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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 wraz
z projektami aktów wykonawczych.

Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z szacunkiem

(-) Marek Belka



Projekt 

U S T A W A 

 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. Nr 93, poz. 897) wprowadza się następujące zmia-

ny: 

1) art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2.  Do działalności prowadzonej przez Agencję Rynku Rol-

nego, zwaną dalej „Agencją", w zakresie zadań określo-

nych w przepisach wymienionych w załączniku do ustawy 

nie stosuje się przepisów o ochronie konkurencji oraz 

przepisów o zamówieniach publicznych, z wyłączeniem 

dysponowania przez Prezesa Agencji środkami Funduszu 

Promocji Mleczarstwa.”; 

2) w art. 4:  

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Prezes Agencji dokonuje, w drodze  decyzji,  wpisu do re-

jestru podmiotów po stwierdzeniu, że wnioskodawca: 

1) dysponuje systemem informatycznym, zapewniającym 

prawidłowe prowadzenie ewidencji i przekazywanie in-

formacji, o których mowa w art. 10 ust. 1, albo posiada 

dostęp do takiego systemu; 

2) posiada pomieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w których będą przechowywane dokumenty 

związane z ewidencją, o której mowa w art. 10 ust. 1 

pkt 1.”, 
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b) w ust. 3 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8)  wskazanie miejsca przechowywania dokumentów zwią-

zanych z ewidencją, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1.”, 

c) w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) oświadczenie, w którym zobowiązuje się do prowadzenia 

ewidencji, oraz do przekazywania informacji, o których 

mowa w art. 10 ust. 1.”; 

3) art. 6 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 6.  Prezes Agencji wykreśla, w drodze decyzji, podmiot sku-

pujący z rejestru podmiotów, jeżeli podmiot ten: 

1) przestał prowadzić działalność w zakresie skupu mle-

ka; 

2) przestał spełniać wymagania określone w art. 4 ust. 2; 

3) nie spełnia wymagań określonych w przepisach wy-

danych na podstawie art. 21 ust 2; 

4) trzykrotnie, w danym roku kwotowym, nie spełnił obo-

wiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 lub 3; 

5) nie przekazał w terminie do dnia 30 czerwca, informa-

cji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4.”; 

4) w art. 9: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Podmiot skupujący informuje, na formularzu opracowa-

nym i udostępnianym przez Agencję, Prezesa Agencji 

o zmianie danych, o których mowa w art. 4 ust. 3, w ter-

minie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.”, 

 b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3.  W przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 4 ust. 

3 pkt 1 i 5-7, podmiot skupujący jest obowiązany do dostar-

czenia dokumentów potwierdzających zaistniałe zmiany.”; 
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5)  w art. 10 w ust. 1: 

a)  w pkt 1 w lit. c tiret drugie i trzecie otrzymują brzmienie: 

„–  ilości mleka dostarczonego przez poszczególnych do-

stawców hurtowych, z podaniem średniej ważonej zawar-

tości tłuszczu w tym mleku, wyrażonej w gramach na kilo-

gram mleka,  

 – ilości mleka dostarczonego przez poszczególnych do-

stawców hurtowych przeliczonego na mleko o referencyj-

nej zawartości tłuszczu – w przypadku dostawców posia-

dających indywidualne ilości referencyjne,”, 

b)  pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  przekazywania do dyrektora oddziału terenowego 

Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamiesz-

kania albo siedzibę dostawcy hurtowego, w terminie do 

25 dnia każdego miesiąca, informacji, o których mowa 

w pkt 1 lit. c tiret pierwsze - tiret piąte, za poprzedni 

miesiąc;”, 

c) w pkt 3: 

–  uchyla się lit. f,  

– lit. g i h otrzymują brzmienie: 

„g)  ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej 

zawartości tłuszczu dostarczonego podmiotowi sku-

pującemu przez dostawcę hurtowego od początku 

dwunastomiesięcznego okresu począwszy od dnia 

1 kwietnia, zwanego dalej „rokiem kwotowym”,  

h)  ilości mleka o referencyjnej zawartości tłuszczu po-

zostałej do wykorzystania do końca danego roku 

kwotowego przez dostawcę hurtowego w ramach 

indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej na 

dany dzień roku, zadeklarowanej w celu dostarcze-

nia do danego podmiotu skupującego;”,  
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d)  w pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 

brzmienie: 

„4) przekazywania do dyrektora oddziału terenowe-

go Agencji, właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowe-

go, w terminie do dnia 14 maja, informacji za 

poprzedni rok kwotowy dotyczących:”, 

e)  w pkt 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 

brzmienie: 

„5) przekazywania dostawcy hurtowemu, w terminie 

do dnia 14 maja, informacji   za poprzedni rok 

kwotowy dotyczących:”; 

6)  po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: 

„Art. 10a. W przypadku nieprzekazania przez podmiot skupujący 

do dnia 14 maja informacji, o których mowa w art. 10 

ust. 1 pkt 4, dyrektor oddziału terenowego Agencji, 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo 

siedzibę dostawcy hurtowego, wzywa podmiot skupu-

jący do spełnienia tego obowiązku w terminach okre-

ślonych w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1 za-

łącznika do ustawy.”; 

7) w art. 11:    

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dostawca bezpośredni jest obowiązany do przekazywania 

do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego 

Agencji, w terminie do dnia 14 maja informacji za poprzedni 

rok kwotowy: 

1)  o których mowa w ust. 2; 

2)  o ilości mleka wprowadzonego do obrotu i mleka wyko-

rzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowa-

dzonych do obrotu, przeznaczonych do bezpośredniego 
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spożycia, w ilości przekraczającej indywidualną ilość refe-

rencyjną przysługującą na dany dzień roku, według stanu 

na ostatni dzień roku kwotowego albo 

3)  o ilości mleka wprowadzonego do obrotu i mleka wyko-

rzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowa-

dzonych do obrotu, przeznaczonych do bezpośredniego 

spożycia – w przypadku nieposiadania indywidualnej ilo-

ści referencyjnej.”, 

b)  dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w dro-

dze rozporządzenia, współczynnik równoważności określa-

jący ilość mleka wykorzystywanego do wyprodukowania 

niektórych przetworów mlecznych wprowadzonych do ob-

rotu przez dostawców bezpośrednich oraz zakres zawarto-

ści tłuszczu w śmietance wyprodukowanej i wprowadzonej 

do obrotu przez tych dostawców, mając na względzie pra-

widłowe rozliczenie dostawców bezpośrednich z indywidu-

alnej ilości referencyjnej oraz przepisy Unii Europejskiej 

w zakresie równoważności.”; 

8)  w art. 12: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  W przypadku nieprzekazania do dnia 30 czerwca infor-

macji, o których mowa w art. 11 ust. 3, właściwy miej-

scowo dyrektor oddziału terenowego Agencji cofa, w 

drodze decyzji, przyznaną indywidualną ilość referencyj-

ną.”, 

b)  dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku nieprzekazania przez dostawcę bezpośred-

niego do dnia 14 maja informacji, o których mowa 

w art. 11 ust. 3, właściwy miejscowo dyrektor oddziału te-

renowego Agencji wzywa dostawcę bezpośredniego do 
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spełnienia tego obowiązku w terminach określonych 

w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1 załącznika.”; 

9)  w art. 13: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agen-

cji prowadzi rejestr producentów.”, 

b)  w ust. 2: 

– uchyla się pkt 5, 

–  dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8)  informacje o wielkości indywidualnych ilości referencyj-

nych przysługujących producentom na dzień 1 kwietnia 

oraz na dzień 31 marca danego roku kwotowego.”, 

c)  w ust. 4: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„4. Dyrektor, o którym mowa w ust. 1, gromadzi dokumen-

ty:”, 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) o których mowa w art. 22, art. 22a, art. 27 ust. 2 i art. 28 

ust. 3;”, 

d)  ust. 5-8 otrzymują brzmienie: 

„5.  Producent informuje, w formie pisemnej, właściwego 

miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji, o 

zmianie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 

 i 7, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany oraz do-

starcza dokumenty potwierdzające zaistniałe zmiany da-

nych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4.  

  6.  W przypadku zmiany podmiotu skupującego, dostawca 

hurtowy jest obowiązany niezwłocznie powiadomić, na 

formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję, 

właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego 
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Agencji, o wyborze podmiotu skupującego oraz o wielko-

ści dostaw mleka, jaką zamierza dostarczyć do tego 

podmiotu. 

 7. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, właściwy ze 

względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy 

hurtowego: 

1)  przekazuje podmiotowi skupującemu informacje, 

o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 6;  

2)  informuje nowy podmiot skupujący o stopniu wykorzy-

stania przez dostawcę hurtowego indywidualnej ilości 

referencyjnej – w przypadku zmiany podmiotu skupu-

jącego przez dostawcę hurtowego. 

 8.  Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 6, oraz informa-

cję, o której mowa w ust. 7 pkt 2, dyrektor oddziału tere-

nowego Agencji, właściwy ze względu na miejsce za-

mieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego, 

przekazuje dwa razy w miesiącu według stanu na 15 oraz 

na ostatni dzień każdego miesiąca.”, 

e) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9.  Zmiana podmiotu skupującego może nastąpić nie później 

niż do końca lutego danego roku kwotowego.”; 

10)  w art. 15: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Decyzję w sprawie przyznania indywidualnej ilości refe-

rencyjnej z krajowej rezerwy wydaje, na wniosek produ-

centa, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego 

Agencji.”, 

b) w ust 3: 

–  uchyla się pkt 7, 

– pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
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„8)  ilość krów mlecznych lub jałówek, jaką producent po-

siada lub zamierza nabyć w okresie 3 miesięcy od dnia 

wydania decyzji, o której mowa w art. 15b ust. 1 – 

w przypadku producentów rozpoczynających produkcję 

mleka;”, 

– dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu: 

 „9)  numer rachunku bankowego; 

10) numer identyfikacyjny nadany przez Agencję, o ile zo-

stał nadany.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust 3a w brzmieniu: 

„3a. W przypadku gdy w dniu składania wniosku, o którym 

mowa w ust. 1, producent rozpoczynający produkcję mle-

ka posiada krowy mleczne będące pod oceną wartości 

użytkowej krów przeprowadzoną przez Krajowe Centrum 

Hodowli Zwierząt, do wniosku dołącza dokumenty po-

twierdzające wydajność inną niż średnia wydajność mleka 

od krowy opublikowana przez Główny Urząd Statystyczny 

za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym został 

złożony wniosek.”, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Producent, który otrzymał indywidualną ilość referencyjną 

przyznaną z krajowej rezerwy w okresie 2 lat od dnia wy-

dania decyzji, o której mowa w ust. 1, nie może dokonać 

zbycia oraz oddać w używanie części lub całości indywi-

dualnej ilości referencyjnej.”, 

e) uchyla się ust. 6; 

11)  po art. 15 dodaje się art. 15a i 15b w brzmieniu: 

„Art. 15a. 1. W przypadku producenta rozwijającego produkcję 

mleka, warunkiem przydziału indywidualnej ilości re-

ferencyjnej z krajowej rezerwy w danym roku kwo-

towym jest zwiększenie sprzedaży mleka lub prze-
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tworów mlecznych w stosunku do indywidualnej ilo-

ści referencyjnej stanowiącej własność producenta w 

dniu 31 marca roku kwotowego, poprzedzającego 

rok kwotowy, w którym złożono wniosek, o którym 

mowa w art. 15 ust. 1.      

