
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 8 lipca 2021 r. 

 

o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach  

oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 452) 

 

U S T A W A   z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach 

oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026) 

 

Art. 2. 

1. Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby 

prawne, które w ramach działalności rolniczej prowadzą: 

1)   gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub 

2)   dział specjalny produkcji rolnej 

- mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu dostosowania produktów 

rolnych i procesu produkcyjnego do wymogów rynkowych, wspólnego wprowadzania 

towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy 

do odbiorców hurtowych, ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o 

produkcji ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności produktów rolnych, 

rozwijania umiejętności biznesowych, marketingowych oraz organizowania i ułatwiania 

procesów wprowadzania innowacji, a także ochrony środowiska naturalnego. 

2. Działalność rolnicza, o której mowa w ust. 1, oznacza działalność rolniczą w rozumieniu 

art. 4 ust. 1 lit. c pkt i 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.). 

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275838&full=1
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<Art. 2a. 

1. Do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), o ile przepisy niniejszej ustawy nie 

stanowią inaczej. 

2. Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie wniosku do Prezesa Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, albo do 

dyrektora oddziału regionalnego Agencji, wniosek ten składa się na piśmie. 

3. Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie na piśmie sprawozdania lub informacji do 

Prezesa Agencji albo do dyrektora oddziału regionalnego Agencji w sprawach, do 

których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego, odpowiednio sprawozdanie to lub informacja ta 

spełnia wymagania dla pisma kierowanego do organów administracji publicznej 

określone w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego.> 

Art. 3. 

1. Grupa producentów rolnych, zwana dalej "grupą", prowadzi działalność jako 

przedsiębiorca mający osobowość prawną, pod warunkiem że: 

1)   została utworzona przez producentów jednego produktu rolnego, zwanego dalej 

"produktem", lub grupy produktów w celach określonych w art. 2; 

2)   działa na podstawie statutu lub umowy, zwanych dalej "aktem założycielskim", 

spełniających wymagania określone w art. 4, 

3)    żaden z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, zwanych dalej "członkami grupy", 

nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu 

wspólników lub walnym zebraniu członków, także pośrednio: 

a)  przez dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów: 

–  na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników albo walnym zebraniu członków, 

także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej osoby prawnej będącej 

członkiem grupy, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

–  w spółce osobowej będącej członkiem grupy, także na podstawie porozumień z innymi 

osobami, 

b)  gdy członkowie zarządu osoby prawnej będącej członkiem grupy stanowią więcej niż 

połowę członków zarządu innej osoby prawnej będącej członkiem grupy; 
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4)    coroczne przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w 

gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej członków grupy stanowią 

więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, ze 

względu na które grupa została utworzona; 

5)   określi obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym dotyczące jakości i ilości 

produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży; 

[6)    każdy z członków grupy w każdym roku działalności grupy produkuje oraz sprzedaje do 

grupy co najmniej 80% wyprodukowanych przez siebie produktów lub grup produktów, ze 

względu na które grupa została utworzona; 

7)    każdy z członków grupy przynależy tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub 

grupy produktów.] 

<6) każdy z członków grupy w każdym roku działalności grupy produkuje oraz 

sprzedaje do grupy co najmniej 70% wyprodukowanych przez siebie produktów lub 

grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona; 

7) każdy z członków grupy przynależy tylko do jednej grupy w zakresie danego 

produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona;> 

<8) żaden z członków grupy nie przynależy do organizacji producentów, o której mowa 

w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków 

rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945, z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 255 i …), 

zwanej dalej „ustawą o rynkach rolnych”, albo ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1430 i …), 

zwanej dalej „ustawą o rynku mleka”, utworzonej w zakresie tego samego produktu 

lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona.> 

2. (uchylony). 

Art. 3a. 

Spółdzielnia może również prowadzić działalność jako grupa, jeżeli: 

1)    wszyscy wchodzący w jej skład producenci jednego produktu lub grupy produktów 

spełniają wymagania określone w art. 2; 

2)   jej przedmiot działalności jest zgodny z celami określonymi w art. 2; 

3)   działa na podstawie aktu założycielskiego, który w stosunku do członków grupy 

wskazanych w pkt 1 spełnia wymagania określone w art. 4; 

4)    jej coroczne przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w 

gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej członków grupy wskazanych w 
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pkt 1 stanowią więcej niż połowę przychodów spółdzielni ze sprzedaży tych produktów 

lub grup tych produktów; 

5)   określi, obowiązujące członków grupy wskazanych w pkt 1, zasady produkcji produktów 

lub grup produktów, w tym dotyczące ich jakości i ilości, oraz sposoby przygotowania ich 

do sprzedaży; 

[6)    każdy z producentów wskazanych w pkt 1 w każdym roku działalności grupy produkuje 

oraz sprzedaje do grupy co najmniej 80% wyprodukowanych przez siebie produktów lub 

grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona; 

7)    każdy z producentów wskazanych w pkt 1 przynależy tylko do jednej grupy w zakresie 

danego produktu lub grupy produktów.] 

<6) każdy z członków grupy wskazanych w pkt 1 w każdym roku działalności grupy 

produkuje oraz sprzedaje do grupy co najmniej 70% wyprodukowanych przez siebie 

produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona; 

7) każdy z członków grupy wskazanych w pkt 1 przynależy tylko do jednej grupy w 

zakresie danego produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została 

utworzona;> 

<8) żaden z członków grupy wskazanych w pkt 1 nie przynależy do organizacji 

producentów, o której mowa w przepisach ustawy o rynkach rolnych albo ustawy o 

rynku mleka, utworzonej w zakresie tego samego produktu lub grupy produktów, ze 

względu na które grupa została utworzona.> 

 

<Art. 3aa. 

W przypadku gdy w danym roku działalności grupy nie każdy członek tej grupy jest w 

stanie spełnić warunek, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6, a w przypadku grupy 

będącej spółdzielnią – nie każdy z członków grupy wskazanych w art. 3a pkt 1 jest w 

stanie spełnić warunek, o którym mowa w art. 3a pkt 6, uznaje się, że warunek ten 

jest spełniony, jeżeli w tym roku działalności grupy co najmniej 90% członków tej 

grupy, a w przypadku grupy będącej spółdzielnią – 90% członków grupy 

wskazanych w art. 3a pkt 1, wyprodukowało oraz sprzedało do grupy co najmniej 

70% wyprodukowanych przez siebie produktów lub grup produktów, ze względu na 

które grupa została utworzona.> 
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Art. 4. 

