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SEJM  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

Prezes Rady Ministrów 

RM-10-70-18 

Pan   

Marek Kuchciński 

Marszałek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 

ustawy 

 - o zmianie ustawy o organizacji rynku 

mleka i przetworów mlecznych. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej 

sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. 

 Z poważaniem 

(-) Mateusz Morawiecki 



Projekt 

U S T AWA

z dnia 

o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Art. 1. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów 

mlecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 724) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 43:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wnioski o wydanie świadectw autoryzacji, o których mowa w ust. 1, składa 

się do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 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.”, 

b) w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

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

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności;”; 

2) w art. 48a w ust. 1 skreśla się wyrazy „Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej

dalej „Agencją”,”;

3) w art. 49:

a) w ust. 1 po wyrazie „Agencji” dodaje się wyrazy „właściwy ze względu na siedzibę

organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji

międzybranżowej”,

b) w ust. 2a po wyrazie „Rolnictwa” dodaje się wyrazy „właściwy ze względu na

miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu skupującego, albo miejsce

zamieszkania, albo siedzibę podmiotów wymienionych w art. 43”;

4) w art. 54o:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

uznanej organizacji producentów albo siedzibę uznanego zrzeszenia organizacji 

producentów, albo siedzibę uznanej organizacji międzybranżowej wydaje decyzję w 

sprawie wymierzenia kar pieniężnych, o których mowa w art. 54nb–54nd.”, 
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b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu skupującego 

wydaje decyzję w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, o której mowa 

w art. 54ne.”, 

c) uchyla się ust. 2, 

d) w ust. 5 wyrazy „o której mowa w ust. 1” zastępuje się wyrazami „o której mowa 

w ust. 1 i 1a”; 

5) w art. 55 w ust. 4: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji i dyrektorowi oddziału terenowego 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – jako organom pierwszej instancji;”, 

b) w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – jako 

organowi odwoławczemu od decyzji dyrektora oddziału terenowego 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.”; 

6) w załączniku do ustawy pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

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

ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady 

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

powiadomień o informacjach i dokumentach oraz zmieniające i uchylające niektóre 

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

Art. 2. Do wniosków o wydanie świadectw autoryzacji, o których mowa w art. 43 ustawy 

zmienianej w art. 1, złożonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 3. 1. Wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i niezakończone 

decyzją ostateczną postępowania w sprawie wymierzenia kar pieniężnych za nieprzekazanie 

informacji określonych w art. 2a ustawy zmienianej w art. 1, prowadzone przez Prezesa 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i dyrektora oddziału regionalnego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, prowadzą, z dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, stosownie do swojej właściwości, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa i dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 
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2. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i właściwy dyrektor 

oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazują 

odpowiednio Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

i właściwemu dyrektorowi oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: 

1) akta spraw dotyczących wymierzenia kar pieniężnych za nieprzekazanie informacji 

określonych w art. 2a ustawy zmienianej w art. 1, zakończonych decyzją ostateczną przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 

2) akta spraw dotyczących wymierzenia kar pieniężnych za nieprzekazanie informacji 

określonych w art. 2a ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją 

ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

– w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

3. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i dyrektor oddziału 

terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, stosownie do swojej właściwości, są 

upoważnieni do uchylenia, zmiany, stwierdzenia nieważności decyzji, stwierdzenia 

wygaśnięcia decyzji albo wznowienia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, 

zakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



UZASADNIENIE 

Projekt ustawy ma na celu zniesienie obowiązującego w przepisach podziału kompetencji 

pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i Agencją Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w zakresie przekazywanych przez podmioty skupujące 

mleko miesięcznych informacji o ilości skupionego mleka. W związku z tym w projekcie 

zmienia się organ upoważniony do wymierzania kar pieniężnych z tytułu nieprzekazania przez 

podmioty skupujące mleko do dyrektorów oddziałów terenowych KOWR miesięcznych 

informacji dotyczących ilości skupionego mleka – z dyrektora oddziału regionalnego ARiMR 

na dyrektora oddziału terenowego KOWR (art. 1 pkt 4 i 5 projektu). 

