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 12 maja 2022 r.

o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej
(druk nr 712)

USTAWA z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 514)

Art. 24.
1. Krajowy Ośrodek gospodaruje Zasobem w drodze:
1) w pierwszej kolejności wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na
powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, na zasadach określonych w
rozdziałach 6 lub 8, z wyłączeniem nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej
niż 1 ha oraz nieruchomości rolnych przeznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, miejscowym planie rewitalizacji albo miejscowym
planie odbudowy na cele inne niż rolne, a w przypadku braku miejscowego planu - na
cele niezwiązane z kierunkami i zasadami kształtowania rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy;
2) oddania mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub
fizycznym na zasadach określonych w rozdziale 8 i 9;
3) wniesienia mienia lub jego części do spółki prawa handlowego;
4) oddania na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia w celu
gospodarowania, na zasadach określonych w art. 25;
5) przekazania w zarząd;
6) zamiany nieruchomości.
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-21a. Krajowy Ośrodek reprezentuje Skarb Państwa w sprawach wynikających z postępowania
regulacyjnego określonego w ustawach o stosunku Państwa do kościołów i innych
związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Mienie, które nie zostało zagospodarowane w trybie określonym w ust. 1, Krajowy
Ośrodek zabezpiecza lub przeznacza na inne cele w trybie określonym w statucie
Krajowego Ośrodka.
3. Grunty rolne wchodzące w skład Zasobu mogą być w uzasadnionych gospodarczo
przypadkach odłogowane.
4. Na wniosek Krajowego Ośrodka, właściwy ze względu na miejsce położenia
nieruchomości starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej przekazuje
nieodpłatnie, w drodze decyzji, Lasom Państwowym wydzielone geodezyjnie grunty
wchodzące w skład Zasobu, przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego

albo

w

decyzji

o

warunkach

zabudowy i

zagospodarowania terenu. Art. 19 stosuje się odpowiednio.
4a. (uchylony).
5. Za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, nieruchomości wchodzące w skład
Zasobu Krajowy Ośrodek może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność:
1) jednostce samorządu terytorialnego:
a) na cele związane z realizacją inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8
lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w
zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1812),
b) w celu umożliwienia realizacji miejscowego planu odbudowy, o którym mowa w
ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i
rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
działania żywiołu (Dz. U. z 2020 r. poz. 764),
c) na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu
zadań własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania
i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony zdrowia,
pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej, zakładania lub
rozszerzania cmentarzy komunalnych albo, jeżeli położony jest na nich cmentarz - pod
warunkiem że jest to zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, miejscowego planu rewitalizacji, ostateczną decyzją o warunkach
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-3zabudowy i zagospodarowania terenu albo z ustaleniami studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
2) (uchylony);
3) osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku, które przez okres co najmniej 5 lat były
pracownikami państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - nieruchomości rolne
o powierzchni do 2 hektarów - na cele związane z zalesianiem, o którym mowa w
przepisach ustawy 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. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88).
5a. W przypadku gdy nabywca, o którym mowa w ust. 5:
1) przed upływem 10 lat, licząc od dnia nabycia nieruchomości, zbył lub przeznaczył tę
nieruchomość na inne cele niż określone w umowie,
2) w okresie 10 lat od dnia nabycia nieruchomości nie wykorzystał jej na cele określone w
umowie
- Krajowy Ośrodek występuje do tego nabywcy z żądaniem zwrotu aktualnej wartości
pieniężnej tej nieruchomości, ustalonej według zasad określonych w art. 30 ust. 1,
natomiast od osób wymienionych w ust. 5 pkt 3 Krajowemu Ośrodkowi zwrot taki
przysługuje, o ile Lasy Państwowe nie skorzystają z prawa pierwokupu. W przypadku
zamiaru zbycia gruntu przez osoby wymienione w ust. 5 pkt 3 Lasom Państwowym
przysługuje prawo pierwokupu tej nieruchomości, na zasadach określonych w
przepisach o gospodarce nieruchomościami.
5aa. Krajowy Ośrodek może odstąpić od żądania, o którym mowa w ust. 5a, w przypadku
gdy:
1) nieruchomość zostanie wykorzystana przez jednostkę samorządu terytorialnego na inny
cel niż określony w umowie, jeżeli cel ten mieści się w zakresie określonym w ust. 5
pkt 1 lub
2) nieruchomość zostanie przekazana na cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)
nieodpłatnie, albo za odpłatnością stanowiącą równowartość poniesionych przez
jednostkę samorządu terytorialnego udokumentowanych nakładów na przekazaną
nieruchomość, lub
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-43) nastąpi zwrot do Zasobu nieruchomości będącej przedmiotem nieodpłatnego
przekazania.
5b. (uchylony).
5c. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, zajęte pod drogi gminne, powiatowe i
wojewódzkie, grunty faktycznie wykorzystywane jako drogi oraz grunty przeznaczone na
te cele w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku
miejscowego planu - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, Krajowy Ośrodek może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać
na własność jednostce samorządu terytorialnego.
5d. Krajowy Ośrodek, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, może bez
przeprowadzenia przetargu, w drodze umowy, wydzierżawić lub wynająć nieruchomości
wchodzące w skład Zasobu:
1) jednostce samorządu terytorialnego, jeżeli nieruchomość przeznaczona jest w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku
miejscowego planu - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy na cele związanie z realizacją i rozbudową obiektów
użyteczności publicznej, tworzeniem nowych miejsc pracy oraz rozwojem lokalnym
realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego;
2) państwowej osobie prawnej na cele związane z realizacją jej zadań statutowych.
6. Z

zastrzeżeniem

art.

44

ust.