2.  Zwiększenie sprzedaży mleka lub przetworów 

mlecznych producent dokumentuje fakturami, zawar-

tymi umowami lub innymi dokumentami potwierdza-

jącymi sprzedaż mleka lub przetworów mlecznych 

za okres co najmniej 3 kolejnych miesięcy danego 

roku kwotowego poprzedzających miesiąc, w którym 

złożono wniosek, o którym mowa w art. 15 ust. 1.  

3.  Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2, pro-

ducent rozwijający produkcję mleka dołącza do 

wniosku, o którym mowa w art. 15 ust. 1.  

4. Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego 

Agencji, na podstawie dokumentów, o których mowa 

w ust. 2, określa szacowaną średnioroczną sprze-

daż mleka lub przetworów mlecznych w danym roku 

kwotowym. 

5. Szacowana średnioroczna sprzedaż mleka lub prze-

tworów mlecznych stanowi iloczyn średniej sprzeda-

ży w okresie, o którym mowa w ust. 2 oraz 12 mie-

sięcy. 

6. Wysokość indywidualnej ilości referencyjnej przy-

znanej z krajowej rezerwy ustala się jako różnicę 

pomiędzy wielkością szacowanej średniorocznej 

sprzedaży, określonej zgodnie z ust. 5, a wielkością 

indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej wła-

sność producenta w dniu wydania decyzji, o której 

mowa w art. 15 ust. 1. 
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   Art. 15b. 1. W przypadku producenta rozpoczynającego produk-

cję mleka, właściwy miejscowo dyrektor oddziału te-

renowego Agencji wydaje decyzję, w której przyzna-

je indywidualną ilość referencyjną z krajowej 

rezerwy, pod warunkiem że producent w okresie 3 

miesięcy od dnia wydania decyzji przedłoży kopie 

faktur, zawartych umów lub innych dokumentów po-

twierdzających liczbę posiadanych krów mlecznych 

lub jałówek.  

2. Wysokość indywidualnej ilości referencyjnej przy-

znanej w drodze decyzji, o której mowa w ust. 1, 

ustala się jako iloczyn  liczby krów mlecznych lub ja-

łówek oraz: 

1) średniej wydajności mleka od krowy za rok ka-

lendarzowy poprzedzający rok, w którym został 

złożony wniosek, o którym mowa w art. 15 ust. 

1, opublikowanej przez Główny Urząd Staty-

styczny albo 

2) dokumentów potwierdzających średnią wydaj-

ność mleka od krowy w stadzie, obliczoną 

w wyniku oceny przeprowadzonej przez Krajowe 

Centrum Hodowli Zwierząt, w przypadku ich do-

łączenia przez producenta do wniosku, o którym 

mowa w art. 15 ust. 1. 

 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje od-

wołanie do Prezesa Agencji.”; 

12)  uchyla się art. 16; 

13)  art. 17-20 otrzymują brzmienie: 

„Art. 17. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określa co-

rocznie, w drodze rozporządzenia, wysokość krajowej 

rezerwy z podziałem na krajową rezerwę dla dostawców 

hurtowych i krajową rezerwę dla dostawców bezpo-
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średnich, mając na względzie właściwe wykorzystanie 

krajowej ilości referencyjnej oraz restrukturyzację sekto-

ra mleczarskiego. 

Art. 18. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, 

w drodze rozporządzenia, wielkość zwiększenia sprze-

daży mleka lub przetworów mlecznych przez dostaw-

ców hurtowych i dostawców bezpośrednich, na podsta-

wie której są przyznawane indywidualne ilości 

referencyjne z krajowej rezerwy, mając na względzie 

restrukturyzację sektora mleczarskiego, produkcję mle-

ka w poszczególnych regionach kraju oraz wysokość 

krajowej rezerwy dla dostawców hurtowych i krajowej 

rezerwy dla dostawców bezpośrednich. 

Art. 19. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym 

mowa w pkt 2   załącznika do ustawy, minister właści-

wy do spraw rynków rolnych jest organem właściwym 

do przekazywania Komisji Europejskiej informacji doty-

czących zasad rozdysponowania krajowej rezerwy.  

Art. 20.  W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym 

mowa w pkt 1 załącznika do ustawy, minister właściwy 

do spraw rynków rolnych jest organem właściwym do 

przekazywania Komisji Europejskiej informacji określo-

nych w tym rozporządzeniu.”; 

14)  w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze 

rozporządzenia, laboratorium referencyjne do badań zawarto-

ści tłuszczu w mleku oraz sposób działania krajowego syste-

mu badania zawartości tłuszczu w mleku z udziałem laborato-

rium referencyjnego, mając na względzie zapewnienie 

uzyskiwania wiarygodnych wyników badań oraz prawidłowe 

działanie tego systemu.”; 

15) art. 22 otrzymuje brzmienie:  
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„Art. 22. 1. Prawo do indywidualnej ilości referencyjnej lub jej 

części może być zbywane wyłącznie producentowi, 

w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, która 

dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia, 

w drodze decyzji, przez właściwego miejscowo dla 

zbywcy dyrektora oddziału terenowego Agencji. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na 

wniosek stron umowy składany do właściwego miej-

scowo dyrektora oddziału terenowego Agencji. 

3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej 

(NIP), numer ewidencyjny powszechnego elek-

tronicznego systemu ewidencji ludności (PE-

SEL) lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres 

albo nazwę, numer identyfikacji podatkowej 

(NIP), numer Krajowego Rejestru Urzędowego 

Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o 

ile został nadany, oraz siedzibę i adres każdej 

ze stron umowy; 

2) numer identyfikacyjny z krajowego systemu 

ewidencji producentów nadany na podstawie 

przepisów o krajowym systemie ewidencji pro-

ducentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o płatności każdej ze stron 

umowy; 

3) numer identyfikacyjny każdej ze stron umowy 

nadany przez Agencję, o ile został nadany; 

4) numer rachunku bankowego każdej ze stron 

umowy; 

5) miejsce położenia gospodarstwa każdej ze stron 

umowy; 
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6) wskazanie podmiotu skupującego, do którego 

strony umowy dostarczają lub zamierzają do-

starczać mleko; 

7) datę podpisania umowy; 

8) wielkość indywidualnej ilości referencyjnej, bę-

dącej przedmiotem umowy z podaniem referen-

cyjnej zawartości tłuszczu; 

9) ilość mleka wprowadzonego do obrotu lub mleka 

wykorzystanego do produkcji przetworów 

mlecznych wprowadzonych do obrotu według 

stanu na dzień podpisania umowy, zgodnie 

z informacją zawartą w rejestrze, o którym mo-

wa w art. 11 ust. 2; 

10) wysokość indywidualnej ilości referencyjnej po-

zostałej do wykorzystania, zgodnie z informacją 

zawartą w rejestrze, o którym mowa w art. 11 

ust. 2. 

   4. Wniosek, którym mowa w ust. 2, składa się na for-

mularzu opracowanym i udostępnianym przez 

Agencję. 

   5.  Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawar-

ta do końca lutego danego roku kwotowego między 

producentami posiadającymi gospodarstwa na tere-

nie tego samego oddziału terenowego Agencji.  

   6. Przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 1, może 

być tylko niewykorzystana w danym roku kwotowym 

indywidualna ilość referencyjna. 

   7. Zbywca prawa do indywidualnej ilości referencyjnej 

lub jej części, będący dostawcą hurtowym, 

w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, przedkła-

da kopię tej umowy podmiotowi skupującemu. 
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   8. Po otrzymaniu kopii umowy, podmiot skupujący jest 

obowiązany do wystawienia zbywcy, o którym mowa 

w ust. 7, zaświadczenia o stopniu wykorzystania in-

dywidualnej ilości referencyjnej zadeklarowanej w 

celu dostarczenia do tego podmiotu skupującego, 

według stanu na dzień zawarcia umowy. 

   9. W przypadku gdy przedmiotem zbycia jest cała nie-

wykorzystana indywidualna ilość referencyjna pod-

miot skupujący nalicza i pobiera zaliczki, o których 

mowa w art. 33 ust. 2 od zbywcy, o którym w ust. 7, 

za każdy kilogram mleka dostarczonego do tego 

podmiotu skupującego od dnia zawarcia umowy. 

10. Zbywca będący dostawcą hurtowym niezwłocznie po 

otrzymaniu zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8, 

jest obowiązany do dostarczenia go wraz z kopią 

umowy, o której mowa w ust. 1, oraz wnioskiem, o 

którym mowa w ust. 2, właściwemu miejscowo dy-

rektorowi oddziału terenowego Agencji. 

11. Zbywca będący dostawcą bezpośrednim, nie-

zwłocznie po zawarciu umowy, o której mowa w ust. 

1, jest obowiązany do dostarczenia jej kopii wraz z 

wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, właściwemu 

miejscowo dyrektorowi oddziału terenowego Agencji. 

12. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 

1, 5% indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej 

przedmiot umowy, po zaokrągleniu do liczby całko-

witej, jednak w ilości nie mniejszej niż jeden kilo-

gram, przechodzi do krajowej rezerwy. 

13. Zbywca prawa do indywidualnej ilości referencyjnej 

nie może otrzymać indywidualnej ilości referencyjnej 

z krajowej rezerwy przed upływem 5 lat od dnia zby-

cia tego prawa. 
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14.  W sprawach nieuregulowanych w ustawie do umo-

wy, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 

przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy 

sprzedaży albo umowy darowizny.”; 

16)  po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu: 

„Art. 22a. 1. Część indywidualnej ilości referencyjnej, a w przy-

padkach określonych w rozporządzeniu, o którym 

mowa w pkt 2 załącznika do ustawy, indywidualna 

ilość referencyjna,  może zostać oddana w używanie 

wyłącznie producentowi, w drodze umowy zawartej 

w formie pisemnej, która dla swojej skuteczności 

wymaga zatwierdzenia, w drodze decyzji, właściwe-

go miejscowo dla oddającego w używanie dyrektora 

oddziału terenowego Agencji.  