Na podstawie art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka 

i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 724) podmioty skupujące mleko są obowiązane 

do przekazywania do właściwego dyrektora oddziału terenowego KOWR miesięcznych 

informacji dotyczących ilości skupionego mleka, którą im dostarczono każdego miesiąca, a 

stosownie do art. 49 ust. 2a tej ustawy dyrektor oddziału terenowego KOWR przeprowadza 

kontrole pierwszych podmiotów skupujących mleko obowiązanych do przekazywania tych 

informacji. Ponadto, na podstawie art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji 

rynku mleka i przetworów mlecznych, w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej 

Dyrektor Generalny KOWR przekazuje niniejsze informacje Komisji Europejskiej. Natomiast 

na podstawie art. 54o ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów 

mlecznych decyzję w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu nieprzekazania wyżej 

wymienionej informacji wydaje dyrektor oddziału regionalnego ARiMR. Jednocześnie, mając 

na uwadze, że na podstawie art. 2a ust. 7 nowelizowanej ustawy podmioty skupujące mleko są 

obowiązane do poinformowania Dyrektora Generalnego KOWR o zaprzestaniu wykonywania 

działalności w zakresie skupu mleka, w terminie 3 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej 

działalności, kary pieniężne przewidziane w art. 54ne nowelizowanej ustawy w odniesieniu do 

podmiotów skupujących mleko za nieprzekazanie informacji określonych w art. 2a, obecnie 

wymierzane przez właściwe organy ARiMR, będą wymierzane przez właściwe organy KOWR. 

Do dnia 1 września 2017 r., tj. daty wejścia w życie wiążących w sprawie przepisów 

ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku 

Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie 

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

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1503), ww. zadania związane z przekazywaniem 

informacji na podstawie art. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i 
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przetworów mlecznych oraz wymierzaniem kar pieniężnych z tytułu nieprzekazania tych 

informacji były wykonywane przez Agencję Rynku Rolnego (ARR). Na podstawie art. 46 ust. 

2 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku 

Wsparcia Rolnictwa KOWR z dniem 1 września 2017 r. z mocy prawa wstąpił w ogół praw i 

obowiązków znoszonej ARR, z wyjątkiem praw i obowiązków, w które wstąpiła ARiMR. 

W art. 3 projektu w przepisach przejściowych uregulowano kwestie wynikające ze 

wskazania nowego organu w sprawach dotyczących wymierzania ww. kar pieniężnych. 

Wskazano, że wszczęte przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy i niezakończone 

decyzją ostateczną postępowania w sprawie wymierzenia kar pieniężnych za nieprzekazanie 

informacji określonych w art. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka 

i przetworów mlecznych, prowadzone przez Prezesa ARiMR i dyrektora oddziału regionalnego 

ARiMR, prowadzą, z dniem wejścia w życie projektowanej ustawy, stosownie do swojej 

właściwości, Dyrektor Generalny KOWR i dyrektor oddziału terenowego KOWR. 

Jednocześnie zobowiązano Prezesa ARiMR i właściwego dyrektora oddziału regionalnego 

ARiMR do przekazania odpowiednio Dyrektorowi Generalnemu KOWR i właściwemu 

dyrektorowi oddziału terenowego KOWR – w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie 

projektowanych przepisów – akt spraw dotyczących wymierzenia ww. kar pieniężnych 

(zakończonych decyzją ostateczną, jak i wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną 

przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy). W art. 3 projektu wskazano również, że 

Dyrektor Generalny KOWR i dyrektor oddziału terenowego KOWR, stosownie do swojej 

właściwości, są upoważnieni do uchylenia, zmiany, stwierdzenia nieważności decyzji, 

stwierdzenia wygaśnięcia decyzji albo wznowienia postępowania w sprawach ww. kar 

pieniężnych, zakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie projektowanej 

ustawy. 