1,

urządzenia,

obiekty

i

sieci:

energetyczne,

wodnokanalizacyjne, ciepłownicze oraz telekomunikacyjne Krajowy Ośrodek może w
drodze umowy przekazać, wraz z niezbędnymi gruntami, na własność jednostkom
prowadzącym działalność w tym zakresie. Przekazanie na rzecz jednostek państwowych i
komunalnych może nastąpić nieodpłatnie.
7. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu przeznaczone na drogi krajowe stają się
nieodpłatnie, z mocy prawa, przedmiotem trwałego zarządu ustanowionego na rzecz
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dniem, w którym decyzja o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Ustanowienie trwałego
zarządu wojewoda stwierdza w drodze decyzji. Decyzja wojewody stanowi podstawę
wpisu do księgi wieczystej i jest podstawą wykreślenia nieruchomości z ksiąg
rachunkowych oraz przekazania tych nieruchomości przez Krajowy Ośrodek protokołem
zdawczo-odbiorczym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
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-57a. (uchylony).
7b. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka, w drodze decyzji, przekazuje nieodpłatnie w
trwały zarząd na czas nieoznaczony ministrowi właściwemu do spraw sportu i kultury
fizycznej,

na

jego

wniosek,

nieruchomości

niezbędne

do

przygotowania

i

przeprowadzenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO
2012. Decyzja Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka stanowi podstawę do
wyłączenia nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jej
protokolarnego przejęcia przez właściwy organ do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
i jest podstawą wpisu do księgi wieczystej.
7c. Przepisy ust. 7 stosuje się odpowiednio do nieruchomości objętej decyzją o:
1) zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z
2021 r. poz. 1079) wydanym na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 tej
ustawy;
2) pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca
2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych wydaną na rzecz Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie lub urzędu morskiego.
8. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb
dokonywania zamiany nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 6.
9. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, należy określić:
1) warunki i procedurę dokonywania zamiany;
2) warunki, w których zamianę uznaje się za ekwiwalentną, z tym że grunt rolny
stanowiący własność osoby podlegającej przepisom o ubezpieczeniu społecznym
rolników może być zamieniany na grunt rolny Zasobu o większej powierzchni, nie
większej jednak niż dziesięciokrotnie licząc w hektarach przeliczeniowych;
3) warunki i tryb dokonywania rozliczeń w przypadku nieekwiwalentnej zamiany gruntu.
10. Środki finansowe uzyskane z gospodarowania mieniem Zasobu, Krajowy Ośrodek może
przeznaczać na wsparcie przedsięwzięć mających na celu:
1) rozwój obszarów wiejskich;
2) działania związane z racjonalnym zagospodarowaniem mienia Zasobu;
3) ochronę obiektów zabytkowych Zasobu;
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-64) rozwój podmiotów gospodarujących z wykorzystaniem mienia Zasobu [.] <;>
<5) upowszechnianie postępu biologicznego w rolnictwie w zakresie hodowli roślin
uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich, w tym na działania
promocyjne, informacyjne oraz edukacyjne.>
11. Wsparcia, o którym mowa w ust. 10, udziela się w formie pożyczek, poręczeń, gwarancji
kredytowych lub bezzwrotnej pomocy finansowej.
12. Bezzwrotna pomoc finansowa, o której mowa w ust. 11, jest udzielana na podstawie
umowy i może dotyczyć:
1) budowy, remontu oraz przebudowy budynków i lokali, obiektów infrastruktury
technicznej oraz innego majątku, przekazanych na podstawie art. 43 ust. 2 i art. 44,
bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego;
2) działalności wydawniczej, prowadzenia badań naukowych, szkoleń, konferencji,
seminariów i konkursów w zakresie zadań Krajowego Ośrodka;
3) budowy, remontu oraz przebudowy urządzeń, obiektów i sieci: energetycznych,
wodnokanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych, przekazanych na
podstawie ust. 6, bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu
technicznego;
[4) przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych realizowanych na obszarach
wiejskich.]
<4) przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz
działalności z zakresu kultury fizycznej i zdrowia publicznego na obszarach
wiejskich;>
<5) wsparcia działalności podmiotów realizujących zadania w obszarze umacniania i
doskonalenia hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich,
ochrony środowiska, a także zapobiegania pożarom, klęskom żywiołowym i
innym miejscowym zagrożeniom na obszarach wiejskich.>
<12a. Umowa, o której mowa w ust. 12, zawiera co najmniej postanowienia określające:
1) przeznaczenie pomocy finansowej;
2) wysokość pomocy finansowej oraz termin i sposób jej przekazania;
3) termin wykorzystania pomocy finansowej;
4) termin i sposób rozliczenia pomocy finansowej;
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-75) uprawnienia Krajowego Ośrodka do kontroli realizacji przedsięwzięcia, w
szczególności kontroli finansowej oraz wglądu do dokumentacji beneficjenta
dotyczącej przedsięwzięcia;
6) zasady odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, w tym zasady zwrotu pomocy finansowej nienależycie wykorzystanej;
7) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy;
8) zobowiązanie beneficjenta do umieszczenia informacji o uzyskaniu pomocy
finansowej z Krajowego Ośrodka;
9) zobowiązanie do przechowywania dokumentacji przez okres co najmniej 5 lat,
licząc od daty wykorzystania pomocy finansowej.>
13. Wsparcie, o którym mowa w ust. 10, udzielane podmiotom prowadzącym działalność
gospodarczą lub podmiotom prowadzącym działalność wytwórczą w rolnictwie, ma
charakter pomocy de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352
z 24.12.2013, str. 1) lub rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9), jeżeli
podmiot ubiegający się o wsparcia, wraz z wnioskiem o jego udzielenie, przedstawi:
1) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz
ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743), oraz
2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy
wymienionej w pkt 1.
14. Przy przeznaczaniu nieruchomości wchodzących w skład Zasobu na cele związane z
realizacją inwestycji, w szczególności w zakresie budownictwa mieszkaniowego,
Krajowy Ośrodek może prowadzić działania podnoszące walory gospodarcze tych
nieruchomości, w tym działania, których wynikiem będzie przygotowanie nieruchomości
do realizacji tych inwestycji, w szczególności przez scalenie, wymianę lub podział
nieruchomości.
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-8USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 630 oraz z 2022 r. poz. 24)

[Art. 40b.
Jeżeli naruszenie, o którym mowa w art. 40a ust. 1 pkt 3 lub 4 lub ust. 3, wyczerpuje
jednocześnie znamiona naruszenia, o którym mowa w art. 58b ustawy z dnia 17 grudnia 2004
r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o
produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 224) lub art. 25 ust. 1 pkt 3, 4 lub 5 lub ust. 2
ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1324),
karę pieniężną wymierza się na podstawie przepisów niniejszej ustawy.]