2.  Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na 

wniosek stron umowy, składany do właściwego 

miejscowo dla oddającego w używanie, dyrektora 

oddziału terenowego Agencji.  

3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera informa-

cje określone w art. 22 ust. 3 oraz jest składany na 

formularzu opracowanym i udostępnianym przez 

Agencję.  

4. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawar-

ta na dany rok kwotowy do dnia 31 stycznia danego 

roku kwotowego wyłącznie między: 

1) dostawcami hurtowymi sprzedającymi mleko 

temu samemu podmiotowi skupującemu i po-

siadającymi gospodarstwa na terenie tego sa-

mego oddziału terenowego Agencji albo 

2) dostawcami bezpośrednimi posiadającymi go-

spodarstwa na terenie tego samego oddziału 

terenowego Agencji, albo 
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3)  dostawcą hurtowym i dostawcą bezpośrednim 

posiadającymi gospodarstwa na terenie tego 

samego oddziału terenowego Agencji. 

  5. Umowa, o której mowa w ust. 1, nie podlega wypo-

wiedzeniu i rozwiązaniu. 

  6. Indywidualna ilość referencyjna lub jej część może 

zostać oddana w używanie nie dłużej niż przez trzy 

kolejne lata kwotowe. 

7.  Przepisy art. 22 ust. 6-11 stosuje się odpowiednio 

do umowy, o której mowa w ust.1. 

8.  W sprawach nieuregulowanych w ustawie do umo-

wy, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 

przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy 

dzierżawy.”; 

17)  art. 23 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 23. 1. Na podstawie dokumentów dostarczonych przez 

zbywcę lub oddającego w używanie, o których mowa 

w art. 22 lub w art. 22a, właściwy miejscowo dyrektor 

oddziału terenowego Agencji wydaje decyzję, w której 

zatwierdza umowę oraz stwierdza wielkość indywidu-

alnej ilości referencyjnej przysługującej każdej ze 

stron umowy, a następnie powiadamia podmioty sku-

pujące właściwe dla stron umowy o wydanej decyzji. 

2.  W przypadku gdy warunki określone w art. 22 ust. 1-6 

lub w art. 22a ust. 1-6 nie zostały spełnione, właściwy 

miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji wy-

daje decyzję, w której odmawia zatwierdzenia umowy.  

3.  Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje 

odwołanie do Prezesa Agencji.”; 

18)  w art. 24: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2.  Konwersji dokonuje się na wniosek: 

1) właściciela indywidualnej ilości referencyjnej – w przy-

padku konwersji stałej, 

2) właściciela lub posiadacza zależnego indywidualnej   

ilości  referencyjnej – w przypadku konwersji tymcza-

sowej 

– składany do właściwego miejscowo dyrektora oddziału 

terenowego Agencji.”,  

b) w ust. 3: 

–  pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) numer rachunku bankowego;”, 

– dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu: 

„9) numer identyfikacyjny nadany przez Agencję; 

10)  uzasadnienie wniosku.", 

c) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się do dnia 31 

grudnia danego roku kwotowego. 

 6.  Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, właściwy 

miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji zmienia, 

w drodze decyzji, przysługującą indywidualną ilość refe-

rencyjną.”;  

19)  uchyla się art. 25; 

20)  art. 26 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 26. Prawo do indywidualnej ilości referencyjnej podlega 

dziedziczeniu, z tym że dziedziczy je osoba lub osoby, 

które odziedziczyły gospodarstwo i które będą kontynu-

owały produkcję mleka. Jeżeli spadek przypada gminie 
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albo Skarbowi Państwa indywidualna ilość referencyjna 

przechodzi do krajowej rezerwy.”; 

21)  w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  W przypadku gdy gospodarstwo dziedziczy więcej niż jedna 

osoba, w okresie od dnia otwarcia spadku do dnia złożenia 

dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, właściwemu ze 

względu na miejsce zamieszkania spadkobiercy, kopii umo-

wy o dziale spadku albo kopii postanowienia sądu o dziale 

spadku, uprawnienia spadkobierców do indywidualnej ilości 

referencyjnej, z wyłączeniem możliwości zbycia lub oddania 

w używanie wykonuje upoważniony przez nich spadkobier-

ca."; 

22)  art. 29 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 29. 1. Następca prawny osoby prawnej będącej producen-

tem informuje właściwego miejscowo dyrektora od-

działu terenowego Agencji o nabyciu prawa do indy-

widualnej ilości referencyjnej i przedkłada kopię 

dokumentu potwierdzającego nabycie w terminie 7 

dni od dnia nabycia tego prawa.  

2.  Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego 

Agencji na podstawie kopii dokumentu, o której mowa 

w ust. 1, dokonuje wpisu do rejestru producentów 

o przejściu prawa do indywidualnej ilości referencyjnej 

na następcę prawnego, o którym mowa w ust. 1.”; 

23)  w art. 30 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Nabywca albo dzierżawca lub inny posiadacz zależny gospo-

darstwa przesyła właściwemu miejscowo dyrektorowi oddziału 

terenowego Agencji wypis aktu notarialnego albo kopię za-

wartej umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.  

 4. Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji, 

na podstawie wypisu aktu notarialnego albo kopii zawartej 

umowy, dokonuje wpisu do rejestru producentów o przejściu 
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prawa do indywidualnej ilości referencyjnej na nabywcę, 

dzierżawcę, lub innego posiadacza zależnego gospodar-

stwa.”; 

24)  w art. 31: 

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dzierżawca lub inny posiadacz zależny, o którym mowa w 

ust. 1, jest obowiązany do dnia 1 kwietnia roku kwotowego, 

następującego po roku kwotowym, w którym nastąpiło wy-

gaśnięcie umowy dzierżawy lub innej umowy, z którą wiąże 

się powstanie posiadania zależnego, poinformować pisem-

nie właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego 

Agencji o wygaśnięciu umowy, wskazać miejsce kontynu-

owania działalności w zakresie produkcji mleka oraz dołą-

czyć dokumenty potwierdzające własność lub inny tytuł 

prawny do gospodarstwa, w którym ta działalność będzie 

kontynuowana.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w 

ust. 1, oraz w przypadku utraty statusu producenta, w ro-

zumieniu rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 załącz-

nika, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego 

Agencji cofa, w drodze decyzji, przyznaną indywidualną 

ilość referencyjną.”, 

c)  po ust. 4 dodaje się ust. 5-8 w brzmieniu: 

„5. Decyzja w sprawie ponownego przyznania indywidualnej 

ilości referencyjnej producentowi, o którym mowa w ust. 4, 

jest wydawana na jego wniosek składany do właściwego 

miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji. 

 6.  Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera: 

1)  informacje określone w art. 15 ust. 3 pkt 1-6, 9 i 10; 
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2)  numer decyzji w sprawie cofnięcia indywidualnej ilości 

referencyjnej. 

7.  Wniosek, o którym mowa w ust. 5, składa się na formula-

rzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję. 

8.  Wniosek, o którym mowa w ust. 5, składa się do dnia 31 

stycznia roku kwotowego następującego po roku, w któ-

rym została wydana decyzja, o której mowa w ust. 4.”; 

25)  art. 32 i 33 otrzymują brzmienie: 

„Art. 32. 1. W przypadku wprowadzenia przez producenta do ob-

rotu w roku kwotowym mleka lub przetworów mlecz-

nych w ilości mniejszej niż 70% indywidualnej ilości 

referencyjnej, właściwy miejscowo dyrektor oddziału 

terenowego Agencji zmniejsza, w drodze decyzji, in-

dywidualną ilość referencyjną o jej niewykorzystaną 

część. 

2. W przypadku gdy producent nie wprowadził do obrotu 

w roku kwotowym mleka lub przetworów mlecznych 

w ramach przyznanej indywidualnej ilości referencyj-

nej, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego 

Agencji cofa, w drodze decyzji, przyznaną indywidual-

ną ilość referencyjną.  

3.  Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje 

odwołanie do Prezesa Agencji. 

4. W przypadku wydania decyzji, o których mowa w ust. 

1 i 2, producent nie  może ubiegać się o przyznanie 

indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy w 

okresie dwóch lat od dnia wydania decyzji. 

Art. 33. 1. W przypadku przekroczenia krajowej ilości referencyj-

nej przeznaczonej dla dostawców hurtowych albo dla 

dostawców bezpośrednich: 
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1)  producent, który w roku kwotowym wprowadził do 

obrotu mleko lub  przetwory mleczne w ilości prze-

kraczającej indywidualną ilość referencyjną przy-

sługującą na dany dzień roku, według stanu na 

ostatni dzień roku kwotowego albo 

2)  producent, który w roku kwotowym wprowadził do 

obrotu mleko lub przetwory mleczne nie posiada-

jąc indywidualnej ilości referencyjnej 

– jest obowiązany do uiszczenia opłaty określonej w 

rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 2 załącznika do 

ustawy, zwanej dalej „opłatą”. 

2. Na poczet opłaty dostawca hurtowy jest obowiązany 

do wnoszenia zaliczki w wysokości 20 groszy za każ-

dy kilogram mleka: 

1) przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości 

tłuszczu, wprowadzony do obrotu w ilości prze-

kraczającej indywidualną ilość referencyjną przy-

sługującą na dany dzień roku, zadeklarowaną w 

celu dostarczenia podmiotowi skupującemu; 

2) wprowadzonego do obrotu w przypadku nieposia-

dania indywidualnej ilości referencyjnej. 

3. Zaliczkę, o której mowa w ust. 2, podmiot skupujący 

oblicza: 

1) od dnia przekroczenia przez dostawcę indywidual-

nej ilości referencyjnej przysługującej na dany 

dzień roku zadeklarowanej w celu dostarczenia 

podmiotowi skupującemu; 

2)  od pierwszego dnia dostaw w przypadku dostaw-

cy nieposiadającego indywidualnej ilości referen-

cyjnej  
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– oraz potrąca przy zapłacie należności za mleko do-

starczone przez dostawcę hurtowego. 