1. Akt założycielski grupy oprócz wymagań określonych w odrębnych przepisach powinien 

zawierać w szczególności: 

1)    zasady przyjmowania do grupy nowych członków oraz występowania członków z grupy, 

przy czym minimalny okres członkostwa, który liczy się od dnia wydania decyzji, o której 

mowa w art. 7, nie może być krótszy niż trzy lata działalności grupy, a informacja o 

zamiarze wystąpienia z grupy powinna być złożona na piśmie co najmniej na 12 miesięcy 

przed końcem danego roku działalności grupy; 

2)   zasady zbywania akcji lub udziałów w spółce akcyjnej lub spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością; 

3)    (uchylony); 

4)    (uchylony); 

5)   zasady dostarczania przez członków grupy informacji dotyczących wielkości sprzedaży i 

cen uzyskiwanych za produkty, z uwagi na które grupa została powołana, a są 

sprzedawane poza grupą; 

6)    zasady tworzenia i wykorzystania funduszu specjalnego, o którym mowa w art. 5, jeżeli 

będzie on utworzony; 

7)    sankcje wobec członka grupy, który: 

a)  nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków, 

b)  nie spełnia warunków określonych w art. 2 i art. 3 albo art. 2 i art. 3a[.]  <;> 

<8) wskazanie celów działalności grupy, o których mowa w art. 2.> 

1a. Obowiązek złożenia na piśmie informacji o zamiarze wystąpienia z grupy co najmniej na 

12 miesięcy przed końcem danego roku działalności grupy nie dotyczy członków grupy, 

którzy otrzymali postanowienie o spełnieniu warunków określonych w przepisach w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie 

rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. 

2. W akcie założycielskim mogą być również zawarte postanowienia dotyczące w 

szczególności: 

1)   zaopatrzenia członków grupy w środki produkcji; 

2)   zasad wspólnego użytkowania sprzętu rolniczego; 

3)   promocji produktów lub grupy produktów wprowadzanych do obrotu; 

4)   przechowywania, konfekcjonowania i standaryzacji produktów lub grupy produktów. 
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Art. 7. 

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

zwanej dalej "Agencją",] właściwy ze względu na siedzibę grupy wydaje decyzję o: 

1)   uznaniu grupy, jeżeli spełnia ona warunki określone w art. 3 albo art. 3a oraz w 

przepisach wydanych na podstawie art. 6, oraz zatwierdzeniu planu biznesowego, o 

którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 3 albo art. 8 ust. 4 pkt 3, jeżeli są spełnione wymagania 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 9, i dokonuje wpisu grupy do 

rejestru grup; 

2)   zatwierdzeniu zmian do planu biznesowego, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 3 albo art. 

8 ust. 4 pkt 3 <, jeżeli są spełnione wymagania określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 8 ust. 9>. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

<4. Decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wydaje się w terminie 90 dni od dnia złożenia 

wniosku o jej wydanie.> 

Art. 8. 

1. Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy, o której mowa w art. 3, zawiera: 

1)   nazwę i siedzibę grupy; 

2)   dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z jej aktem 

założycielskim; 

3)   oznaczenie produktu lub grupy produktów; 

4)   listę członków grupy; 

5)    numer grupy w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

2. Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy, o której mowa w art. 3a, zawiera: 

1)    dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5; 

2)   listę członków grupy, o których mowa w art. 3a pkt 1. 

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

1)    (uchylony); 

2)   akt założycielski grupy; 

[3)    plan biznesowy grupy w zakresie realizacji celów określonych w art. 2, zgodny z aktem 

założycielskim, sporządzony na co najmniej 5 lat, na formularzu opracowanym przez 

Agencję i udostępnionym na stronie internetowej Agencji; 
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4)    oświadczenia członków grupy o prowadzeniu, w dniu składania wniosku, gospodarstwa 

rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej w zakresie produkcji produktów lub grup 

produktów, ze względu na które grupa została utworzona.] 

<3) plan biznesowy grupy sporządzony na co najmniej 5 lat na formularzu 

opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej Agencji, a w 

przypadku gdy ten wniosek został złożony w postaci papierowej, plan biznesowy 

przesyła się również w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej albo dołącza się na informatycznym nośniku danych; 

4) oświadczenia członków grupy: 

a) o prowadzeniu, w dniu składania wniosku, gospodarstwa rolnego lub działu 

specjalnego produkcji rolnej w zakresie produkcji produktów lub grup produktów, 

ze względu na które grupa została utworzona, 

b) o nieprzynależności do innej grupy utworzonej ze względu na ten sam produkt lub 

grupę produktów, 

c) o nieprzynależności do organizacji producentów, o której mowa w przepisach ustawy 

о rynkach rolnych albo ustawy o rynku mleka, utworzonej w zakresie tego samego 

produktu lub grupy produktów, 

d) zawierające zobowiązanie do dostarczania do grupy, w każdym roku jej działalności, 

co najmniej 70% wyprodukowanych przez nich produktów lub grup produktów, ze 

względu na które grupa została utworzona;> 

<5) oświadczenie zawierające zobowiązanie osób upoważnionych do reprezentowania 

grupy, że coroczne przychody grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów 

wytworzonych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej 

członków grupy będą stanowić więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży 

produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona.> 

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

1)    (uchylony); 

2)   akt założycielski grupy; 

[3)    plan biznesowy grupy w zakresie realizacji celów określonych w art. 2, zgodny z aktem 

założycielskim, sporządzony na co najmniej 5 lat, na formularzu opracowanym przez 

Agencję i udostępnionym na stronie internetowej Agencji; 
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4)    oświadczenia członków grupy o prowadzeniu, w dniu składania wniosku, gospodarstwa 

rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej w zakresie produkcji produktów lub grup 

produktów, ze względu na które grupa została utworzona.] 

<3) plan biznesowy grupy sporządzony na co najmniej 5 lat na formularzu 

opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej Agencji, a w 

przypadku gdy ten wniosek został złożony w postaci papierowej, plan biznesowy 

przesyła się również w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej albo dołącza się na informatycznym nośniku danych; 

4) oświadczenia członków grupy wskazanych w art. 3a pkt 1: 

a) o prowadzeniu, w dniu składania wniosku, gospodarstwa rolnego lub działu 

specjalnego produkcji rolnej w zakresie produkcji produktów lub grup produktów, 

ze względu na które grupa została utworzona, 

b) o nieprzynależności do innej grupy utworzonej ze względu na ten sam produkt lub 

grupę produktów, 

c) o nieprzynależności do organizacji producentów, o której mowa w przepisach ustawy 

о rynkach rolnych albo ustawy o rynku mleka, utworzonej w zakresie tego samego 

produktu lub grupy produktów, 

d) zawierające zobowiązanie do dostarczania do grupy, w każdym roku jej działalności, 

co najmniej 70% wyprodukowanych przez nich produktów lub grup produktów, ze 

względu na które grupa została utworzona;> 

<5) oświadczenie zawierające zobowiązanie osób upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu spółdzielni, że coroczne przychody spółdzielni ze 

sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach lub 

działach specjalnych produkcji rolnej członków grupy wskazanych w art. 3a pkt 1 

będą stanowić więcej niż połowę przychodów spółdzielni ze sprzedaży produktów lub 

grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona.> 

<4a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lit. a–c oraz ust. 4 pkt 4 lit. a–c, 

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.> 
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[5. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, składa się w terminie do 3 

miesięcy przed zakończeniem danego roku działalności grupy, którego dotyczy zmiana.] 