<Art. 40b.
Jeżeli naruszenie, o którym mowa w art. 40a ust. 1 pkt 3 lub 4 lub ust. 3, wyczerpuje
jednocześnie znamiona naruszenia, o którym mowa w art. 58b ustawy z dnia 17 grudnia
2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków
spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 224) lub art. 24 ust.
1 pkt 4, 5 lub 6 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i
produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. …), karę pieniężną wymierza się na podstawie
przepisów niniejszej ustawy.>

USTAWA z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku
chmielu (Dz. U. z 2021 r. poz. 618)
[Art. 40b.
Jeżeli naruszenie, o którym mowa w art. 40a ust. 1 pkt 3 lub ust. 3, wyczerpuje jednocześnie
znamiona naruszenia, o którym mowa w art. 58b ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o
produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 224) lub art. 25 ust. 1 pkt 3, 4 lub 5 lub ust. 2
ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1324),
karę pieniężną wymierza się na podstawie przepisów niniejszej ustawy.]
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-9<Art. 40b.
Jeżeli naruszenie, o którym mowa w art. 40a ust. 1 pkt 3 lub ust. 3, wyczerpuje
jednocześnie znamiona naruszenia, o którym mowa w art. 58b ustawy z dnia 17 grudnia
2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków
spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 224) lub art. 24
ust. 1 pkt 4, 5 lub 6 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i
produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. …), karę pieniężną wymierza się na podstawie
przepisów niniejszej ustawy.>

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 185)
Art. 40c.
[1. Dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany udziela się producentom rolnym w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia
2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności.]
<1. Dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany lub wytworzonego w ramach produkcji ekologicznej w
rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o rolnictwie
ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. …) materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany, zwanego dalej „ekologicznym materiałem siewnym
kategorii elitarny lub kwalifikowany”, udziela się producentom rolnym w
rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności.>
2. Warunkiem uzyskania dopłaty jest posiadanie przez producenta rolnego działek rolnych o
łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, na których uprawia się gatunki roślin
uprawnych objęte dopłatami, przy czym działka rolna oznacza zwarty obszar gruntu
rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o której mowa w
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającym
szczegółowe zasady wdrażania zasady współzależności, modulacji oraz zintegrowanego
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1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w
zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników, oraz
wdrażania zasady współzależności przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 479/2008
(Dz. Urz. UE L 141 z 30.04.2004, str. 18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 243), o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha wchodzący w
skład gospodarstwa rolnego.
[3. Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych
materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych
określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 2, jeżeli:
1) ilość materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, zużyta do obsiania lub
obsadzenia tych powierzchni, jest nie mniejsza niż minimalna ilość tego materiału
określona w przepisach wydanych na podstawie art. 40d ust. 6 pkt 2;
2) materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został wytworzony:
a) przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przedsiębiorców, o której mowa w
przepisach o nasiennictwie, lub
b) w gospodarstwie rolnym posiadanym przez rolnika wpisanego do ewidencji
rolników, o której mowa w przepisach o nasiennictwie, lub
3) materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został zakupiony:
a) od przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót
materiałem siewnym, o której mowa w przepisach o nasiennictwie, albo
b) od rolnika prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym
gospodarstwie rolnym, wpisanego do ewidencji rolników, o której mowa w
przepisach o nasiennictwie, albo
c) od podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na terytorium innego
państwa członkowskiego Unii Europejskiej.]
<3. Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych
materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym
materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin
uprawnych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 2, jeżeli:
1) ilość materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, zużyta do obsiania lub
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określona w przepisach wydanych na podstawie art. 40d ust. 6 pkt 2;
2) materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologiczny materiał
siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został wytworzony:
a) przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przedsiębiorców, o której mowa
w przepisach o nasiennictwie, lub
b) w gospodarstwie rolnym posiadanym przez rolnika wpisanego do ewidencji
rolników, o której mowa w przepisach o nasiennictwie, lub
3) materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologiczny materiał
siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został zakupiony:
a) od przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców prowadzących
obrót materiałem siewnym, o której mowa w przepisach o nasiennictwie, albo
b) od rolnika prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym w
posiadanym gospodarstwie rolnym, wpisanego do ewidencji rolników, o
której mowa w przepisach o nasiennictwie, albo
c) od podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na terytorium innego
państwa członkowskiego Unii Europejskiej.>
3a. Dopłatami nie obejmuje się uprawy przeznaczonej na przedplon lub poplon.
[4. Wysokość dopłaty ustala się jako iloczyn powierzchni gruntów ornych obsianych lub
obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin
uprawnych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 2 i stawek dopłat
do 1 ha takiej powierzchni.]
<4. Wysokość dopłaty ustala się jako iloczyn powierzchni gruntów ornych obsianych lub
obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub
ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków
roślin uprawnych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 2 i
stawek dopłat do 1 ha takiej powierzchni.>
5. Dopłaty mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie i są udzielane zgodnie z
przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
[6. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:
1) corocznie do dnia 30 września stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych
obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany,
uwzględniając powierzchnię gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem
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przeznaczone na te dopłaty;
2) wykaz gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, uwzględniając poziom
wymiany kwalifikowanego materiału siewnego w produkcji roślinnej.]
<6. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:
1) stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych
materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym
materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, uwzględniając
gatunki roślin uprawnych objętych dopłatą, rodzaj użytego materiału siewnego
oraz środki finansowe przeznaczone na te dopłaty;
2) wykaz gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub
ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany,
uwzględniając poziom wymiany kwalifikowanego materiału siewnego w
produkcji roślinnej.>
Art. 40d.
[1. Kierownik biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
lub siedzibę producenta rolnego przyznaje, w drodze decyzji, dopłatę z tytułu zużytego do
siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany na wniosek
producenta rolnego.]
<1. Kierownik biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego przyznaje, w drodze decyzji, dopłatę z
tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany na wniosek producenta rolnego.>
[1a. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie
przepisów wydanych na podstawie art. 40c ust. 6 pkt 1.]
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu opracowanym i
udostępnionym przez Agencję, zawierającym w szczególności:
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[2) oświadczenie o:
a) powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym
kategorii elitarny lub kwalifikowany,
b) sposobie wykorzystania działek rolnych, na których został wysiany lub wysadzony
materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.]
<2) oświadczenie o:
a) powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym
kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym
kategorii elitarny lub kwalifikowany,
b) sposobie wykorzystania działek rolnych, na których został wysiany lub
wysadzony materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany lub
ekologiczny materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany,
c) ilości materiału