4.  Podmioty skupujące przekazują kwoty pobranych zali-

czek na poczet opłaty, w terminie do 25 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym pobrano zalicz-

ki, na wyodrębniony rachunek bankowy oddziału tere-

nowego Agencji właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego.”; 

26)  w art. 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  W terminie określonym w art. 33 ust. 4 podmioty skupujące są 

obowiązane przesłać: 

1) dostawcom hurtowym posiadającym indywidualne ilości re-

ferencyjne informacje o: 

a) ilości mleka dostarczonego przez tych dostawców 

przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości 

tłuszczu w ilości przekraczającej indywidualną ilość re-

ferencyjną przysługującą na dany dzień roku,  

b) łącznej kwocie potrąconych zaliczek;  

2) dostawcom hurtowym nie posiadającym indywidualnych ilo-

ści referencyjnych informacje o: 

a) ilości mleka dostarczonego przez tych dostawców, 

b) łącznej kwocie potrąconych zaliczek; 

3) dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, właściwemu ze 

względu na  miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy 

hurtowego – zbiorcze zestawienia, które zawierają dane o: 

a) łącznej ilości mleka przeliczonego na mleko o referen-

cyjnej zawartości tłuszczu dostarczonego przez po-

szczególnych dostawców hurtowych posiadających in-

dywidualne ilości referencyjne w ilości przekraczającej 

indywidualne ilości referencyjne przysługujące na dany 
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dzień roku oraz łącznej kwocie zaliczek potrąconych od 

tych dostawców,  

b) łącznej ilości mleka dostarczonego przez poszczegól-

nych dostawców hurtowych nie posiadających indywi-

dualnych ilości referencyjnych oraz o łącznej kwocie za-

liczek potrąconych od tych dostawców.”; 

27)  art. 35 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 35. 1. Prezes Agencji, na podstawie informacji, o których 

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 oraz art. 11 ust. 3, do dnia 

15 lipca ustala stopień wykorzystania krajowej ilości 

referencyjnej i określa w przypadku jej przekroczenia 

krajowy współczynnik realokacji: 

1) dla dostawców hurtowych stanowiący iloraz: 

a) sumy niewykorzystanych przez dostawców hur-

towych indywidualnych ilości referencyjnych 

przysługujących na dany dzień roku, według 

stanu na ostatni dzień roku kwotowego, i po-

zostającej do dyspozycji części krajowej re-

zerwy przeznaczonej dla dostawców hurto-

wych, 

b) sumy przekroczonych przez dostawców hurto-

wych indywidualnych ilości referencyjnych 

przysługujących na dany dzień roku, według 

stanu na ostatni dzień roku kwotowego; 

2) dla dostawców bezpośrednich stanowiący iloraz: 

a) sumy niewykorzystanych przez dostawców 

bezpośrednich indywidualnych ilości referencyj-

nych przysługujących na dany dzień roku, we-

dług stanu na ostatni dzień roku kwotowego, i 

pozostającej do dyspozycji części krajowej re-

zerwy przeznaczonej dla dostawców bezpo-

średnich, 
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b) sumy przekroczonych przez dostawców bezpo-

średnich indywidualnych ilości referencyjnych 

przysługujących na dany dzień roku, według 

stanu na ostatni dzień roku kwotowego 

– i do dnia 31 lipca informuje ministra właściwego do 

spraw rynków rolnych o stopniu wykorzystania krajo-

wej ilości referencyjnej.  

2.  Prezes Agencji informuje niezwłocznie o wysokości 

krajowych współczynników, o których mowa w ust. 1, 

dyrektorów oddziałów terenowych Agencji.”; 

28)  w art. 36: 

a)  ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:  

„1. W odniesieniu do dostawców hurtowych, właściwi miej-

scowo dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji dokonują 

do dnia 15 sierpnia na podstawie informacji, o których 

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, rozliczenia: 

1) wykorzystania indywidualnych ilości referencyjnych 

przysługujących na dany dzień roku, według stanu na 

ostatni dzień roku kwotowego; 

2) zaliczek na poczet opłaty oraz ustalenia wysokości na-

leżnej opłaty, pobieranej od dostawców hurtowych po 

uwzględnieniu krajowego współczynnika realokacji, o 

którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1; 

3)  zaliczek na poczet opłaty oraz ustalenia wysokości na-

leżnej opłaty, pobieranej od dostawców hurtowych nie 

posiadających indywidualnych ilości referencyjnych, 

bez uwzględnienia krajowego współczynnika realoka-

cji, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1. 

2.  Dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji, o których mowa 

w ust. 1, do dnia 15 sierpnia określają, w drodze decyzji, 

wysokość należnych dopłat albo zwrotów zaliczek.”,  
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b)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Kwotę z tytułu zwrotu zaliczek, o których mowa w ust. 3 

pkt 1, lub ich części, o której mowa w ust. 3 pkt 2: 

1) dyrektor oddziału terenowego Agencji, właściwy ze 

względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę do-

stawcy hurtowego, przekazuje na rachunek bankowy 

podmiotu skupującego w terminie do dnia 15 sierpnia; 

2) podmiot skupujący przekazuje dostawcom hurtowym 

w terminie do dnia 1 września.”;   

29)   art. 37 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 37. 1. W odniesieniu do dostawców bezpośrednich, właściwi 

miejscowo dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji, 

na podstawie informacji, o których mowa w art. 11 ust. 

3, dokonują rozliczenia: 

1) wykorzystania indywidualnych ilości referencyjnych 

przysługujących na dany dzień roku, według stanu 

na ostatni dzień roku kwotowego, oraz 

2) ilości mleka lub przetworów mlecznych wprowa-

dzonych do obrotu, przeznaczonych do bezpo-

średniego spożycia – w przypadku dostawców nie 

posiadających indywidualnych ilości referencyjnych 

 –   i do dnia 15 sierpnia dokonują, w drodze decyzji: 

1)  ustalenia wysokości należnej opłaty, po uwzględ-

nieniu krajowego współczynnika realokacji, o któ-

rym mowa w owych. 35 ust. 1 pkt 2; 

2)  ustalenia wysokości należnej opłaty bez uwzględ-

nienia krajowego współczynnika realokacji, o któ-

rym mowa w owych. 35 ust. 1 pkt 2 – w przypadku 

dostawców nie posiadających indywidualnych ilo-

ści referencyjnych. 
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2.  Dostawca bezpośredni jest obowiązany wpłacić na-

leżną opłatę na rachunek bankowy właściwego miej-

scowo oddziału terenowego Agencji w terminie do 

dnia 31 sierpnia.”; 

30)  po art. 41 dodaje się art. 41a w brzmieniu: 

„Art.  41a. 1.  Prezes Agencji do dnia 30 czerwca ustala średnią 

ważoną referencyjnych zawartości tłuszczu dla po-

przedniego roku kwotowego.  

2.  W przypadku gdy różnica pomiędzy średnią ważoną 

referencyjnych zawartości tłuszczu, o której mowa w 

ust. 1, a krajową referencyjną zawartością tłuszczu 

jest większa niż 0,1 g na kg, Prezes Agencji ustala 

współczynnik redukcji referencyjnych zawartości 

tłuszczu. 

3. Właściwi miejscowo dyrektorzy oddziałów tereno-

owych Agencji, w drodze decyzji, zmieniają referen-

cyjne zawartości tłuszczu dla poszczególnych do-

stawców hurtowych. 

4.  Od decyzji, o których mowa w ust. 3,  przysługuje 

odwołanie do Prezesa Agencji.”; 

31)  tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział 3 

Zakup interwencyjny i sprzedaż interwencyjna, dopłaty do prze-

chowywania, przetwórstwa i konsumpcji przetworów mlecznych 

oraz wydawanie zezwoleń na wykorzystanie kazeiny i kazeinia-

nów do produkcji serów”; 

32)   w art. 42: 

a)  w pkt 2 lit. f i g otrzymują brzmienie: 

„f) zakupu masła przez żłobki, przedszkola, szkoły, domy po-

mocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, 

organizacje pozarządowe prowadzące ośrodki wsparcia, 
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stołówki i jadłodajnie dla ubogich, schroniska i noclegow-

nie dla bezdomnych nieuzyskujące dochodów z prowa-

dzonej działalności, 

g) spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach 

i szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych”, 

b)  dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) wydawania zezwoleń na wykorzystywanie kazeiny i kaze-

inianów do produkcji serów.”; 

33)  po art. 42 dodaje się art. 42a w brzmieniu: 

„Art. 42a.  Producenci serów o kodzie CN 0406 są obowiązani do 

zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsię-

biorców, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organiza-

cji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 

i Nr 97, poz. 964)."; 

34)  art. 43 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 43. 1.  W zakresie określonym w rozporządzeniach, o których 

mowa w pkt 3-13 załącznika do ustawy, Prezes 

Agencji:  

1) realizując zadania, o których mowa w art. 42 pkt 1 

i pkt 2 lit. a-e, wydaje świadectwa autoryzacji:  

a) zakładów produkcyjnych, 

b) chłodni, 

c) magazynów, 

d) zakładów konfekcjonujących; 

2)  realizując dopłaty do zakupu masła, prowadzi re-

jestr dostawców masła oraz podmiotów wymie-

nionych w art. 42 pkt 2 lit. f. 

2. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym 

mowa w pkt 13 załącznika do ustawy, właściwy 
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miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji re-

alizując zadania, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. 

g, prowadzi rejestr podmiotów ubiegających się 

o dopłaty.  

3. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym 

mowa w pkt 14 załącznika do ustawy, Prezes Agen-

cji realizując zadania, o których mowa w art. 42 pkt 

3, wydaje producentom serów, na ich wniosek, ze-

zwolenia na wykorzystanie kazeiny i kazeinianów do 

produkcji serów. 

4.  W przypadku wykorzystywania przez producentów 

kazeiny i kazeinianów do produkcji serów bez ze-

zwolenia, o którym mowa w art. 42 pkt 3, lub wyko-

rzystywania kazeiny i kazeinianów do produkcji se-

rów w ilości przekraczającej ilość dozwoloną 

określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 

15 załącznika do ustawy, producent jest obowiązany 

do wniesienia kwoty pieniężnej w wysokości okre-

ślonej w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 15 

załącznika do ustawy, na wyodrębniony rachunek 

bankowy Agencji. 

5.  Wnioski o wydanie świadectw autoryzacji, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1, oraz wnioski o wydanie zezwo-

leń, o których mowa w ust. 3, składa się do Prezesa 

Agencji. 

6.  Wnioski o wpis do rejestrów, o których mowa w ust. 

1 pkt 2 i ust. 2, składa się do właściwego miejscowo 

dyrektora oddziału terenowego Agencji. 