Ponadto w projekcie doprecyzowano, w celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości 

interpretacyjnych, właściwość miejscową dyrektora oddziału regionalnego ARiMR 

uprawnionego do przeprowadzania kontroli uznanych organizacji producentów i uznanych 

zrzeszeń organizacji producentów oraz uznanych organizacji międzybranżowych, a także 

doprecyzowano właściwość miejscową dyrektora oddziału terenowego KOWR uprawnionego 

do przeprowadzania kontroli pierwszych podmiotów skupujących mleko (art. 1 pkt 3 projektu). 

W projekcie nowelizacji wskazuje się również, że wnioski o wydanie świadectw 

autoryzacji zakładów produkcyjnych, chłodni i magazynów, wydawanych przez Dyrektora 

Generalnego KOWR w ramach realizacji zadań w zakresie interwencji publicznej określonych 
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w przepisach UE, są składane w formie papierowej na formularzach opracowanych przez 

ARiMR i udostępniane na stronach internetowych ARiMR i KOWR (art. 1 pkt 1 lit. a projektu). 

Obowiązujące przepisy przewidują, że ww. formularze są opracowywane przez KOWR i 

udostępniane na stronie internetowej KOWR. Mając jednak na uwadze, że na podstawie art. 6 

ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2137) KOWR realizuje zadania z zakresu interwencji publicznej jako 

zadania delegowane przez ARiMR, która opracowuje całość dokumentacji w tym zakresie, w 

projekcie wprowadzono powyższą zmianę. 

Jednocześnie, mając na uwadze, że na podstawie art. 57 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 lutego 

2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, nadany 

przedsiębiorcy numer w centralnym rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez zniesioną 

z dniem 1 września 2017 r. ARR, zachowuje ważność do czasu uzyskania przez tego 

przedsiębiorcę wpisu w ewidencji producentów, o której mowa w ustawie z dnia 18 grudnia 

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

ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853), nie dłużej jednak niż 

przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, a przedsiębiorcę w okresie 

ważności numeru rejestracyjnego uważa się za podmiot wpisany do odpowiedniej ewidencji w 

ww. krajowym systemie ewidencji, który w kontaktach z ARiMR jest obowiązany posługiwać 

się ww. numerem rejestracyjnym, w projekcie ustawy wskazano, że we wniosku o wydanie 

świadectwa autoryzacji zakładów produkcyjnych, chłodni oraz magazynów, numer w 

centralnym rejestrze przedsiębiorców zastępuje się numerem z ww. ewidencji producentów 

(art. 1 pkt 1 lit. b projektu). 

Zakres informacji zawartych we wniosku jest określony w art. 43 ust. 3 nowelizowanej 

ustawy. Wnioski złożone na nowych formularzach – pod względem zakresu informacji 

(z wyjątkiem odesłania do ww. numeru przedsiębiorcy) – nie ulegną zmianie. Obecnie 

formularz wniosku ma w nagłówku logo KOWR. Nowy formularz, który zostanie opracowany 

przez ARiMR, nie będzie zawierał żadnego logo (przedsiębiorca nie będzie wprowadzony w 

błąd – logo ARiMR mogłoby sugerować, że wniosek należy złożyć do ARiMR, tymczasem 

wniosek ten jest składany do KOWR). 