<5. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, składa się w terminie 

do 60 dni przed zakończeniem danego roku działalności grupy, którego dotyczy 

zmiana.> 

<5a. W przypadku dokonania zmiany w składzie członkowskim grupy wniosek o 

wydanie decyzji, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, składa się do zakończenia 

danego roku działalności grupy, którego dotyczy zmiana.> 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera nazwę, siedzibę i adres grupy oraz określenie 

zmian proponowanych w planie biznesowym wraz z ich uzasadnieniem. 

[7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się: 

1)   dokumenty potwierdzające aktualny stan realizacji planu biznesowego; 

2)   plan biznesowy zawierający proponowane zmiany wraz z jego edytowalną postacią 

elektroniczną; 

3)   informację o numerze grupy w Krajowym Rejestrze Sądowym.] 

<7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się: 

1) dokumenty potwierdzające aktualny stan realizacji planu biznesowego albo ich kopie 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania grupy; 

2) plan biznesowy zawierający proponowane zmiany, a w przypadku gdy ten wniosek 

został złożony w postaci papierowej, plan biznesowy przesyła się również w postaci 

elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo dołącza się na 

informatycznym nośniku danych.> 

<7a. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w art. 7 ust. 1, składa się na 

formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej 

Agencji.> 

8. (uchylony). 

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

jakie powinien spełniać plan biznesowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 pkt 3, 

mając na względzie ujednolicenie zakresu informacji zawartych w planie biznesowym 

oraz sposobu jego tworzenia, a także zapewnienie właściwego funkcjonowania grup w 

zakresie realizacji przez nie celów określonych w art. 2. 
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Art. 9. 

1. Rejestr grup prowadzi dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na 

siedzibę grupy. 

2. Rejestr grup zawiera: 

1)   nazwę i siedzibę grupy; 

2)   datę wydania decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 7 ust. 1; 

3)   nazwę produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa otrzymała decyzję; 

4)   dane osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z jej aktem założycielskim; 

5)    liczbę członków grupy[.] <;> 

<6) informację o dacie wydania decyzji o cofnięciu danej grupie uznania i skreśleniu jej z 

rejestru grup, decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji o uznaniu albo decyzji 

uchylającej decyzję o uznaniu grupy – jeżeli taka decyzja została wydana.> 

3. Rejestr jest jawny. 

[4. Grupa jest obowiązana do informowania dyrektora oddziału regionalnego Agencji o 

każdej zmianie danych zawartych w rejestrze, w terminie miesiąca od dnia dokonania 

zmiany.] 

<4. Grupa jest obowiązana do informowania na piśmie dyrektora oddziału regionalnego 

Agencji o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze, o których mowa w ust. 2 pkt 

1, 4 i 5, w terminie miesiąca od dnia dokonania zmiany.> 

5. W przypadku gdy grupa nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w ust. 4, dyrektor 

oddziału regionalnego Agencji wzywa grupę do wypełnienia tego obowiązku, w terminie 

14 dni od dnia otrzymania wezwania przez grupę. 

[6. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, w terminie 7 dni od dnia wypełnienia obowiązku, 

o którym mowa w ust. 4, informuje ministra właściwego do spraw rynków rolnych oraz 

Prezesa Agencji o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze.] 

<6. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji informuje ministra właściwego do spraw 

rynków rolnych oraz Prezesa Agencji o każdej zmianie danych zawartych w 

rejestrze, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany w tym rejestrze.> 

 

Art. 11. 

[1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, w przypadku gdy grupa: 
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1)   przestaje spełniać warunki uznania określone w art. 3 albo art. 3a lub w przepisach 

wydanych na podstawie art. 6 lub uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, o 

których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 i 3, 

2)   pomimo wezwania, o którym mowa w art. 9 ust. 5 lub art. 13 ust. 2, nie wypełnia 

obowiązku określonego w art. 9 ust. 4 lub art. 13 ust. 1 

-   wydaje decyzję o cofnięciu grupie uznania i skreśleniu jej z rejestru grup.] 

<1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę grupy, w 

przypadku gdy grupa przestała spełniać co najmniej jeden z warunków uznania 

określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1–3, 5 lub 7 albo art. 3a pkt 1–3, 5 lub 7, wzywa grupę 

na piśmie do spełnienia brakujących warunków oraz, biorąc pod uwagę ich rodzaj, 

określa termin na ich spełnienie nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od początku roku 

działalności grupy następującego po roku, w którym wezwano grupę do spełnienia 

tych warunków.> 

<1a. Osoba upoważniona do reprezentowania grupy w terminie określonym w 

wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, informuje na piśmie dyrektora oddziału 

regionalnego Agencji właściwego ze względu na siedzibę grupy o spełnieniu 

brakujących warunków i przedkłada dokumenty potwierdzające ich spełnienie albo 

kopie tych dokumentów potwierdzone przez tę osobę za zgodność z oryginałem. 

1b. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę grupy w 

przypadku gdy grupa: 

1) mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, w terminie określonym w tym wezwaniu 

nie spełniła brakujących warunków lub 

2) uniemożliwia albo utrudnia przeprowadzenie kontroli, o których mowa w art. 12 ust. 

2 pkt 2 i 3, lub 

3) mimo wezwania, o którym mowa w art. 9 ust. 5 lub art. 13 ust. 2, nie wypełniła 

obowiązku określonego w art. 9 ust. 4 lub art. 13 ust. 1, lub 

4) przestała spełniać co najmniej jeden z warunków uznania określonych w art. 3 ust. 1 

pkt 4 lub 6 albo art. 3a pkt 4 lub 6, lub art. 3aa, lub w przepisach wydanych na 

podstawie art. 6 

– wydaje decyzję o cofnięciu grupie uznania i skreśleniu jej z rejestru grup.> 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 
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Art. 17. 

1. Nadzór nad działalnością związków sprawuje Prezes Agencji. 

2. Prezes Agencji w ramach sprawowanego nadzoru przeprowadza kontrole w zakresie 

spełniania przez związek warunków określonych w art. 14 i art. 15. 