7.  Wnioski, o których mowa w ust. 3, 5 i 6, zawierają: 

1)  nazwę albo imię i nazwisko wnioskodawcy; 

2)  adres wnioskodawcy; 
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3)  adres zakładu produkcyjnego, chłodni, maga-

zynu lub zakładu konfekcjonującego; 

4)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) wniosko-

dawcy oraz numer Krajowego Rejestru Urzę-

dowego Podmiotów Gospodarki Narodowej 

(REGON), o ile został nadany; 

5)  numer ewidencyjny powszechnego elektronicz-

nego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsa-

mość – w przypadku osób fizycznych ; 

6) numer Centralnego Rejestru Przedsiębiorców 

Agencji, o ile został nadany; 

7)  imiona i nazwiska osób uprawnionych do re-

prezentowania wnioskodawcy; 

8)  numery linii produkcyjnych, w przypadku gdy 

wniosek dotyczy wydania świadectwa autory-

zacji zakładów produkcyjnych; 

9)  weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu, w 

przypadku gdy wniosek dotyczy wydania świa-

dectwa autoryzacji zakładów produkcyjnych 

występujących o dopłaty, o których mowa 

w art. 42 pkt 1 i pkt 2 lit. a; 

10)  rodzaj sera do którego zostanie dodana kaze-

ina i kazeiniany, w przypadku gdy wniosek do-

tyczy wydania zezwolenia na wykorzystanie 

kazeiny i kazeinianów do produkcji serów, o 

którym mowa w art. 42 pkt 3;  

11)  przedmiot działania wnioskodawcy, w przypad-

ku gdy wniosek dotyczy wpisu do rejestru pod-

miotów ubiegających się o  dopłaty, o których 

mowa w art. 42 pkt 2 lit. g. 
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8.  Wnioski, o których mowa w ust. 3, 5 i 6, składa 

się na formularzach opracowanych i udostęp-

nianych przez Agencję.”; 

35)  art. 46 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 46. 1. Poza dopłatami, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, 

pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej, na spo-

życie mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach 

i szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych, przezna-

cza się środki finansowe pochodzące z Funduszu 

Promocji Mleczarstwa, przewidziane w planie finan-

sowym tego Funduszu. 

2.  Rada Ministrów określa corocznie, do dnia 15 czerw-

ca na kolejny rok szkolny, w drodze rozporządzenia, 

maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych do-

starczanych do przedszkoli i szkół, z wyłączeniem 

szkół wyższych, w ramach dopłat, o których mowa w 

art. 42 pkt 2 lit. g, mając na uwadze krajowe ceny 

mleka i przetworów mlecznych oraz wysokość dopłat 

określonych przez Komisję Europejską.”;  

36)  art. 49 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 49. Do przeprowadzania przez Agencję czynności spraw-

dzających dostawców hurtowych, dostawców bezpo-

średnich i podmiotów skupujących, podmiotów wymie-

nionych w art. 42a i w art. 43 w zakresie wykonywania 

przez te podmioty obowiązków związanych z kwotowa-

niem produkcji mleka, zakupem interwencyjnym i sprze-

dażą interwencyjną, dopłatami do przechowywania, 

przetwórstwa i konsumpcji przetworów mlecznych oraz 

wykorzystaniem kazeiny i kazeinianów do produkcji se-

rów w zakresie wykonywania w ramach realizacji zadań 

określonych ustawą, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 20 i 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji 
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Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych 

(Dz. U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97, poz. 964).";  

37)  w art. 52: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Podmioty skupujące są obowiązane do wpłat na Fundusz 

Promocji Mleczarstwa w wysokości 0,1 grosza od każde-

go skupionego przez nie kilograma mleka.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Wpłaty są naliczane kwartalnie na podstawie decyzji wy-

dawanej przez Prezesa Agencji na podstawie informacji, 

o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. c tiret drugie, 

i przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Fun-

duszu Promocji Mleczarstwa w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji.”; 

38)  art. 53 i 54 otrzymują brzmienie: 

„Art. 53. 1. Kto: 

1) dostarcza mleko podmiotowi skupującemu niewpi-

sanemu do rejestru podmiotów,  

2)  nie prowadzi rejestru, o którym mowa w art. 11 

ust. 1 

– podlega karze grzywny.  

2.  W sprawach o czyny, o których mowa w ust.1, orzeka 

się na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach 

o wykroczenia.  

  Art. 54. 1.  Kto: 

1)  wykonuje działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1, 

bez uzyskania wpisu do rejestru podmiotów, podle-

ga karze pieniężnej w wysokości stanowiącej ilo-

czyn wyrażonej w kilogramach ilości mleka skupio-

nego w okresie wykonywania tej działalności oraz 
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wysokości opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 1, 

obowiązującej w dniu wydania decyzji o wymierze-

niu kary pieniężnej; 

2)  podaje w informacjach, o których mowa w art. 10 

ust. 1 pkt 4, ilości mleka dostarczonego do podmio-

tu skupującego inną niż ilość, która została przez 

niego faktycznie skupiona, podlega karze pienięż-

nej w wysokości stanowiącej iloczyn wysokości 

opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 1, obowiązują-

cej w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary pie-

niężnej oraz różnicy wyrażonej w kilogramach ilości 

mleka  faktycznie skupionego i ilości podanej w in-

formacji; 

3)  podaje w informacjach, o których mowa w art. 11 

ust. 3, ilość mleka lub przetworów mlecznych inną 

niż ilość, która została przez niego faktycznie 

wprowadzona do obrotu, podlega karze pieniężnej, 

określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 

1 załącznika do ustawy;  

4)  nie prześle do dnia 14 maja informacji, o których 

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4,   oraz informacji, o któ-

rych mowa w art. 11 ust. 3, podlega karze pienięż-

nej w wysokości określonej odpowiednio w art. 8 

ust. 3 i art. 11 ust. 3 rozporządzenia, o którym mo-

wa w pkt 1 załącznika do ustawy 1) 2).  

 2.  Karę pieniężną wymierza, w drodze decyzji, minister 

właściwy do spraw rynków rolnych.”; 

39)  w art. 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Od nieuiszczonej w terminie kary pieniężnej, o której mowa w 

art. 54 ust. 1, pobiera się odsetki za każdy dzień zwłoki w wy-

sokości przewidzianej dla zaległości podatkowej.”; 
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40) załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku 

do niniejszej ustawy.  

Art. 2.  Kary pieniężnej, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, o której mowa 

w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie wymierza się w przypadku: 

1) nieprzekazania informacji, o których mowa w art. 11 ust. 3, lub 

przekazania ich po terminie, 

2) podania w informacjach, o których mowa w art. 11 ust. 3, ilości 

mleka lub przetworów mlecznych innej niż ilość, która została 

przez dostawcę bezpośredniego faktycznie wprowadzona do ob-

rotu 

– za rok kwotowy 2004/2005. 

Art. 3.  Do postępowań w sprawach wszczętych i niezakończonych przed 

dniem wejścia w życie ustawy, prowadzonych na podstawie przepisów ustawy, 

o której mowa w art. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 4.  Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 i 18, art. 21 

ust. 2 oraz art. 46 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wej-

ścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 17 i 18, art. 21 

ust. 2 oraz art. 46 ust. 2 tej ustawy, w brzmieniu określonym w niniejszej ustawie.   

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
1) Art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę 
wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz.Urz. L 94 z 31.03.2004) w brzmieniu: 
„3. Państwa Członkowskie zobowiązują skupujących, którzy nie przestrzegają terminu określonego 
w ust. 2 do zapłaty kwoty równej należnej opłacie wyrównawczej za przekroczenie w wysokości 
0,01% ilości mleka dostarczonego przez producentów, za każdy rok kalendarzowy zwłoki. Jeżeli ilo-
ści te nie są znane z powodu braku zgłoszenia, właściwy organ dokonuje ich oszacowania. Kwota 
nie może być mniejsza niż 100 EUR ani przekraczać 100 000 EUR.” 
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2)  Art. 11 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę 
wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz.Urz. L 94 z 31.03.2004) w brzmieniu: 
„3. Państwa Członkowskie zobowiązują producentów, którzy nie przestrzegają terminu określonego 
w ust. 2 do zapłaty kwoty równej należnej opłacie wyrównawczej za przekroczenie w wysokości 
0,01% ich ilości referencyjnej dla sprzedaży bezpośredniej, za każdy dzień zwłoki. Kwota nie może 
być mniejsza niż 100 EUR ani przekraczać 100 000 EUR.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-12-zb 
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Załącznik do ustawy 

z dnia                        

 

PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI RYNKU MLEKA I 
PRZETWORÓW MLECZNYCH 

 1) rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiające 
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 usta-
nawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych 
(Dz.Urz. L 94 z 31.03.2004); 

2) rozporządzenie Rady (WE) nr 1788/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawia-
jące opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz.Urz. L 
270 z 21.10.2003) zmienione decyzją Rady (WE) nr 2004/281 z dnia 22 marca 
2004 r. (Dz.Urz. WE  L 93 z 30.03.2004); 

 3) rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie 
wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.Urz. L 160 z 
20.06.1999), wraz z następującymi zmianami: 
a) rozporządzenie Rady (WE) nr 1040/2000 z dnia 16 maja 2000 r. (Dz.Urz. WE 

L 118 z 19.05.2000; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 29, 
str. 98), 

b) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1526/2000 z dnia 13 lipca 2000 r. (Dz.Urz. 
WE L 175 z 14.07.2000; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 30, 
str. 31), 

c) rozporządzenie Rady (WE) nr 1670/2000 z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz.Urz. WE 
L 193 z 29.07.2000; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 30, 
str. 127), 

d) rozporządzenie Komisji (WE) nr 509/2002 z dnia 21 marca 2002 r. (Dz.Urz. 
WE L 079 z 22.03.2002), 

e) rozporządzenie Rady (WE) nr 806/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. (Dz.Urz. 
WE L 122 z 16.05.2003), 

f) rozporządzenie Rady (WE) nr 1787/2003 z dnia 29 września 2003 r. (Dz.Urz. 
WE L 270 z 21.10.2003), 

g) rozporządzenie Komisji (WE) nr 186/2004 z dnia 2 lutego 2004 r. (Dz.Urz. WE 
L 029 z 03.02.2004); 

 4) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2771/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. ustanawiające 
szczegółowe zasady stosowania przepisów rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku masła i śmietany (Dz.Urz. L 
333 z 24.12.1999), wraz z następującymi zmianami: 
a) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1560/2000 z dnia 17 lipca 2000 r. (Dz.Urz. 