siewnego kategorii

elitarny lub

kwalifikowany lub

ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, jaka
została zużyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych.>
[3. Do wniosku producent rolny dołącza oryginał albo potwierdzoną za zgodność z
oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji kopię:
1) faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej w
okresie od dnia 15 lipca roku poprzedzającego złożenie wniosku do dnia 15 czerwca
roku złożenia wniosku, pod warunkiem że materiał ten został zużyty w tym okresie do
siewu lub sadzenia;
2) dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany wystawionego w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub
sadzenia, jeżeli producent rolny zużył do siewu lub sadzenia w posiadanym przez
niego gospodarstwie rolnym materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, o
którym mowa w art. 40c ust. 3 pkt 2 lit. a lub b.]
<3. Do wniosku producent rolny dołącza kopię:
1) faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub
ekologicznego

materiału

siewnego

kategorii

elitarny

lub

kwalifikowany

wystawionej w okresie od dnia 15 lipca roku poprzedzającego złożenie wniosku
do dnia 15 czerwca roku złożenia wniosku, pod warunkiem że materiał ten został
zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia;
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kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany wystawionego w roku, w którym materiał ten został zużyty do
siewu lub sadzenia, jeżeli producent rolny zużył do siewu lub sadzenia w
posiadanym przez niego gospodarstwie rolnym materiał siewny kategorii elitarny
lub kwalifikowany lub ekologiczny materiał siewny kategorii elitarny lub
kwalifikowany, o którym mowa w art. 40c ust. 3 pkt 2 lit. a lub b.>
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny zawierać w szczególności:
1) datę sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego;
2) nazwę gatunku i odmiany;
3) kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego;
4) numer partii materiału siewnego [.] <;>
<5) informację o tym, że materiał siewny jest produktem ekologicznym – w
przypadku

ekologicznego

materiału

siewnego

kategorii

elitarny

lub

kwalifikowany.>
4a. Do dokumentów, o których mowa w ust. 3, wystawionych dla mieszanek materiału
siewnego, przepisów ust. 4 pkt 2 i 3 nie stosuje się.
5. Na żądanie Agencji producent rolny jest obowiązany dostarczyć oryginały dokumentów, o
których mowa w ust. 3.
5a. Różnica powierzchni dla poszczególnych działek rolnych zgłoszonych we wniosku, o
którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 5% powierzchni działki rolnej.
5b. W przypadku stwierdzenia różnicy powierzchni działki rolnej, która przekracza 5%,
wysokość dopłaty nie może być wyższa niż przysługująca do powierzchni ustalonej w
wyniku kontroli, o której mowa w art. 20 ust. 1, nie większej jednak niż zgłoszonej we
wniosku.
6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:
[1) terminy składania wniosków, o których mowa w ust. 1, oraz terminy i sposób wypłaty
dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany, mając na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnionym
przyznaniem tych dopłat;]
<1) terminy składania wniosków, o których mowa w ust. 1, oraz terminy i sposób
wypłaty dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego
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nieuzasadnionym przyznaniem tych dopłat;>
2) minimalną ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub
obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, mając na względzie zalecane normy
wysiewu dla poszczególnych gatunków roślin.

Art. 40e.
1. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej "wojewódzkim
inspektorem", na wniosek dyrektora oddziału regionalnego Agencji przekazuje
nieodpłatnie informacje o:
1) przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót
materiałem siewnym oraz rolnikach wpisanych do ewidencji rolników prowadzących
obrót materiałem siewnym, o których mowa w przepisach o nasiennictwie, w zakresie:
a) imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy, siedziby i adresu
oraz miejsca i adresu wykonywania działalności,
b) numeru w ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym
albo numeru w ewidencji rolników prowadzących obrót materiałem siewnym,
prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora,
c) numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
2) (uchylony);
[3) ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 40c ust. 6 pkt 2.]
<3) ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 40c ust. 6 pkt 2.>
2. (uchylony).
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- 16 USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów
rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 224)

[Art. 58e.
Jeżeli naruszenie, o którym mowa w art. 58b, wyczerpuje jednocześnie znamiona naruszenia,
o którym mowa w art. 40a ust. 1 pkt 3 lub 4 lub ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o
jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2178 oraz z 2020 r.
poz. 285) lub art. 25 ust. 1 pkt 3, 4 lub 5 lub ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o
rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1324), karę pieniężną wymierza się na
podstawie przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych.
Art. 58f.
Jeżeli naruszenie, o którym mowa w art. 58b, dotyczy świeżych owoców i warzyw, których
jakość handlowa jest objęta zakresem regulacji przepisów Unii Europejskiej, i naruszenie to
wyczerpuje jednocześnie znamiona naruszenia, o którym mowa w art. 40a ust. 1 pkt 3 lub ust.
3 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku
chmielu (Dz. U. z 2019 r. poz. 935 oraz z 2020 r. poz. 285) lub art. 25 ust. 1 pkt 3, 4 lub 5 lub
ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, karę pieniężną wymierza
się na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i
warzyw oraz rynku chmielu.]

