
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.  

 

o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych 

 

(druk nr 894) 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 724) 

 

Art. 43. 

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. 

[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.] 

<2. Wnioski o wydanie świadectw autoryzacji, o których mowa w ust. 1, składa się do 

Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w formie 

papierowej, na formularzach opracowanych przez Agencję Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, udostępnionych na stronach 

internetowych Agencji oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.> 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, zawierają: 

1)   nazwę albo imię i nazwisko wnioskodawcy oraz jego adres; 

2)   adres zakładu produkcyjnego, chłodni lub magazynu; 

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz numer Krajowego Rejestru 

Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany; 
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4)   numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(numer PESEL) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku 

osób fizycznych; 

[5)   numer w centralnym rejestrze przedsiębiorców, o ile został nadany;] 

<5) numer w ewidencji producentów, o którym mowa w przepisach o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności;> 

6)   imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy; 

7)   oznaczenie linii produkcyjnych, w przypadku gdy wniosek dotyczy wydania 

świadectwa autoryzacji zakładów produkcyjnych, oraz oznaczenie pomieszczeń 

przechowalniczych, w przypadku wniosku o wydanie świadectwa autoryzacji 

magazynów lub chłodni; 

8)   weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu produkcyjnego. 

 

Art. 48a. 

1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji [Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

zwanej dalej "Agencją",] właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy jest organem 

właściwym w sprawach uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji 

producentów i organizacji międzybranżowych, w tym międzynarodowych organizacji 

producentów, międzynarodowych zrzeszeń organizacji producentów i międzynarodowych 

organizacji międzybranżowych, o których mowa w art. 156, art. 161 i art. 163 

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika. 

2. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji uznaje: 

1)   organizację producentów, jeżeli: 

a)  jest utworzona co najmniej przez 20 członków, 

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

lub przetworów mlecznych wyprodukowanych w ramach tej ilości mleka, 

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

ust. 3, co najmniej 20 członków tej organizacji wytwarzało i wprowadzało do obrotu 

mleko lub przetwory mleczne, 

d)  cała ilość mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowana w gospodarstwach 

członków tej organizacji jest wprowadzana do obrotu za jej pośrednictwem, 
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e)  okres wypowiedzenia członkostwa w tej organizacji jest nie krótszy niż 6 miesięcy, 

f)  spełnia wymagania określone w art. 161 ust. 1 lit. a i d rozporządzenia, o którym mowa 

w pkt 11 załącznika; 

2)   zrzeszenie organizacji producentów, jeżeli: 

a)  jest utworzone co najmniej przez 2 uznane organizacje producentów, 

b)  w statucie tego zrzeszenia jest określona minimalna ilość mleka lub przetworów 

mlecznych, wyprodukowanych w gospodarstwach członków organizacji tworzących 

to zrzeszenie, która jest wprowadzana do obrotu przez organizacje za pośrednictwem 

utworzonego zrzeszenia, 

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

d)  spełnia wymagania określone w art. 161 ust. 1 lit. a i d rozporządzenia, o którym 

mowa w pkt 11 załącznika; 

3)   organizację międzybranżową, jeżeli spełnia ona wymagania określone w art. 163 ust. 1 

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika. 

3. Uznanie organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo 

organizacji międzybranżowej następuje w drodze decyzji, na wniosek organizacji albo 

zrzeszenia, składany do dyrektora oddziału regionalnego Agencji na formularzu 

opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składany w postaci elektronicznej, opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej dołącza się zeskanowane dokumenty. 

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

współczynniki równoważności określające ilości mleka wykorzystywanego do 

wyprodukowania podstawowych przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu przez 

organizacje producentów, w tym organizacje tworzące zrzeszenia, mając na względzie 

prawidłową ocenę spełnienia przez organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji 

producentów warunków uznania odnoszących się do wprowadzanego do obrotu mleka lub 

przetworów mlecznych. 

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

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

zrzeszenia warunków uznania określonych w ust. 2 i w części II w tytule II w rozdziale III 

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika 

–   mając na względzie prawidłowe funkcjonowanie organizacji i zrzeszeń oraz spełnienie 

wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania 

organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji 

międzybranżowych. 

Art. 49. 

1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji <właściwy ze względu na siedzibę organizacji 

producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji 

międzybranżowej> 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. 

2. Uznana organizacja producentów, uznane zrzeszenie organizacji producentów lub uznana 

organizacja międzybranżowa podlegają kontrolom określonym w ust. 1 co najmniej raz na 

dwa lata. 

2a. Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa <właściwy ze 

względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu skupującego, albo miejsce 

zamieszkania, albo siedzibę podmiotów wymienionych w art. 43> 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. 

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 2017 r. poz. 1006, 1503 i 2216); 

2)   ust. 2a - stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym 

Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 623 i 1503). 
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Art. 54o. 

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

albo siedzibę podmiotu skupującego, albo siedzibę uznanej organizacji producentów, albo 

siedzibę uznanego zrzeszenia organizacji producentów, albo siedzibę uznanej organizacji 

międzybranżowej, wydaje decyzję w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.] 

<1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę uznanej 

organizacji producentów albo siedzibę uznanego zrzeszenia organizacji 

producentów, albo siedzibę uznanej organizacji międzybranżowej wydaje decyzję 

w sprawie wymierzenia kar pieniężnych, o których mowa w art. 54nb–54nd.> 

<1a. Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa właściwy 

ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu skupującego wydaje 

decyzję w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 54ne.> 

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

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

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

ust. 1] < o której mowa w ust. 1 i 1a>, stała się ostateczna. 

 

Art. 55. 

 1. Kar pieniężnych nie wymierza się, jeżeli naruszenie lub niewykonanie obowiązku 

nastąpiło w wyniku działania siły wyższej. 

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

nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie podmiotu skupującego albo uznanej 

organizacji producentów, albo uznanego zrzeszenia organizacji producentów, albo 

uznanej organizacji międzybranżowej. 

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

przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2017 r. poz. 201, z późn. zm.) z wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania 

należności, odraczania płatności oraz rozkładania płatności na raty. 

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

przysługują: 

[1)   dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji - jako organowi pierwszej instancji;] 
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<1) dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji i dyrektorowi oddziału terenowego 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – jako organom pierwszej instancji;> 

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

regionalnego Agencji[.] <;> 

<3) Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – jako 

organowi odwoławczemu od decyzji dyrektora oddziału terenowego Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.> 

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

wysokości przewidzianej dla zaległości podatkowych. 

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

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

 

ZAŁĄCZNIK 

 

PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI RYNKU MLEKA I 

PRZETWORÓW MLECZNYCH 

1)    (uchylony); 

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)    (uchylony); 

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 
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międzybranżowych oraz negocjacji umownych i stosunków umownych określonych w 

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

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

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

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

międzynarodowej i negocjacji umownych organizacji producentów w sektorze mleka i 

przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 263 z 28.09.2012, str. 8); 

11)  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 

1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.); 

12)  rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki 

dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją 

rynków produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 346 z 20.12.2013, str. 12); 

13)   (uchylony); 

[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.);] 

<14) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1185 z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do przekazywanych Komisji 

powiadomień o informacjach i dokumentach oraz zmieniające i uchylające niektóre 

rozporządzenia Komisji (Dz. Urz. UE L 171 z 04.07.2017, str. 113);> 

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). 