3. Kontrole, o których mowa w ust. 2, przeprowadza się co najmniej raz na 2 lata, licząc od 

dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 16. 

4. Do przeprowadzenia kontroli, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 12 ust. 3-11. 

[5. Prezes Agencji, w przypadku gdy związek przestaje spełniać warunki uznania określone w 

art. 14 lub art. 15 lub uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, o których 

mowa w ust. 2, wydaje decyzję o cofnięciu związkowi uznania i skreśleniu go z rejestru 

związków.] 

<5. Prezes Agencji w przypadku gdy związek przestał spełniać co najmniej jeden z 

warunków uznania określonych w art. 14 lub art. 15, wzywa związek na piśmie do 

spełnienia brakujących warunków oraz, biorąc pod uwagę ich rodzaj, określa termin 

na ich spełnienie nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od początku roku działalności 

związku następującego po roku, w którym wezwano związek do spełnienia tych 

warunków.> 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

<8. Osoba upoważniona do reprezentowania związku w terminie określonym w 

wezwaniu, o którym mowa w ust. 5, informuje na piśmie Prezesa Agencji o 

spełnieniu brakujących warunków i przedkłada dokumenty potwierdzające ich 

spełnienie albo kopie tych dokumentów potwierdzone przez tę osobę za zgodność z 

oryginałem. 

9. Prezes Agencji w przypadku gdy związek: 

1) mimo wezwania, o którym mowa w ust. 5, w terminie określonym w tym wezwaniu 

nie spełnił brakujących warunków lub 

2) uniemożliwia albo utrudnia przeprowadzenie kontroli, o których mowa w ust. 2, lub 

3) mimo wezwania, o którym mowa w art. 17a ust. 1a, nie wypełnił obowiązku 

określonego w art. 17a ust. 1, lub 

4) przestał spełniać co najmniej jeden z warunków uznania określonych w art. 14 lub 

art. 15 
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– wydaje decyzję o cofnięciu związkowi uznania i skreśleniu go z rejestru związków.> 

 

Art. 17a. 

[1. Związek składa Prezesowi Agencji roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z 

realizacji celów wybranych spośród celów, o których mowa w art. 14, w terminie 3 

miesięcy od dnia zakończenia każdego roku jego działalności.] 

<1. Związek składa Prezesowi Agencji na piśmie sprawozdanie z realizacji celów 

wybranych spośród celów, o których mowa w art. 14, w terminie 3 miesięcy od dnia 

zakończenia każdego roku jego działalności.> 

<1a. Prezes Agencji w przypadku gdy związek nie wypełnia obowiązku, o którym mowa 

w ust. 1, wzywa związek na piśmie do wypełnienia tego obowiązku w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania przez związek wezwania.> 

2. Prezes Agencji przekazuje zbiorcze zestawienie informacji, o których mowa w ust. 1, 

ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 945, z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 255) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa: 

1)    (uchylony); 

2)    (uchylony); 

3)   organizację rynku: 

a)  mięsa, 

b)  (uchylona), 

c)  cukru, 

d)  (uchylona), 

da)  zbóż; 

e)  (uchylona), 

f)  (uchylona); 
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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 (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; 

6)    zasady monitorowania uprawy tytoniu oraz produkcji i zbytu wysuszonych liści tytoniu, 

zwanych dalej "surowcem tytoniowym", a także nadzoru nad uprawą tytoniu oraz 

produkcją i zbytem surowca tytoniowego. 

1a. (uchylony). 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

<Art. 1a. 

1. Do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), o ile przepisy rozporządzenia nr 

1308/2013 lub przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. 

2. Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie wniosku do ministra właściwego do spraw 

rynków rolnych, do dyrektora oddziału regionalnego albo do kierownika biura 

powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej 

„Agencją”, lub do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa, zwanego dalej „Krajowym Ośrodkiem”, wniosek ten składa się na piśmie. 

3. Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie wniosku do Dyrektora Generalnego 

Krajowego Ośrodka w sprawach, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275839:part=a1u2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275839:part=a23&full=1
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14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, wniosek ten spełnia 

wymagania dla pisma kierowanego do organów administracji publicznej oraz dla 

podania, określone w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego.> 

 

Art. 20. 

[1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej "Agencją", przeprowadza 

kontrole podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez tę Agencję 

określonych w ustawie.] 

<1. Agencja przeprowadza kontrole podmiotów uczestniczących w mechanizmach 

administrowanych przez Agencję określonych w ustawie.> 

2. Czynności kontrolne są wykonywane przez: 

1)   służby techniczne Agencji, w skład których wchodzą pracownicy zatrudnieni w 

komórkach organizacyjnych Agencji, 

2)   jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 21 

- na podstawie upoważnienia do wykonywania tych czynności wydanego przez Prezesa 

Agencji. 

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera wskazanie osoby upoważnionej do 

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

wykonywania. 

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

jest obowiązana okazać upoważnienie, o którym mowa w ust. 2. 

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

1)   wstępu do obiektów i pomieszczeń należących do przedsiębiorców, w szczególności do 

pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych; 

1a)  wstępu na teren gospodarstwa rolnego; 

2)    żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem czynności 

kontrolnych; 

3)    wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem czynności kontrolnych, sporządzania 

z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów; 

4)    sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej czynności kontrolnej; 

5)   pobierania do badań próbek produktów rolnych i żywnościowych oraz innych produktów 

zawierających w swoim składzie produkty rolne i żywnościowe. 
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6. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności raport. 

7. Raport podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz przedsiębiorca. 

8. W przypadku odmowy podpisania raportu przez przedsiębiorcę, raport podpisuje tylko 

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

odmowie. 

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

upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, mając na względzie ujednolicenie informacji 

zawartych w upoważnieniu. 

Art. 21a. 

1. Krajowy Ośrodek [Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej "Krajowym Ośrodkiem",] 

przeprowadza kontrole podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych 

przez Krajowy Ośrodek określonych w ustawie. 

2. Do kontroli, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o Krajowym 

Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. 

Art. 38i. 

[1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy 

jest organem właściwym w sprawach uznawania organizacji producentów, zrzeszeń 

organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych, w tym międzynarodowych 

organizacji producentów, międzynarodowych zrzeszeń organizacji producentów oraz 

międzynarodowych organizacji międzybranżowych, o których mowa w art. 154, art. 156 

ust. 1 oraz art. 158 rozporządzenia nr 1308/2013. 

2. Uznanie organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów lub organizacji 

międzybranżowej następuje w drodze decyzji, na wniosek organizacji albo zrzeszenia, 

składany do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na siedzibę 

organizacji lub zrzeszenia.] 