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76)

[Art. 5.
Do obrotu można wprowadzać także nawozy oraz środki wspomagające uprawę roślin, o
których mowa w art. 3 ust. 2, dopuszczone do obrotu w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej lub Republice Turcji, które zostały wyprodukowane w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej lub Republice Turcji lub w państwie będącym członkiem
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, jeżeli przepisy krajowe na podstawie których są one produkowane i
wprowadzane do obrotu zapewniają ochronę zdrowia ludzi, zwierząt i ochronę środowiska
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4 ust. 6.]
<Art. 5.
Do obrotu można wprowadzać także nawozy oraz środki wspomagające uprawę roślin,
o których mowa w art. 3 ust. 2, dopuszczone do obrotu w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej lub Republice Turcji, jeżeli:
1) przepisy krajowe, na podstawie których są one wprowadzane do obrotu, zapewniają
ochronę zdrowia ludzi, zwierząt i ochronę środowiska oraz przydatność do
stosowania w zakresie odpowiadającym wymaganiom określonym w art. 4 ust. 6 lub
2) spełniają wymagania określone w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego i
są przeznaczone na potrzeby własne.>

USTAWA z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020
r. poz. 481 oraz z 2022 r. poz. 24 i 764)
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;
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;
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11) monitorowanie:
a) produkcji biogazu rolniczego,
b) rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych,
c) produkcji biopłynów,
d) rynku maku,
e) rynku konopi włóknistych;
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 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i
1527 oraz z 2020 r. poz. 284);
13) obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych;
14) gromadzenie, analiza i udostępnianie informacji dotyczących rynków produktów
rolnych i żywnościowych;
15) opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów
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;]
<16) prowadzenie i wsparcie działań promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych,
kulturalnych, w tym w formie wystaw, pokazów oraz konkursów, w szczególności
dotyczących:
a) produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów
jakości produktów rolnych i żywnościowych, z wyłączeniem działań
informacyjnych i promocyjnych dotyczących rolnictwa i gospodarki
żywnościowej realizowanych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
rynków rolnych, rybołówstwa lub rozwoju wsi,
b) upowszechniania postępu biologicznego w rolnictwie w zakresie hodowli
roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarskich;>
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18) (uchylony);
19) (uchylony);
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);
21) administrowanie potencjałem produkcyjnym produktów sektora wina w rozumieniu
art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r.
poz. 24);
22) prowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu
lub rozlewu wyrobów winiarskich, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2
grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich [.] <;>
<23) realizacja działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w
sektorze rolno-spożywczym.>
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 2019
r. poz. 649, 730 i 2294).

USTAWA z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2021 r. poz.
256)
Art. 47.
1. Właściwym organem do wydania fitosanitarnego świadectwa eksportowego lub
fitosanitarnego świadectwa reeksportowego dla roślin, produktów roślinnych lub innych
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trzecie jest wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce prowadzenia uprawy,
wytwarzania, składowania lub łączenia tych roślin, produktów roślinnych lub innych
przedmiotów.
<1a. Fitosanitarne świadectwo eksportowe lub fitosanitarne świadectwo reeksportowe
dla roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wyprowadzanych do
państw trzecich lub przemieszczanych przez państwa trzecie wydaje się na piśmie
utrwalonym w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.>
2. Wniosek o wydanie fitosanitarnego świadectwa eksportowego lub fitosanitarnego
świadectwa reeksportowego składa się w terminie umożliwiającym stwierdzenie, że:
1) podmioty, które prowadzą uprawę, zajmują się wytwarzaniem, pakowaniem,
sortowaniem lub składowaniem lub dokonują wyprowadzania do państwa trzeciego
lub przemieszczania przez państwo trzecie roślin, produktów roślinnych lub innych
przedmiotów, spełniają wymagania państwa trzeciego, do którego rośliny, produkty
roślinne lub inne przedmioty będą wyprowadzane, lub państwa trzeciego, przez które
będą przemieszczane, zwane dalej "wymaganiami importowymi państwa trzeciego",
dotyczące

uprawy,

wytwarzania,

pakowania,

sortowania,

składowania,

przemieszczania lub wyprowadzania tych roślin, produktów roślinnych lub innych
przedmiotów;
2) rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty spełniają wymagania importowe
państwa trzeciego.
3. Wniosek o wydanie <na piśmie utrwalonym w postaci papierowej> fitosanitarnego
świadectwa eksportowego lub fitosanitarnego świadectwa reeksportowego zawiera:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres eksportera
roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów, z tym że w przypadku gdy
eksporterem jest:
a) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca
zamieszkania tej osoby wniosek ten zawiera adres miejsca wykonywania
działalności gospodarczej,
b) podmiot niemający miejsca zamieszkania i siedziby na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast adresu i miejsca zamieszkania albo siedziby tego podmiotu
wniosek ten zawiera miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania, składowania lub
łączenia roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów;
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3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) eksportera roślin, produktów roślinnych lub
innych przedmiotów, a w przypadku eksportera nieposiadającego tego numeru, numer
PESEL, jeżeli taki numer posiada;
4) numer wpisu eksportera roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów do
rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, jeżeli taki numer posiada;
5) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres
wnioskodawcy, jeżeli nie jest on eksporterem roślin, produktów roślinnych lub innych
przedmiotów, z tym że w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna
wykonująca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby
wniosek ten zawiera adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
6) adres do korespondencji wnioskodawcy, o którym mowa w pkt 5, jeżeli jest inny niż
określony w pkt 5;
7) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, jeżeli nie jest on eksporterem
roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów, a w przypadku wnioskodawcy
nieposiadającego takiego numeru, numer PESEL, jeżeli taki numer posiada;
8) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres odbiorcy roślin, produktów
roślinnych lub innych przedmiotów;
9) nazwę państwa trzeciego, do którego rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty
będą wyprowadzane;
10) nazwę państwa trzeciego, przez które rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty
będą przemieszczane;
11) miejsce pochodzenia roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów;
12) oznaczenie nazwy i ilości roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów;
13) liczbę i rodzaj opakowań, w których będą wyprowadzane do państwa trzeciego lub
przemieszczane przez państwo trzecie rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty;
14) deklarowany środek transportu, w którym będą wyprowadzane do państwa trzeciego
lub przemieszczane przez państwo trzecie rośliny, produkty roślinne lub inne
przedmioty;
15) miejsce wwozu roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów do państwa
trzeciego, do którego będą wprowadzane, lub państwa trzeciego, przez które będą
przemieszczane;
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państwo trzecie, do którego rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty będą
wyprowadzane, lub państwo trzecie, przez które będą przemieszczane;
17) informacje o znakach rozpoznawczych umieszczanych na opakowaniach, w których
rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty będą wyprowadzane do państwa
trzeciego lub przemieszczane przez państwo trzecie.
4. Do wniosku o wydanie fitosanitarnego świadectwa eksportowego lub fitosanitarnego
świadectwa reeksportowego dołącza się:
1) dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zabiegów, jeżeli takie zabiegi są
wymagane przez państwo trzecie, do którego rośliny, produkty roślinne lub inne
przedmioty