W celu zapewnienia, że wnioski złożone przed wejściem w życie nowelizacji zachowują 

ważność, w art. 2 projektu wskazano, że do wniosków o wydanie świadectw autoryzacji, o 

których mowa w art. 43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i 
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przetworów mlecznych, złożonych na podstawie tej ustawy przed dniem wejścia w życie 

projektowanej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1185 

z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do 

przekazywanych Komisji powiadomień o informacjach i dokumentach oraz zmieniającego 

i uchylającego niektóre rozporządzenia Komisji (Dz. Urz. UE L 171 z 04.07.2017, str. 113), 

które reguluje kwestie związane z przekazywaniem informacji dotyczących ilości skupionego 

mleka określone dotychczas w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 479/2010 z dnia 1 czerwca 

2010 r. ustanawiającym zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 

w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka 

i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 135 z 02.06.2010, str. 26, z późn. zm.), 

w projektowanej ustawie wprowadza się zmianę brzmienia pkt 14 załącznika do nowelizowanej 

ustawy (art. 1 pkt 6 projektu). 

Zmiana w art. 1 pkt 2 projektu ma charakter techniczny i wynika z wprowadzenia skrótu 

nazwy ARiMR (Agencja) we wcześniejszym przepisie (art. 1 pkt 1 lit. a projektu). 

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowana ustawa nie zawiera przepisów technicznych i dlatego nie podlega 

procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 

Raport z konsultacji i opiniowania projektu ustawy 

1. Omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania 

projektu 

W ramach konsultacji publicznych do projektu ustawy nie zostały zgłoszone żadne uwagi. 

2. Przedstawienie wyników zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo 

uzgodnienia projektu z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym 

Europejskim Bankiem Centralnym 

Projekt ustawy nie podlegał zasięgnięciu opinii, dokonaniu konsultacji oraz uzgodnieniu 

z organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym. 
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3. Wskazanie podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem 

w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, wraz ze 

wskazaniem kolejności dokonania zgłoszeń albo informacja o ich braku 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt ustawy został zamieszczony 

w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Żaden podmiot nie zgłosił 

zainteresowania pracami nad projektem ustawy w trybie ww. ustawy. 

Projekt ustawy został zamieszczony w Wykazie prac legislacyjnych i programowych 

Rady Ministrów na 2018 r. 

Projekt ustawy nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorców. 



Nazwa projektu: 

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów 

mlecznych 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu:  

Jacek Bogucki, Sekretarz Stanu  

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu: 

Ewa Mazgajska, Wydział Produktów Zwierzęcych, tel. (22) 623 27 18; 

ewa.mazgajska@minrol.gov.pl 
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UD354 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych ma na celu wskazanie 

jednego podmiotu – KOWR, jako właściwego w sprawach związanych z przekazywaniem przez podmioty skupujące 

mleko miesięcznych informacji dotyczących ilości mleka, którą im dostarczono każdego miesiąca. Obecnie ww. kwestie 

– z wyjątkiem wymierzania przez ARiMR kar pieniężnych za nieprzekazanie tych informacji – są realizowane przez

KOWR. Jednocześnie w projekcie przewidziano, że kary pieniężne wymierzane w stosunku do podmiotów skupujących 

mleko za nieprzekazanie informacji do KOWR o zaprzestaniu wykonywania działalności w zakresie skupu mleka, 

obecnie wymierzane przez ARiMR, również będą wymierzane przez właściwe organy KOWR.  

Ponadto projektowana ustawa uwzględnia wejście w życie rozporządzenia wykonawczego 2017/1185, które określa 

obecnie zasady związane z przekazywaniem miesięcznych informacji o ilości skupionego mleka, uregulowane 

dotychczas w rozporządzeniu 479/2010. 

Projekt ustawy uwzględnia również przepisy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 

o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, na podstawie których KOWR realizuje zadania z zakresu interwencji

publicznej jako zadania delegowane przez ARiMR, zgodnie z którymi ARiMR opracowuje całość dokumentacji 

związanej z tym zakresem. 

