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych do dnia
zakończenia tych działań, przy czym zadania związane z prowadzeniem tych działań
realizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.>

Art. 60.
[1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1) art. 5 ust. 6, art. 20 ust. 6 oraz art. 23a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 8 zachowują
moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5
ust. 6, art. 20 ust. 6 oraz art. 23a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 8,
[2) art. 19 ust. 2 pkt 2, 14 i 19 oraz art. 19c ustawy zmienianej w art. 21 zachowują moc
do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ust.
2 pkt 2, 14 i 19 oraz art. 19c ustawy zmienianej w art. 21,]
<2) art. 19 ust. 2 pkt 2, 14 i 19 ustawy zmienianej w art. 21 zachowują moc do dnia
wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ust. 2
pkt 2, 14 i 19 ustawy zmienianej w art. 21,>
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przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy zmienianej w
art. 22,
4) art. 9a ust. 5 oraz art. 10 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 30 zachowują moc do dnia
wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9a ust. 5 oraz
art. 10 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 30,
5) art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 35 zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w
art. 35,
6) art. 9 ust. 5 oraz art. 10 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 41 zachowują moc do dnia
wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 5 oraz
art. 10 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 41
- w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1) art. 24 ust. 8, art. 29a ust. 5, art. 31 ust. 6, art. 32, art. 37, art. 39a ust. 1 oraz art. 43
ust. 3 ustawy zmienianej w art. 8,
2) art. 12 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 14,
3) art. 16 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 20,
[4) art. 19 ust. 2 pkt 12 oraz art. 19b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 21,
5) art. 20 ust. 9 i art. 27 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 22,]
<4) art. 19 ust. 2 pkt 12 ustawy zmienianej w art. 21,
5) art. 20 ust. 9, art. 27 ust. 3, art. 38x ust. 1, art. 38y ust. 2 oraz art. 38z ustawy
zmienianej w art. 22,>
6) art. 134l ustawy zmienianej w art. 23,
[7) art. 46b oraz art. 48a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 25,]
<7) art. 48a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 25,>
8) art. 6 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 30,
9) art. 9 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 35,
10) art. 35 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 37,
11) art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 41
- zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 51 3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12a ustawy zmienianej w art. 22
zachowują moc i mogą być zmieniane lub uchylane na podstawie art. 6c ustawy
zmienianej w art. 34.

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