będą

wyprowadzane,

lub

państwo

trzecie,

przez

które

będą

przemieszczane;
2) pozwolenie importowe lub jego kopię, jeżeli takie pozwolenie jest wymagane przez
państwo trzecie, do którego rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty będą
wyprowadzane, lub państwo trzecie, przez które będą przemieszczane, oraz
tłumaczenie tego pozwolenia;
3) zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań importowych państwa trzeciego
dotyczących miejsca uprawy, wytwarzania, pakowania, sortowania lub składowania
roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów, jeżeli ich spełnienie jest
wymagane przez państwo trzecie, do którego rośliny, produkty roślinne lub inne
przedmioty

będą

wyprowadzane,

lub

państwo

trzecie,

przez

które

będą

przemieszczane, wydane przez właściwego ze względu na miejsce prowadzenia
uprawy, wytwarzania, pakowania, sortowania lub składowania tych roślin, produktów
roślinnych lub innych przedmiotów wojewódzkiego inspektora - w przypadku gdy
świadectwo to wydaje wojewódzki inspektor, który nie jest właściwy ze względu na
miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania, pakowania, sortowania lub składowania
tych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów;
4) oryginał fitosanitarnego świadectwa eksportowego lub fitosanitarnego świadectwa
reeksportowego państwa pochodzenia lub jego kopię poświadczoną przez właściwy
organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym rośliny, produkty
roślinne lub inne przedmioty zostały wprowadzone na terytorium Unii Europejskiej w przypadku reeksportu;
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członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia, że rośliny,
produkty roślinne lub inne przedmioty spełniają wymagania państwa trzeciego, do
którego będą wyprowadzane, lub państwa trzeciego, przez które będą przemieszczane;
6) inne niż wymienione w pkt 1-5 dokumenty lub informacje wymagane przez państwo
trzecie, do którego rośliny, produkty roślinne lub przedmioty będą wyprowadzane, lub
państwo trzecie, przez które będą przemieszczane, w tym imię, nazwisko, miejsce
zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotów uprawiających,
wytwarzających, pakujących, sortujących, składujących, wyprowadzających lub
przemieszczających te rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, lub numer, pod
którym te podmioty zostały wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, jeżeli
państwo trzecie wymaga wpisu tych podmiotów do tego rejestru.
5. Jeżeli eksporter lub wnioskodawca niebędący eksporterem jest wpisany do urzędowego
rejestru podmiotów profesjonalnych, we wniosku, o którym mowa w ust. 2, zamiast
informacji określonych odpowiednio w ust. 3 pkt 1-3 albo w ust. 3 pkt 5-7 może podać
numer, pod którym został wpisany do tego rejestru.
6. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 4, zostały uprzednio dołączone do innego
wniosku o wydanie fitosanitarnego świadectwa eksportowego lub fitosanitarnego
świadectwa reeksportowego złożonego do wojewódzkiego inspektora, wnioskodawca
może - zamiast ponownie dołączać te dokumenty - wskazać wniosek, do którego te
dokumenty zostały dołączone.
<6a. Wniosek o wydanie na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej fitosanitarnego
świadectwa eksportowego lub fitosanitarnego świadectwa reeksportowego:
1) składa się w systemie IMSOC;
2) zawiera informacje lub dane wymagane przez system IMSOC.>
7. Fitosanitarne świadectwo eksportowe oraz fitosanitarne świadectwo reeksportowe jest:
1) zaświadczeniem w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego;
2) wydawane:
a) na formularzach udostępnianych przez Głównego Inspektora wojewódzkim
inspektorom, <jeżeli świadectwo to jest wydawane na piśmie utrwalonym w
postaci papierowej,>
<aa) w systemie IMSOC, jeżeli świadectwo to jest wydawane na piśmie
utrwalonym w postaci elektronicznej,>
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- 24 b) niezwłocznie po stwierdzeniu w wyniku kontroli urzędowej, która w zależności od
wymagań importowych państwa trzeciego uwzględnia zastosowanie oceny
wizualnej, badań laboratoryjnych, testów lub kontroli dokumentów, informacji lub
danych, że:
– podmioty, które prowadzą uprawę, zajmują się wytwarzaniem, pakowaniem,
sortowaniem lub składowaniem roślin, produktów roślinnych lub innych
przedmiotów, lub dokonują ich wyprowadzania do państwa trzeciego lub
przemieszczenia przez państwo trzecie, spełniają wymagania importowe państwa
trzeciego,
– rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty spełniają wymagania importowe
państwa trzeciego.
8. Jeżeli nie można uzyskać przepisów fitosanitarnych państwa trzeciego, do którego rośliny,
produkty roślinne lub inne przedmioty są wyprowadzane, lub państwa trzeciego, przez
które są przemieszczane, wojewódzki inspektor może wydać fitosanitarne świadectwo
eksportowe lub fitosanitarne świadectwo reeksportowe po stwierdzeniu, w wyniku
zastosowanej oceny wizualnej, badań laboratoryjnych, testów lub kontroli dokumentów,
informacji lub danych, że te rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty są wolne od
agrofagów kwarantannowych dla Unii oraz agrofagów objętych środkami przyjętymi
zgodnie z art. 30 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031 i praktycznie wolne od innych
agrofagów.
[9. Fitosanitarne świadectwo eksportowe oraz fitosanitarne świadectwo reeksportowe,
wydane dla roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wyprowadzanych do
państwa trzeciego lub przemieszczanych przez państwo trzecie, dołącza się do roślin,
produktów roślinnych lub innych przedmiotów, dla których zostały wydane, na każdym
etapie ich przemieszczania i udostępnia na każde żądanie organu celnego.]
<9. Fitosanitarne świadectwo eksportowe oraz fitosanitarne świadectwo reeksportowe,
wydane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej dla roślin, produktów
roślinnych lub innych przedmiotów wyprowadzanych do państwa trzeciego lub
przemieszczanych przez państwo trzecie, dołącza się do roślin, produktów roślinnych
lub innych przedmiotów, dla których zostały wydane, na każdym etapie ich
przemieszczania i udostępnia na każde żądanie organu celnego.>