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

wnioskodawcy jest organem właściwym w sprawach uznawania organizacji 

producentów i zatwierdzania ich planu biznesowego, zatwierdzania zmian planu 

biznesowego organizacji producentów, uznawania zrzeszeń organizacji producentów 

oraz organizacji międzybranżowych, w tym międzynarodowych organizacji 

producentów, międzynarodowych zrzeszeń organizacji producentów oraz 

międzynarodowych organizacji międzybranżowych, o których mowa w art. 154, art. 

156 ust. 1 oraz art. 158 rozporządzenia nr 1308/2013. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275839:part=a154&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275839:part=a156u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275839:part=a156u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275839:part=a158&full=1
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2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, są załatwiane w drodze decyzji, na wniosek 

organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów albo organizacji 

międzybranżowej składany do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego 

ze względu na siedzibę organizacji albo zrzeszenia.> 

<2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się na formularzu opracowanym przez 

Agencję i udostępnionym na stronie internetowej Agencji. 

2b. Wniosek w sprawie zatwierdzenia zmian planu biznesowego organizacji 

producentów składa się w terminie 60 dni przed zakończeniem danego roku 

działalności organizacji producentów, którego dotyczy zmiana. 

2c. W przypadku dokonania zmiany w składzie członkowskim organizacji producentów 

wniosek w sprawie zatwierdzenia zmian planu biznesowego organizacji producentów 

składa się do zakończenia danego roku działalności organizacji producentów, 

którego dotyczy zmiana. 

2d. Do wniosku o uznanie organizacji producentów i zatwierdzenie jej planu 

biznesowego albo o uznanie zrzeszenia organizacji producentów albo organizacji 

międzybranżowej dołącza się: 

1) kopię aktu założycielskiego organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji 

producentów, albo organizacji międzybranżowej sporządzonego zgodnie z 

wymaganiami określonymi w art. 153 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1308/2013, 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione odpowiednio do 

reprezentowania organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, 

albo organizacji międzybranżowej; 

2) inne niezbędne dokumenty albo ich kopie, potwierdzające spełnienie przez 

organizację producentów, zrzeszenie organizacji producentów oraz organizację 

międzybranżową wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej, ustawy 

oraz wydanych na podstawie ust. 3, dotyczących uznawania organizacji producentów 

i zatwierdzania jej planu biznesowego oraz uznawania zrzeszenia organizacji 

producentów i organizacji międzybranżowej. 

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

1) dokumenty potwierdzające aktualny stan realizacji planu biznesowego albo ich kopie 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania organizacji producentów; 



- 18 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2) plan biznesowy zawierający proponowane zmiany, a w przypadku gdy ten wniosek 

został złożony w postaci papierowej, plan biznesowy przesyła się również w postaci 

elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo dołącza się na 

informatycznym nośniku danych. 

2f. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę organizacji 

albo zrzeszenia wydaje decyzję o uznaniu: 

1) organizacji producentów i zatwierdzeniu jej planu biznesowego, jeżeli spełnia ona 

wymagania określone w art. 152 ust. 1, art. 153 ust. 1 i 2 oraz art. 154 ust. 1 

rozporządzenia nr 1308/2013 oraz w ust. 2a i 2d, 

2) zrzeszenia organizacji producentów, jeżeli spełnia ono wymagania określone w art. 

156 rozporządzenia nr 1308/2013 oraz w ust. 2a i 2d, 

3) organizacji międzybranżowej, jeżeli spełnia ona wymagania określone w art. 157 ust. 

1 i art. 158 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013 oraz w ust. 2a i 2d 

– oraz jeżeli organizacja albo zrzeszenie spełnia wymagania określone w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 3. 

2g. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę organizacji 

wydaje decyzję o zatwierdzeniu zmian planu biznesowego, jeżeli są spełnione 

wymagania, o których mowa w ust. 2a–2c i 2e, oraz proponowane zmiany planu 

biznesowego umożliwiają osiągnięcie celów wybranych przez organizację 

producentów, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej dotyczących 

uznawania organizacji producentów.> 

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

1)   minimalną liczbę członków organizacji producentów lub minimalną ilość lub wartość 

zbywalnej produkcji, o których mowa w art. 154 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1308/2013, 

2)   informacje, jakie powinien zawierać wniosek, o którym mowa w ust. 2, 

3)   rodzaje lub zakres dokumentów potwierdzających spełnianie przez organizacje i 

zrzeszenia wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania 

organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji 

międzybranżowych 

-      mając na względzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organizacji i zrzeszeń 

oraz spełnienie wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących 

uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji 

międzybranżowych.] 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275839:part=a154u1lb&full=1
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<3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki uznania organizacji producentów i zatwierdzenia jej planu 

biznesowego oraz uznania zrzeszenia organizacji producentów i organizacji 

międzybranżowej, w tym: 

1) minimalną liczbę członków organizacji producentów lub minimalną ilość lub wartość 

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

1308/2013, 

2) maksymalny odsetek głosów przysługujących członkom, udziałowcom lub 

akcjonariuszom będącym producentami na zgromadzeniu wspólników, walnym 

zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków organizacji producentów oraz 

maksymalny odsetek udziałów lub akcji, jakie mogą posiadać ci udziałowcy lub 

akcjonariusze w tej organizacji, 

3) szczegółowe wymagania, jakim mają odpowiadać wnioski składane w tych sprawach, 

4) rodzaje i zakres dokumentów potwierdzających spełnianie przez organizacje i 

zrzeszenia warunków uznania organizacji producentów i zatwierdzenia jej planu 

biznesowego oraz uznania zrzeszenia organizacji producentów oraz organizacji 

międzybranżowej 

– mając na względzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tych organizacji i 

zrzeszeń oraz spełnienie wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej oraz 

ustawy, dotyczących uznawania organizacji producentów i zatwierdzania jej planu 

biznesowego oraz uznawania zrzeszenia organizacji producentów i organizacji 

międzybranżowej.> 

Art. 38j. 