WE L 179 z 18.07.2000; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 30, 
str. 91), 

b) rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2001 z dnia 9 stycznia 2001 r. (Dz.Urz. 
WE L 037 z 07.02.2001), 

c) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1614/2001 z dnia 7 sierpnia 2001 r. (Dz.Urz. 
WE L 214 z 08.08.2001), 

d) rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz.Urz. 
WE L 053 z 28.02.2003), 

e) rozporządzenie Komisji (WE) nr 318/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. (Dz.Urz. 
WE L 055 z 24.02.2004), 
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f) rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.Urz. 
WE L 149 z 30.04.2004), 

g) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1448/2004 z dnia 13 sierpnia 2004 r. (Dz.Urz. 
WE L 267 z 14.08.2004); 

 5) rozporządzenie Komisji (WE) nr 214/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. ustanawia-
jące szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 
w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku (Dz.Urz. L 37 z 
07.02.2001), wraz z następującymi zmianami: 
a) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1534/2002 z dnia 28 sierpnia 2002 r. (Dz.Urz. 

WE L 231 z 29.08.2002), 
b) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1319/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.Urz. 

WE L 245 z 17.07.2004), 
c) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1838/2004 z dnia 22 października 2004 r. 

(Dz.Urz. WE L 322 z 23.10.2004); 
 6) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1244/2004 z dnia 6 lipca 2004 r. ustanawiające 

zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie przyzna-
nia pomocy wspólnotowej w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych 
serów w roku składowania 2004/2005  (Dz.Urz. L 236 z 07.07.2004); 

 7) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2571/97 z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie 
sprzedaży masła po obniżonych cenach oraz przyznawania pomocy do śmieta-
ny, masła i koncentratu masła, przeznaczonych do wykorzystania w produkcji 
ciast, lodów i innych środków spożywczych (Dz.Urz. L 350 z 20.12.1997), wraz 
z następującymi zmianami: 
a) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1061/98 z dnia 25 maja 1998 r. (Dz.Urz. WE L 

152 z 26.05.1998; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 105), 
b) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1550/98 z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.Urz. WE L 

202 z 18.07.1998; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 237), 
c) rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/1999 z dnia 20 stycznia 1999 r. (Dz.Urz. 

WE L 016 z 21.01.1999; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 24, 
str. 316), 

d) rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/1999 z dnia 5 marca 1999 r. (Dz.Urz. WE 
L 059 z 06.03.1999; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 24, 
str. 422), 

e) rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2000 z dnia 24 marca 2000 r. (Dz.Urz. 
WE L 076 z 28.03.2000), 

f) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1851/2001 z dnia 20 września 2001 r. 
(Dz.Urz. WE L 253 z 21.09.2001), 

g) rozporządzenie Komisji (WE) nr 186/2004 z dnia 2 lutego 2004 r. (Dz.Urz. WE 
L 029 z 03.02.2004), 

h) rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.Urz. 
WE L 149 z 30.04.2004), 

i) rozporządzenie Komisji (WE) nr 921/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.Urz. 
WE L 163 z 30.04.2004); 

 8) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 429/90 z dnia 20 lutego 1990 r. w sprawie 
przyznawania w formie przetargu pomocy na koncentrat masła przeznaczony do 
bezpośredniego spożycia we Wspólnocie (Dz.Urz. L 45 z 21.02.1990), wraz z 
następującymi zmianami: 
a) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1265/90 z dnia 14 maja 1990 r. (Dz.Urz. WE 

L 124 z 15.05.1990), 
b) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2617/90 z dnia 11 września 1990 r. (Dz.Urz. 

WE L 249 z 12.09.1990), 
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c) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3301/90 z dnia 15 listopada 1990 r. (Dz.Urz. 
WE L 317 z 16.11.1990; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, 
str. 27), 

d) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1264/92 z dnia 18 maja 1992 r. (Dz.Urz. WE 
L 135 z 19.05.1992), 

e) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3774/92 z dnia 23 grudnia 1992 r. (Dz.Urz. 
WE L 383 z 29.12.1992; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, 
str. 287), 

f) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1756/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. (Dz.Urz. 
WE L 161 z 02.07.1993; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, 
str. 281), 

g) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1802/95 z dnia 25 lipca 1995 r. (Dz.Urz. WE L 
174 z 26.07.1995), 

h) rozporządzenie Komisji (WE) nr 417/98 z dnia 20 lutego 1998 r. (Dz.Urz. WE L 
052 z 21.02.1998), 

i) rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/1999 z dnia 15 stycznia 1999 r. (Dz.Urz. 
WE L 011 z 16.01.1999; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 24, 
str. 294), 

j) rozporządzenie Komisji (WE) nr 124/1999 z dnia 20 stycznia 1999 r. (Dz.Urz. 
WE L 016 z 21.01.1999; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 24, 
str. 316), 

k) rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.Urz. 
WE L 149 z 30.04.2004), 

l) rozporządzenie Komisji (WE) nr 921/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.Urz. 
WE L 163 z 30.04.2004); 

 9) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3143/85 z dnia 11 listopada 1985 r. w sprawie 
sprzedaży po obniżonych cenach masła pochodzącego ze skupu interwencyjne-
go przeznaczonego do bezpośredniego spożycia w postaci koncentratu masła 
(Dz.Urz. L 298 z 12.11.1985; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6, 
str. 257), wraz z następującymi zmianami: 
a) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3562/85 z dnia 17 grudnia 1985 r. (Dz.Urz. 

WE L 339 z 18.12.1985; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6, 
str. 278), 

b) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3812/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. (Dz.Urz. 
WE L 368 z 31.12.1985; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6, 
str. 288), 

c) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 713/86 z dnia 6 marca 1986 r. (Dz.Urz. WE 
L 065 z 07.03.1986; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 9), 

d) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 715/86 z dnia 6 marca 1986 r. (Dz.Urz. WE 
L 065 z 07.03.1986; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 10), 

e) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1325/86 z dnia 5 maja 1986 r. (Dz.Urz. WE 
L 117 z 06.05.1986; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 22), 

f) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2889/86 z dnia 18 września 1986 r. (Dz.Urz. 
WE L 267 z 19.09.1986; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, 
str. 108), 

g) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3157/86 z dnia 16 października 1986 r. 
(Dz.Urz. WE L 294 z 17.10.1986; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, 
t. 7, str. 114), 

h) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 569/87 z dnia 26 lutego 1987 r. (Dz.Urz. WE 
L 057 z 27.02.1987; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, 
str. 167), 
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i) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1096/87 z dnia 21 kwietnia 1987 r. (Dz.Urz. 
WE L 106 z 22.04.1987; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, 
str. 207), 

j) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1807/87 z dnia 29 czerwca 1987 r. (Dz.Urz. 
WE L 170 z 30.06.1987; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, 
str. 242), 

k) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 775/88 z dnia 24 marca 1988 r. (Dz.Urz. WE 
L 080 z 25.03.1988), 

l) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3036/88 z dnia 30 września 1988 r. (Dz.Urz. 
WE L 271 z 01.10.1988), 

m) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 231/89 z dnia 30 stycznia 1989 r. (Dz.Urz. 
WE L 029 z 31.01.1989; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 9, 
str. 14), 

n) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1953/89 z dnia 30 czerwca 1989 r. (Dz.Urz. 
WE L 187 z 01.07.1989; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 9, 
str. 89), 

o) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2690/89 z dnia 6 września 1989 r. (Dz.Urz. 
WE L 261 z 07.09.1989; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 9, 
str. 165), 

p) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3060/91 z dnia 18 października 1991 r. 
(Dz.Urz. WE L 289 z 19.10.1991), 

r) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1264/92 z dnia 18 maja 1992 r. (Dz.Urz. WE 
L 135 z 19.05.1992), 

s) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3774/92 z dnia 23 grudnia 1992 r. (Dz.Urz. 
WE L 383 z 29.12.1992; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, 
str. 287), 

t) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1756/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. (Dz.Urz. 
WE L 161 z 02.07.1993; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, 
str. 281), 

u) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1802/95 z dnia 25 lipca 1995 r. (Dz.Urz. WE L 
174 z 26.07.1995), 

w) rozporządzenie Komisji (WE) nr 101/1999 z dnia 15 stycznia 1999 r. (Dz.Urz. 
WE L 011 z 16.01.1999; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 24, 
str. 294), 

10) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2921/90 z dnia 10 października 1990 r. w 
sprawie pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego 
(Dz.Urz. L 279 z 11.10.1990), wraz z następującymi zmianami: 
a) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1768/91 z dnia 21 czerwca 1991 r. (Dz.Urz. 

WE L 158 z 22.06.1991; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, 
str. 298), 

b) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1939/92 z dnia 14 lipca 1992 r. (Dz.Urz. WE 
L 196 z 15.07.1992), 

c) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1756/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. (Dz.Urz. 
WE L 161 z 02.07.1993; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, 
str. 281), 

d) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1368/95 z dnia 16 czerwca 1995 r. (Dz.Urz. 
WE L 133 z 17.06.1995), 

e) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2654/1999 z dnia 16 grudnia 1999 r. (Dz.Urz. 
WE L 325 z 17.12.1999), 

f) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1651/2004 z dnia 21 września 2004 r. 
(Dz.Urz. WE L 297 z 22.09.2004), 
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g) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1826/2004 z dnia 21 października 2004 r. 
(Dz.Urz. WE L 321 z 22.10.2004); 

11) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2799/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiające 
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w odniesie-
niu do przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka od-
tłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka od-
tłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu (Dz.Urz. L 340 z 31.12.1999), 
wraz z następującymi zmianami: 
a) rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/2000 z dnia 14 stycznia 2000 r. (Dz.Urz. 

WE L 011 z 15.01.2000), 
b) rozporządzenie Komisji (WE) nr 317/2000 z dnia 11 lutego 2000 r. (Dz.Urz. 

WE L 037 z 12.02.2000), 
c) rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2000 z dnia 25 lutego 2000 r. (Dz.Urz. 

WE L 054 z 26.02.2000), 
d) rozporządzenie Komisji (WE) nr 779/2000 z dnia 14 kwietnia 2000 r. (Dz.Urz. 

WE L 095 z 15.04.2000), 
e) rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2000 z dnia 12 maja 2000 r. (Dz.Urz. WE 

L 114 z 13.05.2000), 
f) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2000 z dnia 26 maja 2000 r. (Dz.Urz. WE 

L 127 z 27.05.2000), 
g) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2000 z dnia 16 czerwca 2000 r. (Dz.Urz. 

WE L 144 z 17.06.2000), 
h) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1421/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.Urz. 

WE L 161 z 01.07.2000), 
i) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1550/2000 z dnia 14 lipca 2000 r. (Dz.Urz. WE 

L 176 z 15.07.2000), 
j) rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2001 z dnia 9 stycznia 2001 r. (Dz.Urz. 

WE L 037 z 07.02.2001), 
k) rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2002 z dnia 7 maja 2002 r. (Dz.Urz. WE L 

123 z 09.05.2002), 
l) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2132/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. (Dz.Urz. 