Ponadto projekt ustawy doprecyzowuje właściwość miejscową organów upoważnionych do przeprowadzania kontroli 

uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń, uznanych organizacji międzybranżowych i podmiotów skupujących 

mleko. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Projekt ustawy wprowadza: 

1) zmianę organu upoważnionego do wymierzania kar pieniężnych z tytułu nieprzekazania przez podmioty

skupujące mleko do dyrektorów oddziałów terenowych KOWR informacji miesięcznych dotyczących ilości

skupionego mleka – z dyrektorów oddziałów regionalnych ARiMR na dyrektorów oddziałów terenowych

KOWR, tak aby decyzje w sprawie kar pieniężnych były wydawane przez KOWR, do którego podmioty

skupujące mleko przekazują te informacje, przeprowadzającego kontrole podmiotów skupujących mleko

w zakresie realizacji tego obowiązku oraz upoważnionego do przekazywania tych informacji do Komisji

Europejskiej; jednocześnie projekt ustawy zakłada, że kary pieniężne wymierzane w stosunku do podmiotów

skupujących mleko za nieprzekazanie informacji do Dyrektora Generalnego KOWR o zaprzestaniu

wykonywania działalności w zakresie skupu mleka, obecnie wymierzane przez ARiMR, również będą

wymierzane przez właściwe organy KOWR,

2) odesłanie do rozporządzenia wykonawczego 2017/1185 regulującego obecnie kwestie związane

z przekazywaniem miesięcznych informacji o ilości skupionego mleka,

3) zmianę podmiotu – z KOWR na ARiMR – właściwego w sprawach opracowania wniosków o wydanie

świadectw autoryzacji zakładów produkcyjnych, chłodni i magazynów związanych z interwencją publiczną i ich

udostępniania na stronie internetowej,

4) zastąpienie w ww. wniosku o wydanie świadectw autoryzacji numeru w centralnym rejestrze przedsiębiorców

numerem w ewidencji producentów,

5) doprecyzowanie właściwości miejscowej organów upoważnionych do przeprowadzania kontroli uznanych

organizacji producentów i ich zrzeszeń, uznanych organizacji międzybranżowych i podmiotów skupujących

mleko.
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3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa 

16 oddziałów 

regionalnych i centrala 

 
 

Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa  

17 oddziałów 

terenowych i centrala 

  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 248) projekt ustawy został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. 

W ramach konsultacji społecznych projekt ustawy został przesłany do zaopiniowania przez: Krajowy Związek 

Spółdzielni Mleczarskich – Związek Rewizyjny, Związek Polskich Przetwórców Mleka, Krajowe Stowarzyszenie 

Mleczarzy, Polską Izbę Mleka, Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Krajową Radę Izb Rolniczych, 

NSZZ RI „Solidarność”, Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”, Krajowy Związek Rolników, Kółek 

i Organizacji Rolniczych, Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych, Forum Związków Zawodowych, 

Krajową Izbę Gospodarczą Przemysłu Spożywczego i Opakowań, Ogólnopolskie Porozumienie Związków 

Zawodowych, Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Krajową Radę Spółdzielczą, Związek 

Zawodowy Rolników „OJCZYZNA”, Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”, Związek 

Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników 

i Organizacji Rolniczych, Związek Pracodawców, Eksporterów i Importerów Produktów Mleczarskich, Związek 

Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP, Federację Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 

Związek Pracodawców Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 

Konfederację Lewiatan, Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych Izba Gospodarcza, Związek Zawodowy Wsi 

i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Związek 

Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”, Polską Izbę Handlu, Polski Związek Zawodowy Rolników, 

Spółdzielnię Polskie Grupy Mleczne, Spółdzielnię Producentów Mleka Krowiego „Karniewo”, Radę Dialogu 

Społecznego w Rolnictwie, Federację Przedsiębiorców Polskich, Polski Karp Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 