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

- 25 USTAWA z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
(Dz. U. z 2021 r. poz. 147)
Art. 33.
1. Uzyskane w wyniku wykonywania zadań Inspekcji dokumenty, informacje i dane, w tym
również w postaci elektronicznej, mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu
wykonywania tych zadań i nie mogą być przekazywane innym organom ani ujawniane,
chyba że są one niezbędne do prawidłowego sprawowania przez te organy nadzoru lub
kontroli lub jeżeli to wynika z odrębnych przepisów, z tym że do dokumentów, informacji
i danych, w tym również w postaci elektronicznej, uzyskanych w wyniku kontroli
urzędowych lub innych czynności urzędowych w odniesieniu do obszaru, o którym mowa
w art. 1 ust. 2:
1) lit. b rozporządzenia 2017/625, w zakresie kontroli upraw w zakresie organizmów
genetycznie zmodyfikowanych,
2) lit. g rozporządzenia 2017/625,
3) lit. h rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin
- stosuje się przepisy art. 8 rozporządzenia 2017/625.
2. Uzyskane w wyniku wykonywania zadań Inspekcji informacje lub dane są nieodpłatnie
przekazywane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie niezbędnym
do przeprowadzania kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu, jako organowi
kontroli, o którym mowa w art. 67 ust. 1 lit. a rozporządzenia wykonawczego Komisji
(UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do
zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich
oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.).
3. Uzyskane w wyniku wykonywania zadań Inspekcji informacje lub dane są nieodpłatnie
przekazywane:
1) organom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, na wniosek
tych organów, w zakresie, w jakim są one niezbędne do prawidłowego sprawowania
przez tę inspekcję nadzoru nad jednostkami certyfikującymi [, o których mowa w art.
4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1324),] <w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o
rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. …)> oraz nadzoru
nad produkcją ekologiczną;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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2009 r. o rolnictwie ekologicznym, na wniosek tych jednostek, w zakresie, w jakim są
one niezbędne do prawidłowego sprawowania przez te jednostki kontroli producentów
ekologicznych w rozumieniu art. 2 pkt 2 tej ustawy.]
<2) jednostkom certyfikującym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12
maja 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, na wniosek tych
jednostek, w zakresie, w jakim są one niezbędne do prawidłowego sprawowania
przez te jednostki kontroli producentów ekologicznych w rozumieniu art. 2 ust. 1
pkt 9 tej ustawy.>
4. Informacje lub dane, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą obejmować:
1) imię, nazwisko, numer PESEL, numer REGON lub numer identyfikacji podatkowej
(NIP), miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu
kontrolowanego, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna
wykonująca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby
te dane obejmują adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003
r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
3) miejsce, czas trwania i zakres kontroli;
4) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku przeprowadzanych kontroli, ze
szczególnym uwzględnieniem ujawnionych nieprawidłowości, oraz wskazanie
naruszonego przepisu.
5. Szczegółowy zakres przekazywanych informacji lub danych oraz sposób i terminy ich
przekazywania określają porozumienia zawarte między Głównym Inspektorem a:
1) Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w przypadku informacji lub
danych, o których mowa w ust. 2;
2) Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - w
przypadku informacji lub danych, o których mowa w ust. 3, przekazywanych organom
Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
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- 27 USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.)

[Art. 15zzzzza.
1. W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów
kontrola, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie
ekologicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1324), może być prowadzona przez osoby, które nie
zostały wpisane do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w art.
21 ust. 1 tej ustawy.
2. W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów
dopuszcza się złożenie zgłoszenia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca
2009 r. o rolnictwie ekologicznym, oraz wniosków, o których mowa w art. 11 ust. 3 i art.
12 ust. 2 i 3 tej ustawy, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie
dokumentu elektronicznego stanowiącego odpowiednio kopię tego zgłoszenia albo tych
wniosków sporządzonych w postaci innej niż elektroniczna.]

<Art. 15zzzzza.
1. W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w
związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia
odwołania tych stanów zadania w zakresie kontroli urzędowej i innych czynności
urzędowych przekazane jednostkom certyfikującym zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z
dnia 12 maja 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. poz.
…) mogą być prowadzone przez osoby, które nie zostały wpisane do rejestru
inspektorów rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 tej ustawy.
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- 28 2. W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w
związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia
odwołania tych stanów dopuszcza się złożenie zgłoszenia, o którym mowa w art. 17
ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji
ekologicznej, oraz wniosków, o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 9 ust. 2 tej ustawy,
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie dokumentu
elektronicznego stanowiącego odpowiednio kopię tego zgłoszenia albo tych wniosków
sporządzonych w postaci innej niż elektroniczna.>

USTAWA z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu
przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. poz. 2262)