[1. W przypadku gdy: 

1)   uznana organizacja producentów lub uznane zrzeszenie organizacji producentów nie 

spełnia wymagań określonych w art. 154 ust. 1 lit. a lub d rozporządzenia nr 1308/2013 

lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38i ust. 3 albo 

2)   uznana organizacja międzybranżowa nie spełnia wymagań określonych w art. 158 ust. 5 

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

-       dyrektor oddziału regionalnego Agencji wzywa na piśmie do usunięcia naruszeń oraz 

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

przez organizację producentów lub zrzeszenie organizacji producentów, lub organizację 

międzybranżową, biorąc pod uwagę rodzaj naruszenia.] 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275839:part=a154u1la&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275839:part=a158u5lc&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275839:part=a158u5lc&full=1
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<1. W przypadku gdy  uznana organizacja producentów nie spełnia wymagań 

określonych w art. 153 ust. 1 lub 2, lub art. 154 ust. 1 lit. a lub d rozporządzenia nr 

1308/2013 lub warunku określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38i 

ust. 3 dotyczącego maksymalnego odsetka głosów przysługujących członkom, 

udziałowcom lub akcjonariuszom będącym producentami na zgromadzeniu 

wspólników, walnym zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków organizacji 

producentów lub maksymalnego odsetka udziałów lub akcji, jakie mogą posiadać ci 

udziałowcy lub akcjonariusze w tej organizacji, dyrektor oddziału regionalnego 

Agencji właściwy ze względu na siedzibę organizacji wzywa organizację na piśmie do 

usunięcia naruszeń oraz, biorąc pod uwagę ich rodzaj, określa termin ich usunięcia 

nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od początku roku działalności organizacji 

następującego po roku, w którym wezwano organizację do usunięcia tych naruszeń.> 

2. Organizacja producentów [albo zrzeszenie organizacji producentów, albo organizacja 

międzybranżowa], w terminie wyznaczonym przez dyrektora oddziału regionalnego 

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

przez Agencję, o usunięciu stwierdzonych naruszeń i przedkłada dokumenty 

potwierdzające usunięcie tych naruszeń. 

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

1)   organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, jeżeli pomimo 

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

określonym w tym wezwaniu, nie usunęły stwierdzonych naruszeń; 

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

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

naruszeń.] 

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

1) organizacji producentów, jeżeli: 

a)  mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, organizacja ta, w terminie określonym w 

tym wezwaniu, nie usunęła stwierdzonych naruszeń albo 

b) organizacja ta przestała spełniać warunek uznania określony w art. 154 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1308/2013; 

2) zrzeszeniu organizacji producentów, jeżeli zrzeszenie to przestało spełniać warunek 

uznania określony w art. 156 rozporządzenia nr 1308/2013; 
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3) organizacji międzybranżowej, jeżeli organizacja ta przestała spełniać co najmniej 

jeden z warunków uznania określonych w art. 157 ust. 1 lub art. 158 ust. 1 

rozporządzenia nr 1308/2013.> 

Art. 38n. 

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

kontrole uznanych organizacji i zrzeszeń w zakresie określonym przepisami Unii 

Europejskiej dotyczącymi uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji 

producentów oraz organizacji międzybranżowych.] 

<1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji przeprowadza co najmniej raz na dwa lata 

kontrole uznanych organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz 

organizacji międzybranżowych w zakresie spełniania warunków określonych w 

przepisach Unii Europejskiej, ustawy oraz wydanych na podstawie art. 38i ust. 3, 

dotyczących uznawania organizacji producentów i realizacji jej planu biznesowego 

oraz uznawania zrzeszeń organizacji producentów i organizacji 

międzybranżowych.> 

2. (uchylony). 

 

 

 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1430) 

Art. 1. 

Ustawa określa: 

1)   zadania i właściwość jednostek organizacyjnych oraz organów w zakresie organizacji 

rynku mleka i przetworów mlecznych określonej przepisami Unii Europejskiej 

wymienionymi w załączniku; 

2)   (uchylony); 

3)   (uchylony). 

<Art. 1a. 

1. Do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), o ile przepisy niniejszej ustawy nie 

stanowią inaczej. 
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2. Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie wniosku do dyrektora oddziału 

regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej 

„Agencją”, wniosek ten składa się na piśmie. 

3. Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie wniosku do Dyrektora Generalnego 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawach, do których nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego, wniosek ten spełnia wymagania dla pisma kierowanego do 

organów administracji publicznej oraz dla podania, określone w przepisach ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

4. Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie na piśmie informacji do Dyrektora 

Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa albo do dyrektora oddziału 

terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, informacja ta spełnia 

wymagania dla pisma kierowanego do organów administracji publicznej określone w 

przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego.> 

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 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.] 

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

Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na piśmie, na 

formularzach opracowanych przez Agencję i 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; 
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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; 

4)   numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

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

fizycznych; 

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, 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.] 

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

wnioskodawcy jest organem właściwym w sprawach uznawania organizacji 

producentów i zatwierdzania ich planu biznesowego, zatwierdzania zmian ich planu 

biznesowego, uznawania zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji 

międzybranżowych, w tym międzynarodowych organizacji producentów, 

międzynarodowych zrzeszeń organizacji producentów oraz 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, 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275839:part=a156&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275839:part=a161&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275839:part=a163&full=1
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<aa) akt założycielski tej organizacji zawiera postanowienia umożliwiające jej 

członkom, udziałowcom lub akcjonariuszom będącym producentami kontrolę 

organizacji oraz podejmowanych w ramach tej organizacji decyzji, w tym dotyczące, 

wyrażonej w procentach, wielkości posiadanych przez nich udziałów lub akcji oraz 

dopuszczalnej, wyrażonej w procentach, ilości głosów przysługujących im na 

zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków 

tej organizacji,> 

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

przetworów mlecznych wyprodukowanych w ramach tej ilości mleka, 

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

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

lub przetwory mleczne, 

d)  cała ilość mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowana w gospodarstwach członków 

tej organizacji jest wprowadzana do obrotu za jej pośrednictwem, 

[e)  okres wypowiedzenia członkostwa w tej organizacji jest nie krótszy niż 6 miesięcy,] 

<e)  okres wypowiedzenia członkostwa w tej organizacji, określony w jej akcie 

założycielskim, 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] < akcie założycielskim> 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 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275839:part=a161u1la&full=1
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zrzeszenia, składany do dyrektora oddziału regionalnego Agencji na formularzu 

opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji.] 

<3. Sprawy, o których mowa w ust. 1, są załatwiane w drodze decyzji, na wniosek 

organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów albo organizacji 

międzybranżowej składany do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego 

ze względu na siedzibę organizacji albo zrzeszenia na formularzu opracowanym 

przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej Agencji.> 

<3a. Wniosek w sprawie zatwierdzenia zmian planu biznesowego organizacji 

producentów składa się w terminie do 60 dni przed zakończeniem danego roku 

działalności organizacji producentów, którego dotyczy zmiana. 

3b. W przypadku dokonania zmiany w składzie członkowskim organizacji producentów 

wniosek w sprawie zatwierdzenia zmian planu biznesowego organizacji producentów 

składa się do zakończenia danego roku działalności organizacji producentów, 

którego dotyczy zmiana. 