WE L 320 z 05.12.2003), 
m) rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.Urz. 

WE L 149 z 30.04.2004), 
n) rozporządzenie Komisji (WE) nr 922/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.Urz. 

WE L 163 z 30.04.2004), 
o) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. (Dz.Urz. WE 

L 237 z 08.07.2004), 
p) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1839/2004 z dnia 22 października 2004 r. 

(Dz.Urz. WE L 322 z 23.10.2004); 
12) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2191/81 z dnia 31 lipca 1981 r. w sprawie przy-

znawania pomocy w odniesieniu do zakupu masła przez instytucje i organizacje 
niedochodowe (Dz.Urz. L 213 z 01.08.1981; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 3, t. 5, str. 60), wraz z następującymi zmianami: 
a) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2429/81 z dnia 21 sierpnia 1981 r. (Dz.Urz. 

WE L 242 z 25.08.1981; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 5, 
str. 65), 

b) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 269/83 z dnia 1 lutego 1983 r. (Dz.Urz. WE 
L 031 z 02.02.1983; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 5, 
str. 205), 
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c) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3514/83 z dnia 13 grudnia 1983 r. (Dz.Urz. 
WE L 351 z 14.12.1983; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6, 
str. 21), 

d) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1365/85 z dnia 24 maja 1985 r. (Dz.Urz. WE 
L 139 z 27.05.1985; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6, 
str. 170), 

e) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3812/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. (Dz.Urz. 
WE L 368 z 31.12.1985; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6, 
str. 288), 

f) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 442/88 z dnia 17 lutego 1988 r. (Dz.Urz. WE 
L 045 z 18.02.1988), 

g) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1497/91 z dnia 3 czerwca 1991 r. (Dz.Urz. 
WE L 140 z 04.06.1991; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, 
str. 271), 

h) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1756/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. (Dz.Urz. 
WE L 161 z 02.07.1993; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, 
str. 281), 

i) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2029/94 z dnia 8 sierpnia 1994 r. (Dz.Urz. WE 
L 206 z 09.08.1994), 

j) rozporządzenie Komisji (WE) nr 455/95 z dnia 28 lutego 1995 r. (Dz.Urz. WE L 
046  z 01.03.1995), 

k) rozporządzenie Komisji (WE) nr 2196/95 z dnia 18 września 1995 r. (Dz.Urz. 
WE L 221  z 19.09.1995), 

l) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1207/98 z dnia 10 czerwca 1998 r. (Dz.Urz. 
WE L 166 z 11.06.1998; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, 
str. 141), 

m) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1565/2001 z dnia 31 lipca 2001 r. (Dz.Urz. 
WE L 208 z 01.08.2001), 

n) rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.Urz. 
WE L 149 z 30.04.2004), 

o) rozporządzenie Komisji (WE) nr 921/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.Urz. 
WE L 163 z 30.04.2004); 

13) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2707/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. ustana-
wiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odnie-
sieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczania mleka i niektórych przetworów 
mlecznych dla uczniów w instytucjach edukacyjnych (Dz.Urz. L 351 z 
23.12.1997), wraz z następującymi zmianami: 
a) rozporządzenie Komisji (WE) nr 816/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.Urz. 

WE L 153 z 30.04.2004); 
14) rozporządzenie Rady (EWG) nr 2204/90 z dnia 24 lipca 1990 r. ustanawiające 

dodatkowe ogólne zasady w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetwo-
rów mlecznych w odniesieniu do sera (Dz.Urz. WE L 201 z 31.07.1990), wraz 
z następującymi zmianami: 
a) rozporządzenie Rady (WE) nr 2583/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz.Urz. 

WE L 345 z 19.12.2001);  
15) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2742/90 z dnia 26 września 1990 r. ustanawia-

jące szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2204/90 
(Dz.Urz. WE L 264 z 27.09.1990), wraz z następującymi zmianami: 
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a) rozporządzenie Komisji (WE) nr 837/91 z dnia 4 kwietnia 1991 r. (Dz.Urz. WE 
L 085 z 05.04.1991), 

b) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1802/95 z dnia 25 lipca 1995 r. (Dz.Urz. WE L 
174 z 26.07.1995), 

c) rozporządzenie Komisji (WE) nr 265/2002 z dnia 13 lutego 2002 r. (Dz.Urz. 
WE L 043 z 14.02.2002). 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka 

i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 897) został przygotowany głównie 

w związku z wejściem w życie nowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących or-

ganizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz koniecznością uszczegółowienia 

wybranych przepisów obecnie obowiązującej ustawy. Począwszy od dnia 1 kwietnia 

2004 r.  zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 595/2004 

z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporzą-

dzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze 

mleka i przetworów mlecznych. Rozporządzenie 595/2004 zastąpiło dotychczas obo-

wiązujące rozporządzenie Komisji 1392/2001 z dnia 9 lipca 2001 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3950/92 ustanawia-

jącego opłatę dodatkową w sektorze mleka i przetworów mlecznych, przepisy które-

go wdrażała ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetwo-

rów mlecznych. W związku z powyższymi zmianami w ustawodawstwie unijnym 

w obowiązującej ustawie proponuje się wprowadzenie przepisów dotyczących: 

– zasady określania referencyjnej zawartości tłuszczu w mleku dla producentów 

rozpoczynających produkcję mleka – w obecnie obowiązującej ustawie referen-

cyjna zawartość tłuszczu dla producenta rozpoczynającego produkcję mleka jest 

określana na podstawie średniej zawartości tłuszczu w mleku dostarczonym pod-

czas pierwszych 12 miesięcy dostaw mleka, natomiast w rozporządzeniu Komisji 

(WE) nr 595/2004 referencyjna zawartość tłuszczu w omawianym przypadku zo-

stała określona w wysokości krajowej referencyjnej zawartości tłuszczu, tj. 

w przypadku Polski w wysokości 3,9%. Ponieważ przepis ww. rozporządzenia 

będzie obowiązywał bezpośrednio, w projektowanej ustawie uchyla się art. 16 do-

tyczący ustalania zawartości tłuszczu, 

–  terminu w jakim może być składany wniosek o dokonanie konwersji indywidualnej 

ilości referencyjnej – zgodnie z przepisami rozporządzenia 595/2004 konwersja 

stała jest stosowana począwszy od roku, w którym producent wnioskuje o jej do-

konanie, dlatego też w projektowanej ustawie zmieniony został przepis art. 24 

ust. 5, który określa, że konwersja stała jest stosowana począwszy od roku na-

stępującego po roku kwotowym, w którym został złożony wniosek, 
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– zasady obliczania kary pieniężnej dla dostawcy bezpośredniego w sytuacji prze-

słania przez niego nieprawidłowej informacji rocznej – zgodnie z nowymi przepi-

sami maksymalna wysokość kary pieniężnej stosowanej w omawianej sytuacji 

została zwiększona w stosunku do dotychczas obowiązującej poprzez zastoso-

wanie dodatkowego współczynnika 1,5 – zgodnie z tą zasadą będą wymierzane 

kary pieniężne. W projektowanej ustawie proponuje się zatem bezpośrednie ode-

słanie do przepisu unijnego, jednocześnie proponuje się, aby przedmiotowe kary 

były naliczane począwszy od roku kwotowego 2005/2006. Z doświadczeń zdoby-

tych dotychczas przez Agencję Rynku Rolnego wynika, że duża liczba dostaw-

ców bezpośrednich ze względu na duży stopień skomplikowania formularzy, któ-

re są obowiązani przekazywać, rezygnuje ze sprzedaży bezpośredniej. 

Jednocześnie biorąc pod uwagę przepisy ww. rozporządzenia Komisji 595/2004 

w projektowanej ustawie proponuje się wprowadzenie zmian dotyczących zasady 

ustalania kar pieniężnych, łącznie z określeniem organu właściwego do ich wy-

mierzania, oraz kary polegającej na wykreśleniu podmiotu skupującego z rejestru 

podmiotów skupujących w przypadku nieprzestrzegania przez ten podmiot obo-

wiązków określonych w ustawie. Przepisy projektowanej ustawy w większym 

stopniu uwzględniają rodzaj nieprawidłowości i jej powtarzalność. Zgodnie z roz-

porządzeniem Komisji 595/2004 odebranie zatwierdzenia, tj. w przypadku pol-

skich przepisów wykreślenie z rejestru podmiotów skupujących następuje, gdy 

podmiot skupujący przestał prowadzić działalność w zakresie skupu mleka i nie 

posiada na terenie Państwa Członkowskiego, gdzie prowadzi skup mleka, siedzi-

by, w której dostępne są wszelkie dokumenty związane z rozliczaniem indywidu-

alnych ilości referencyjnych. W innych przypadkach, tj. np. gdy podmiot przesyła 

nieprawidłowe informacje lub przesyła je po wyznaczonym terminie Państwo 

Członkowskie może zdecydować czy zastosuje karę w postaci odebrania za-

twierdzenia czy karę pieniężną w wysokości proporcjonalnej do ilości mleka „bę-

dącego przedmiotem naruszenia” i wagi nieprawidłowości. Zgodnie z takimi za-

sadami proponuje się w projektowanej ustawie zmiany w przepisach art. 4, 6 i 54 

dotyczących odpowiednio warunków, jakie musi spełnić podmiot skupujący aby 

uzyskać wpis do rejestru podmiotów skupujących, przypadków, w których pod-

miot może zostać wykreślony z rejestru podmiotów oraz kar pieniężnych za nie-

przestrzeganie przez podmioty obowiązków nałożonych przepisami ww. ustawy. 

Jednocześnie w art. 4 w ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji 

rynku mleka i przetworów mlecznych proponuje się skreślenie pkt 3, który stano-
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wi, że w przypadku sprzedaży przez podmiot skupujący mleko do innego podmio-

tu skupującego podmiot ten może sprzedawać mleko wyłącznie podmiotowi sku-

pującemu wpisanemu do rejestru podmiotów. Przepis ten może naruszać zasadę 

swobodnego przepływu towarów.  

Ponadto zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji 595/2004 proponuje się zmia-

nę art. 12 ww. ustawy, określającego przypadki, w jakich może być cofnięta dostaw-

cy bezpośredniemu indywidualna ilość referencyjna. Zgodnie z proponowaną zmianą 

indywidualna ilość referencyjna będzie cofnięta, gdy dostawca bezpośredni nie prze-

śle w wyznaczonym termie rocznej informacji o wykorzystaniu w danym roku kwoto-

wym indywidualnej ilości referencyjnej. Przepisy rozporządzenia Komisji 595/2004 

określają, że w pierwszej kolejności za nieprzesłanie informacji rocznej do dnia 

14 maja stosuje się karę pieniężną (karę taką przewiduje art. 54 ustawy), a następnie 

jeżeli informacja ta nie zostanie przesłana ostatecznie do dnia 30 czerwca, ilości re-

ferencyjne są przekazywane do rezerwy. 