– Organizacja Producentów oraz Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność”. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem 0           0 

budżet państwa 0           0 

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem 0           0 

budżet państwa 0           0 

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła finansowania  
Weście w życie projektowanej regulacji nie spowoduje skutków finansowych dla sektora 

finansów publicznych. 
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Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Nałożenie na KOWR obowiązku wymierzania, w drodze decyzji, kar pieniężnych z tytułu 

nieprzekazania przez podmioty skupujące mleko miesięcznych informacji o ilości skupionego 

mleka do właściwych organów KOWR nie wymaga zagwarantowania dodatkowych środków 

na etaty w KOWR. Obecne przepisy przewidują, że KOWR przeprowadza kontrole podmiotów 

skupujących mleko w zakresie przekazywania ww. informacji. Wymierzanie kar jest 

konsekwencją przeprowadzenia kontroli. Ponadto należy podkreślić, że liczba decyzji 

dotycząca wymierzenia kar pieniężnych z tego tytułu przez Agencję Rynku Rolnego, która była 

upoważniona do kontrolowania i wymierzania kar pieniężnych w powyższym zakresie przed 

dniem 1 września 2017 r., była znikoma. Jednocześnie właściwe organy KOWR będą 

upoważnione do wymierzania kar pieniężnych w stosunku do podmiotów skupujących mleko 

za nieprzekazanie do Dyrektora Generalnego KOWR informacji o zaprzestaniu wykonywania 

działalności w zakresie skupu mleka, które na podstawie obowiązujących przepisów są również 

wymierzane przez ARiMR, a przed dniem 1 września 2017 r. również były wymierzane przez 

ARR. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z …… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowana regulacja nie wpłynie na rynek pracy. 
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10. Wpływ na pozostałe obszary 

środowisko naturalne 

sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Zniesienie obowiązującego w przepisach podziału kompetencji pomiędzy KOWR i ARiMR 

w zakresie przekazywanych przez podmioty skupujące mleko miesięcznych informacji o ilości 

skupionego mleka do KOWR, tj. zapewnienie, że kary pieniężne za nieprzekazanie 

miesięcznych informacji o ilości skupionego mleka (obecnie wymierzane przez ARiMR) będą 

wymierzane przez KOWR, który na podstawie obowiązujących przepisów gromadzi te 

informacje, przeprowadza kontrole podmiotów skupujących mleko w powyższym zakresie oraz 

jest upoważniony do przekazywania tych informacji do Komisji Europejskiej. Ponadto projekt 

zakłada, że również właściwe organy KOWR będą wymierzały kary pieniężne w stosunku 

do podmiotów skupujących mleko za nieprzekazanie do Dyrektora Generalnego KOWR 

informacji o zaprzestaniu wykonywania działalności w zakresie skupu mleka, co zapewni 

wymierzanie kar w stosunku do podmiotów skupujących mleko przez jeden podmiot (KOWR). 
Pozostałe zmiany mają charakter doprecyzowujący lub techniczny. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Pierwsze półrocze 2018 r. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Z uwagi na zakres projektowanej ustawy brak jest konieczności ewaluacji efektów projektu. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 
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Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE.920.357.2018/6/BP 

dot.: RM-10-70-18 z 25.04.2018 r. 

Warszawa, dnia L t kwietnia 2018 r. 

··'---' -- . 

Pani 
Jolanta Rusiniak 

Sekretarz Rady Ministrów 

Opinia . ...... 
o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku 
mleka i przetworów mlecznych, wyrażona przez ministra właściwego do spraw członkostwa 

Rzeczypospolitej Polskietw Unii Europejskiej 

Szanowna Pani Minister, 

w związku z przedłożonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię. 

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Do wiadomości: 
Pan Krzysztof Jurgiel __ _ 
Minister Rolni~jw6,:i~fb!li•.ttl~·41·,~·:i·). Miri!st:<'~·, 

\ Dcparta~~en~!~~.?}:~~~~ltrov\ 

\""''"'"E~~ns-_ 2018_\ 
I 
I 

L ... --·····-···-······-···-··-··- -„. ·- . -- ... 

Z poważaniem 

:;/ 

. '·!Jl 
z up. M 1 n,ht~rl$praw Zagranicznych 

Piotr Wawrzyk 