3c. Do wniosku o uznanie organizacji producentów i zatwierdzenie jej planu 

biznesowego albo o uznanie zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji 

międzybranżowej dołącza się: 

1)  kopię aktu założycielskiego organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji 

producentów, albo organizacji międzybranżowej sporządzonego zgodnie z 

wymaganiami określonymi w art. 161 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 

11 załącznika, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione 

odpowiednio do reprezentowania organizacji producentów albo zrzeszenia 

organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej; 

2)  inne niezbędne dokumenty albo ich kopie, potwierdzające spełnianie przez 

organizację producentów, zrzeszenie organizacji producentów oraz organizację 

międzybranżową wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej, ustawy 

oraz wydanych na podstawie ust. 7, dotyczących uznawania organizacji producentów 

i zatwierdzania jej planu biznesowego oraz uznawania zrzeszenia organizacji 

producentów i organizacji międzybranżowej. 

3d. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3a, dołącza się: 

1)  dokumenty potwierdzające aktualny stan realizacji planu biznesowego albo ich kopie 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną odpowiednio do 
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reprezentowania organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, 

albo organizacji międzybranżowej; 

2) plan biznesowy zawierający proponowane zmiany; w przypadku gdy ten wniosek 

został złożony w postaci papierowej, plan biznesowy przesyła się również w postaci 

elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo dołącza się na 

informatycznym nośniku danych. 

3e. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję o zatwierdzeniu zmian 

planu biznesowego, jeżeli organizacja producentów spełnia wymagania, o których 

mowa w ust. 3a, 3b i 3d, oraz proponowane zmiany planu biznesowego umożliwią 

osiągnięcie celów wybranych przez organizację producentów, o których mowa w 

przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania organizacji producentów.> 

[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, 

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.] 

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

szczegółowe warunki uznania organizacji producentów i zatwierdzenia jej planu 

biznesowego oraz uznania zrzeszenia organizacji producentów i organizacji 

międzybranżowej, w tym: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1275839:part=rIII&full=1
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1) maksymalny odsetek głosów przysługujących członkom, udziałowcom lub 

akcjonariuszom będącym producentami na zgromadzeniu wspólników, walnym 

zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków organizacji producentów oraz 

maksymalny odsetek udziałów lub akcji, jakie mogą posiadać ci udziałowcy lub 

akcjonariusze w tej organizacji, 

2) szczegółowe wymagania, jakim mają odpowiadać wnioski składane w tych sprawach, 

3) rodzaje i zakres dokumentów potwierdzających spełnianie przez organizacje i 

zrzeszenia warunków uznania organizacji producentów i zatwierdzania jej planu 

biznesowego oraz uznania zrzeszenia organizacji producentów i organizacji 

międzybranżowej 

– mając na względzie prawidłowe funkcjonowanie tych organizacji i zrzeszeń oraz 

spełnienie wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej oraz ustawy, 

dotyczących uznawania organizacji producentów i zatwierdzania jej planu 

biznesowego oraz uznawania zrzeszenia organizacji producentów i organizacji 

międzybranżowej.> 

Art. 48d. 

1. Rejestry, o których mowa w art. 48c ust. 1, prowadzi w postaci elektronicznej dyrektor 

oddziału regionalnego Agencji. 

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

1)   numer w rejestrze nadany organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji 

producentów, albo organizacji międzybranżowej; 

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

albo organizacji międzybranżowej; 

3)   imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania organizacji producentów 

albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej; 

4)   określenie rodzaju wykonywanej działalności; 

5)   datę wpisu do rejestru organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, 

albo organizacji międzybranżowej; 

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

producentów, albo organizacji międzybranżowej; 

7)   listę co najmniej: 

a)  20 członków organizacji producentów, zawierającą ich imiona, nazwiska i adresy, albo 
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b)  2 organizacji tworzących zrzeszenie organizacji producentów, zawierającą ich nazwy, 

siedziby i adresy; 

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

organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej; 

9)   datę wykreślenia z rejestru organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji 

producentów, albo organizacji międzybranżowej; 

10)  ilość mleka lub przetworów mlecznych wytwarzanych rocznie i wprowadzanych do 

obrotu przez organizację producentów albo zrzeszenie organizacji producentów. 

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

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

4. Uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, albo 

uznana organizacja międzybranżowa informuje dyrektora oddziału regionalnego Agencji, 

o którym mowa w ust. 1, na formularzu opracowanym przez Agencję, o zmianie danych 

zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 48c ust. 1, w terminie 14 dni od dnia 

zaistnienia tych zmian. 

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

producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, albo uznana organizacja 

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

potwierdzające zaistniałe zmiany. 

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

odpowiednio przepisy art. 48a ust. 4 i 5.] 

7. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji gromadzi i przechowuje dokumenty stanowiące 

podstawę wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 48c ust. 1, i inne dokumenty 

składane przez uznane organizacje producentów, uznane zrzeszenia organizacji 

producentów i uznane organizacje międzybranżowe w sposób zapewniający ochronę tych 

dokumentów oraz zabezpieczający je przed utratą i nieuprawnionym dostępem. 

 

Art. 48e. 

[1. W przypadku gdy: 

1)   uznana organizacja producentów nie spełnia warunków określonych w art. 161 ust. 1 lit. 

a lub d rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, lub w art. 48a ust. 2 pkt 1 lit. 

a-e albo 
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2)   uznane zrzeszenie organizacji producentów nie spełnia warunków określonych w art. 161 

ust. 1 lit. a i d rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, lub w art. 48a ust. 2 

pkt 2 lit. a-c, albo 

3)   uznana organizacja międzybranżowa nie spełnia warunków określonych w art. 163 ust. 1 

lit. c rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika 

–   dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę organizacji 

producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej 

wzywa, na piśmie, do usunięcia naruszeń oraz określa termin ich usunięcia, nie dłuższy 

niż 12 miesięcy, biorąc pod uwagę rodzaj naruszenia. ] 

<1. W przypadku gdy uznana organizacja producentów nie spełnia warunków 

określonych w art. 161 ust. 1 lit. a lub d rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 

załącznika, lub w art. 48a ust. 2 pkt 1 lit. aa lub e, lub warunku określonego w 

przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 7 dotyczącego maksymalnego 

odsetka głosów przysługujących członkom, udziałowcom lub akcjonariuszom 

będącym producentami na zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu albo 

walnym zebraniu członków organizacji producentów oraz maksymalnego odsetka 

udziałów lub akcji, jakie mogą posiadać ci udziałowcy lub akcjonariusze w tej 

organizacji, dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę 

organizacji producentów wzywa organizację producentów na piśmie do usunięcia 

naruszeń oraz, biorąc pod uwagę ich rodzaj, określa termin ich usunięcia, nie 

dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od początku roku działalności organizacji 

producentów następującego po roku, w którym wezwano organizację producentów 

do usunięcia tych naruszeń.> 

2. Organizacja producentów [albo zrzeszenie organizacji producentów, albo organizacja 

międzybranżowa] w terminie wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, 

informuje, na formularzu opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie 

internetowej Agencji, o usunięciu stwierdzonych naruszeń i przedkłada dokumenty 

potwierdzające usunięcie tych naruszeń. 