Art. 8.
1. Za praktyki nieuczciwie wykorzystujące przewagę kontraktową uznaje się w szczególności
praktyki polegające na:
1) dokonaniu przez nabywcę zapłaty dostawcy, w przypadku gdy umowa:
a) przewiduje regularne dostarczanie produktów po upływie:
– 30 dni od dnia zakończenia uzgodnionego między nabywcą a dostawcą okresu
dostarczania łatwo psujących się produktów rolnych lub spożywczych, w którym
produkty te zostały dostarczone, albo od dnia ustalenia kwoty do zapłaty za ten
okres dostarczania produktów, jeżeli jest to dzień późniejszy niż dzień zakończenia
uzgodnionego okresu dostarczania, w którym produkty te zostały dostarczone,
– 60 dni od dnia zakończenia uzgodnionego między nabywcą a dostawcą okresu
dostarczania produktów rolnych lub spożywczych innych niż łatwo psujące się
produkty rolne lub spożywcze, w którym produkty te zostały dostarczone, albo od
dnia ustalenia kwoty do zapłaty za ten okres dostarczania produktów, jeżeli jest to
dzień późniejszy niż dzień zakończenia uzgodnionego okresu dostarczania, w
którym produkty te zostały dostarczone,
b) nie przewiduje regularnego dostarczania produktów po upływie:
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- 29 – 30 dni od dnia, w którym łatwo psujące się produkty rolne lub spożywcze zostały
dostarczone, albo od dnia ustalenia kwoty do zapłaty, jeżeli jest to dzień
późniejszy niż dzień, w którym produkty te zostały dostarczone,
– 60 dni od dnia, w którym inne niż łatwo psujące się produkty rolne lub spożywcze
zostały dostarczone, albo od dnia ustalenia kwoty do zapłaty, jeżeli jest to dzień
późniejszy niż dzień, w którym produkty te zostały dostarczone;
2) anulowaniu przez nabywcę zamówienia w terminie krótszym niż 30 dni przed
przewidywanym terminem dostarczenia łatwo psujących się produktów rolnych lub
spożywczych;
3) jednostronnej zmianie przez nabywcę warunków umowy w zakresie częstotliwości,
sposobu realizacji, miejsca, terminu lub wielkości ogółu dostaw lub pojedynczych
dostaw produktów rolnych lub spożywczych, standardów jakości produktów rolnych
lub spożywczych, warunków płatności lub cen, lub w odniesieniu do świadczenia
usług oraz wykonywania czynności, o których mowa w pkt 11-16;
4) nieuzasadnionym obniżaniu należności z tytułu dostarczenia produktów rolnych lub
spożywczych po ich przyjęciu przez nabywcę w całości albo w umówionej części, w
szczególności na skutek żądania udzielenia rabatu;
5) żądaniu przez nabywcę od dostawcy płatności niezwiązanych ze sprzedażą produktów
rolnych lub spożywczych dostawcy;
6) żądaniu przez nabywcę od dostawcy zapłaty za pogorszenie się stanu lub utratę
produktów rolnych lub spożywczych, do których doszło w obiektach nabywcy lub po
przejściu własności tych produktów na nabywcę z przyczyn niezawinionych przez
dostawcę;
7) odmowie przez nabywcę pisemnego potwierdzenia warunków umowy obowiązujących
między nabywcą a dostawcą, o których pisemne potwierdzenie zwrócił się dostawca,
chyba że umowa dotyczy produktów rolnych lub spożywczych, które mają być
dostarczone przez członka uznanej:
a) grupy producentów rolnych, o której mowa w przepisach ustawy 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 oraz z 2021 r. poz. 1603), który sprzedaje
produkty rolne lub spożywcze do tej grupy,
b) organizacji producentów owoców i warzyw, o której mowa w przepisach ustawy z
dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku
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organizacji,
c) 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 1603), który sprzedaje produkty rolne lub
spożywcze do tej organizacji,
d) organizacji producentów, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1430 oraz z 2021 r. poz. 1603), który sprzedaje produkty rolne lub spożywcze do
tej organizacji
- jeżeli akt założycielski tej grupy lub tej organizacji albo umowa między członkiem
tej grupy lub tej organizacji a grupą lub organizacją zawiera postanowienia o
skutkach podobnych do warunków umowy;
8) bezprawnym pozyskiwaniu, wykorzystywaniu lub ujawnianiu przez nabywcę tajemnic
przedsiębiorstwa dostawcy w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r.
poz. 1655);
9) grożeniu podjęciem handlowych działań odwetowych lub podejmowaniu takich działań
przeciwko dostawcy, jeżeli ten korzysta z praw przysługujących mu na mocy umowy
lub przepisów prawa;
10) żądaniu od dostawcy rekompensaty kosztów rozpatrzenia skarg konsumentów
związanych ze sprzedażą produktów rolnych lub spożywczych dostawcy, dotyczących
przypadków, które wystąpiły z przyczyn niezawinionych przez dostawcę;
11) zwrocie przez nabywcę dostawcy niesprzedanych produktów rolnych lub
spożywczych bez zapłaty za te produkty lub za ich unieszkodliwianie;
12) pobieraniu od dostawcy opłaty stanowiącej warunek przechowywania, prezentowania
lub oferowania do sprzedaży jego produktów rolnych lub spożywczych lub
udostępniania takich produktów na rynku;
13) żądaniu przez nabywcę od dostawcy ponoszenia całości lub części kosztów obniżek
cen produktów rolnych lub spożywczych sprzedawanych przez nabywcę w ramach
organizowanej przez nabywcę promocji;
14) żądaniu przez nabywcę od dostawcy zapłaty za reklamowanie produktów rolnych lub
spożywczych przez nabywcę;
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marketingu produktów rolnych lub spożywczych;
16) żądaniu przez nabywcę od dostawcy ponoszenia opłat za czynności wykonywane
przez pracowników zajmujących się urządzeniem lokalu wykorzystywanego do
sprzedaży produktów rolnych lub spożywczych dostawcy.
2. Nie uznaje się za praktyki nieuczciwie wykorzystujące przewagę kontraktową praktyk, o
których mowa w ust. 1:
1) pkt 11-16 - jeżeli zostały one przed ich stosowaniem jasno i jednoznacznie uzgodnione
w umowie między nabywcą a dostawcą;
2) pkt 13 - jeżeli umowa między dostawcą a nabywcą została zawarta przed
przewidywanym terminem promocji i zawiera postanowienia określające termin
rozpoczęcia promocji, czas jej trwania oraz ilość produktów rolnych lub spożywczych,
które będą objęte promocją.
3. Na potrzeby określenia terminów płatności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, uznaje się,
że uzgodnione okresy dostarczania produktów rolnych lub spożywczych, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie przekraczają [30 dni] <miesiąca>.
4. W przypadku gdy nabywca ustala kwotę do zapłaty, terminy płatności, o których mowa w
ust. 1 pkt 1:
1) lit. a - zaczynają bieg od dnia zakończenia uzgodnionego okresu dostarczania
produktów rolnych lub spożywczych, podczas którego te produkty zostały
dostarczone;
2) lit. b - zaczynają bieg od dnia dostarczenia produktów rolnych lub spożywczych.
5. W przypadku stosowania praktyk, o których mowa w ust. 1 pkt 12-16, nabywca jest
obowiązany, na żądanie dostawcy, do pisemnego określenia szacunkowej wysokości
stawek jednostkowych lub płatności całkowitych, w zależności od rodzaju określonej w
umowie usługi, a w przypadku stosowania praktyk, o których mowa w ust. 1 pkt 12 oraz
14-16, również szacunkowej wysokości kosztów danej usługi oraz podstawy ich
wyliczenia.
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