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

art. 48a ust. 4 i 5.] 

[4. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji cofa, w drodze decyzji, uznanie organizacji 

producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji 

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

albo uznana organizacja międzybranżowa, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, w 

terminie określonym w tym wezwaniu nie usunęły stwierdzonych naruszeń albo 

2)   w przypadkach określonych w art. 163 ust. 3 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w pkt 

11 załącznika.] 

<4. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji cofa, w drodze decyzji, uznanie: 

1) organizacji producentów, jeżeli organizacja ta: 

a) mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, w terminie określonym w tym wezwaniu, 

nie usunęła stwierdzonych naruszeń albo 

b) przestała spełniać co najmniej jeden z warunków uznania określonych w art. 48a ust. 

2 pkt 1 lit. a, b lub d; 

2) zrzeszeniu organizacji producentów, jeżeli zrzeszenie to przestało spełniać co 

najmniej jeden z warunków uznania określonych w art. 48a ust. 2 pkt 2; 

3) organizacji międzybranżowej, jeżeli organizacja ta przestała spełniać co najmniej 

jeden z warunków uznania określonych w art. 163 ust. 1 rozporządzenia, o którym 

mowa w pkt 11 załącznika.> 

5. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wykreśla organizację producentów albo zrzeszenie 

organizacji producentów, albo organizację międzybranżową z rejestrów, o których mowa 

w art. 48c ust. 1, z dniem, w którym decyzja o cofnięciu uznania tych organizacji albo 

tego zrzeszenia stała się ostateczna. 

6. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, albo organizacja 

międzybranżowa może ponownie wystąpić z wnioskiem o uznanie po upływie 6 miesięcy 

od dnia, w którym decyzja o cofnięciu uznania tych organizacji albo tego zrzeszenia stała 

się ostateczna. 

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

organizację producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, albo organizację 

międzybranżową nastąpiło w wyniku działania siły wyższej lub z przyczyn nieleżących po 

stronie tych organizacji albo tego zrzeszenia. 

 

Art. 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 
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zrzeszeń organizacji producentów oraz uznanych organizacji międzybranżowych w 

zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 11 załącznika.] 

<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 spełniania warunków określonych w przepisach Unii 

Europejskiej, ustawy oraz wydanych na podstawie art. 48a ust. 7, dotyczących 

uznawania organizacji producentów i realizacji jej planu biznesowego oraz 

uznawania zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych.> 

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 2018 r. poz. 945); 

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

Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1154 oraz z 2019 r. poz. 1080). 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

U S T A W A   z dnia 20 lutego 2015 r. 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. z 2021 r. poz. 182 i 904) 

 

Art. 38. 

1. Pomoc, po jej przyznaniu, jest wypłacana na wniosek o płatność, chyba że przepisy, o 

których mowa w art. 1 pkt 1, lub ustawa stanowią inaczej. 

2. W przypadku działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8, 10-12a i 13a, wniosek o 

przyznanie pomocy jest jednocześnie wnioskiem o płatność, a pomoc jest wypłacana w 

wysokości ustalonej w decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy. 

3. W przypadku poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz działania, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 9, pomoc, po jej przyznaniu, jest wypłacana na wniosek o 

płatność w wysokości ustalonej w decyzji administracyjnej o wypłacie tej pomocy. 

4. Organem właściwym w sprawach o wypłatę pomocy w ramach poddziałania, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 9, jest 

organ, który przyznał pomoc. Do postępowania w tych sprawach stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 27 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1. 

<4a. Organ właściwy w sprawie wypłaty pomocy w ramach działania, o którym mowa w 

art. 3 ust. 1 pkt 9, zawiesza postępowanie w tej sprawie, w przypadku wszczęcia 

postępowania w sprawie cofnięcia uznania na podstawie przepisów o grupach 

producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, przepisów o 

organizacji niektórych rynków rolnych lub przepisów o organizacji rynku mleka i 

przetworów mlecznych, do czasu rozstrzygnięcia postępowania w sprawie cofnięcia 

uznania.> 

5. W przypadku niezłożenia do podmiotu przyznającego pomoc zabezpieczenia, o którym 

mowa w art. 37a ust. 1, pomocy nie wypłaca się. 

6. 
(4

Do postępowań w sprawach o wypłatę pomocy przepis art. 27 ust. 2a stosuje się 

odpowiednio. 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

U S T A W A   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) 

Art. 7. 

1. W przypadku gdy decyzja w sprawie stwierdzenia spełniania przez grupę warunków 

określonych w art. 3 albo art. 3a oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ustawy 

zmienianej w art. 1 została wydana na podstawie przepisów dotychczasowych, do: 

1)   uchylenia bądź zmiany takiej decyzji - właściwy jest dyrektor oddziału terenowego 

Agencji, jeżeli uchylenie bądź zmiana dotyczy decyzji, od której nie wniesiono 

odwołania, albo minister właściwy do spraw rynków rolnych, gdy decyzja stała się 

ostateczna na skutek rozpatrzenia odwołania przez organ II instancji; 

[2)   stwierdzenia nieważności decyzji - właściwy jest minister właściwy do spraw rynków 

rolnych;] 

<2) stwierdzenia nieważności decyzji – właściwy jest Prezes Agencji;> 

3)   wznowienia postępowania - właściwy jest dyrektor oddziału terenowego Agencji, jeżeli 

postępowanie, którego wznowienie dotyczy, zakończyło się decyzją, od której nie 

wniesiono odwołania, albo minister właściwy do spraw rynków rolnych, gdy decyzja stała 

się ostateczna na skutek rozpatrzenia odwołania przez organ II instancji; w każdym 

przypadku podanie o wznowienie postępowania wnosi się do dyrektora oddziału 

terenowego Agencji. 

2. Do uchylenia lub zmiany decyzji oraz wznowienia postępowania w sprawach wskazanych 

w ust. 1 stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

3. W przypadku stwierdzenia nieważności decyzji w sprawach wskazanych w art. 3 po dniu 

wejścia w życie niniejszej ustawy organem właściwym do rozstrzygania w sprawach 

wskazanych w ust. 1 jest dyrektor oddziału terenowego Agencji. 

4. Do rozstrzygania w sprawach wskazanych w ust. 1, w przypadku stwierdzenia nieważności 

decyzji po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej 

w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 
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