W projektowanej ustawie oprócz przepisów, jakie wynikają bezpośrednio z nowych 

regulacji wprowadzonych do prawodawstwa unijnego rozporządzeniem Komisji 

595/2004 proponuje się również przepisy, które są niezbędne w świetle doświadczeń 

zdobytych przez Agencję Rynku Rolnego podczas praktycznego wdrażania przepi-

sów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecz-

nych. W związku z tym proponuje się wprowadzenie w obowiązującej ustawie nastę-

pujących zmian: 

1)  przeredagowanie przepisów dotyczących właściwości miejscowej dyrektora od-

działu terenowego Agencji Rynku Rolnego w sposób zapewniający wskazanie 

właściwego miejscowo organu, tj. dyrektora oddziału terenowego ARR, a nie wła-

ściwego oddziału terenowego. Doprecyzowania wymagały również przepisy, 

w których wątpliwe było w stosunku do kogo, podmiotu skupującego czy dostaw-

cy, należy stosować właściwość miejscową dyrektora OT ARR; 

2)  zmiana terminu, w jakim podmioty skupujące i dostawcy bezpośredni obowiązani 

są przesłać odpowiednio: informacje roczne o wykorzystaniu indywidualnych ilo-

ści referencyjnych przez dostawców hurtowych oraz o wykorzystaniu indywidual-

nych ilości referencyjnych przez dostawców bezpośrednich. Omawiany termin 

został przesunięty z  dnia 15 na dzień 14 maja. Zmiana ta wynika z rozbieżności 

w tłumaczeniu dotychczas obowiązującego rozporządzenia Komisji 1392/2001 

i obecnie obowiązującego rozporządzenia 595/2004; 
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3)  wprowadzenie przepisów umożliwiających monitorowanie całości mleka wprowa-

dzanego do obrotu przez dostawców hurtowych i bezpośrednich. Dotychczas 

obowiązujące przepisy pozwalają na rozliczenie ilości mleka lub przetworów 

mlecznych wprowadzonych przez dostawców posiadających indywidualne ilości 

referencyjne, jednakże przepisy unijne zobowiązują Państwo Członkowskie do 

uwzględnienia w obliczaniu opłaty wyrównawczej za przekroczenie krajowych ilo-

ści referencyjnych całości mleka jakie zostało wprowadzone do obrotu w danym 

roku kwotowym, dlatego też w projektowanej ustawie proponuje się, aby obowią-

zek przekazywania informacji o ilości mleka lub przetworów mlecznych wprowa-

dzonych do obrotu dotyczył zarówno producentów posiadających indywidualne 

ilości referencyjne jak również tych dostawców, którzy z różnych przyczyn nie 

wnioskowali o przyznanie tych ilości albo oczekują na decyzję w sprawie ich 

przyznania z krajowej rezerwy. Zgodnie z proponowanymi przepisami dostawcy 

hurtowi nieposiadający indywidualnych ilości referencyjnych będą również zobo-

wiązani do wnoszenia zaliczki za każdy kilogram mleka wprowadzony do obrotu 

i nie będą brani pod uwagę przy ustalaniu na dany rok kwotowy współczynników 

realokacji; 

4)  uzupełnienie przepisów o upoważnienie ustawowe dla ministra właściwego do 

spraw rynków rolnych, na podstawie którego zostaną ustalone współczynniki 

równoważności określające ilość mleka wykorzystanego do produkcji przetworów 

mlecznych. Przepis proponuje się w związku z koniecznością bieżącej kontroli 

i rozliczenia za dany rok kwotowy wykorzystania indywidualnych ilości referencyj-

nych posiadanych przez dostawców bezpośrednich; 

5)  wprowadzenie obowiązku dla dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rol-

nego przekazywania podmiotom skupującym informacji o wszelkich zmianach 

w stanie posiadania przez dostawców hurtowych indywidualnych ilości referen-

cyjnych. Informacje takie powinny być przekazywane dwa razy w miesiącu 

z uwagi na konieczność prawidłowego obliczania i pobierania zaliczek przez 

podmioty skupujące; 

6)  wprowadzenie przepisów określających warunki przydziału indywidualnych ilości 

referencyjnych z krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej. W projektowanej 

ustawie proponuje się uchylenie przepisów wprowadzających upoważnienie 

ustawowe dla ministra właściwego do spraw rynków rolnych, na podstawie które-

go zostałyby, w drodze rozporządzenia, ustalone szczegółowe warunki i tryb 
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przyznania indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy i określenie 

ich bezpośrednio w ustawie. Jednocześnie w związku z wprowadzeniem dla pro-

ducentów rozwijających produkcję mleka warunku wykazania zwiększenia sprze-

daży mleka w danym roku kwotowym w stosunku do wielkości sprzedaży w po-

przednim roku kwotowym, w projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie 

upoważnienia ustawowego, na podstawie którego zostanie określony ww. wyma-

gany poziom zwiększenia sprzedaży mleka. Proponowane zmiany zapewnią 

większą czytelność przepisów, jednocześnie ww. upoważnienie ustawowe ze 

względu na uproszczone w stosunku do ustawy procedowanie, pozwoli na szyb-

sze reagowanie na zmieniającą się sytuację rynkową w zakresie struktury pro-

dukcji mleka i uwzględnianie jej przy przyznawaniu ilości referencyjnych z krajo-

wej rezerwy; 

7)  rozszerzenie zakresu upoważnienia ustawowego dla ministra właściwego do 

spraw rynków rolnych dotyczącego określenia laboratorium referencyjnego do 

badań zawartości tłuszczu w mleku dodatkowo o ustalenie zasad działania kra-

jowego systemu badania zawartości tłuszczu w mleku z udziałem laboratorium 

referencyjnego. Proponowana zmiana pozwoli na określenie jednolitych zasad 

jakie będą stosowane m.in. w zakresie organizacji międzylaboratoryjnych badań 

porównawczych oraz stosowania przez laboratoria oceniające zawartość tłuszczu 

w mleku prób wzorcowych przygotowanych i udostępnianych przez laboratorium 

referencyjne; 

8)  wprowadzenie przepisu umożliwiającego dokonanie konwersji tymczasowej przez 

posiadacza indywidualnej ilości referencyjnej. W dotychczas obowiązujących 

przepisach konwersji mógł dokonać jedynie właściciel indywidualnej ilości refe-

rencyjnej. Proponowana zmiana jest uzasadniona względami ekonomiczno-

gospodarczymi;  

9)  uzupełnienie przepisów dotyczących dziedziczenia prawa do indywidualnej ilości 

referencyjnej. Zmiana polega na uwzględnieniu sytuacji, kiedy w przypadku braku 

spadkobierców spadek może przypadać gminie, zgodnie z ustawą z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.); 

10)  wprowadzenie przepisu ustalającego procedurę ponownego ubiegania się 

o przyznanie indywidualnej ilości referencyjnej przez producenta, któremu ta ilość 

została cofnięta. Możliwość taka przewidziana jest w przepisach rozporządzenia 

Rady 1788/2003.  
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11)  przeredagowanie przepisów dotyczących możliwości zbycia i dzierżawy indywi-

dualnej ilości referencyjnej – zmiana polega na zastąpieniu ww. umów umowami 

nienazwanymi, z uwagi na wprowadzenie w treści ustawy warunków modyfikują-

cych w znacznym stopniu istotne cechy tych umów. Ponadto wprowadza się 

przepis określający możliwość zbywania lub oddawania w używanie w danym ro-

ku kwotowym tylko tej części indywidualnej ilości referencyjnej, która nie została 

wykorzystana w tym okresie. Proponuje się również zmiany w procedurze obo-

wiązującej przy zawieraniu umów zbywania prawa do indywidualnej ilości refe-

rencyjnej i oddawania indywidualnej ilości referencyjnej w używanie – proponuje 

się, aby obowiązek przedkładania dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Ryn-

ku Rolnego przedmiotowych umów spoczywał na zbywcy lub oddającym w uży-

wanie, a nie jak dotychczas na nabywcy lub dzierżawcy. Jednocześnie wymaga-

ne będzie przedłożenie przez zbywcę lub oddającego w używanie indywidualnej 

ilości referencyjnej potwierdzonej przez podmiot skupujący informacji o stopniu 

wykorzystania posiadanej przez dostawcę indywidualnej ilości referencyjnej;  

12)  uzupełnienie zadań realizowanych dotychczas przez Agencję Rynku Rolnego 

(zakup interwencyjny i sprzedaż interwencyjna oraz dopłaty do przechowywania, 

przetwórstwa i konsumpcji przetworów mlecznych) o wydawanie zezwoleń na 

wykorzystanie kazeiny i kazeinianów do produkcji serów. Rejestrację producen-

tów serów o kodzie CN 0406 w centralnym rejestrze przedsiębiorców prowadzo-

nym przez Agencję Rynku Rolnego. Ustalenie szczegółowych zasad wymierzania 

kar dla producentów wykorzystujących kazeinę i kazeiniany do produkcji serów 

bez zezwolenia oraz w ilości przekraczającej dozwoloną ilość. Proponowane uzu-

pełnienie przepisów wynika z konieczności przekazania odpowiedniej instytucji 

Państwa Członkowskiego kompetencji w powyższym zakresie, w celu nadzoro-

wania i kontroli producentów wykorzystujących kazeinę i kazeiniany do produkcji 

serów, w ramach określonych rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2204/90 z dnia 

24 lipca 1990 r. ustanawiającym dodatkowe ogólne zasady w sprawie wspólnej 

organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do sera (Dz.Urz. 

WE L 201, 31.07.1990) oraz rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2742/90 z dnia 

26 września 1990 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporzą-

dzenia Rady (EWG) nr 2204/90 (Dz.Urz. WE L 264, 27.09.1990). W związku 

z faktem, że zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami nowelizowanej 

ustawy, realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem mechanizmów inter-

wencyjnych na rynku mleka i przetworów mlecznych została powierzona Agencji 
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Rynku Rolnego, w tym m.in. wydawanie świadectw autoryzacji i prowadzenie re-

jestru przedsiębiorców, w projekcie ustawy proponuje się przekazanie kompeten-

cji związanych z realizacją zadań określonych w ww. rozporządzeniach Agencji 

Rynku Rolnego; 

13)  rozszerzenie grupy beneficjentów mechanizmu dopłat do zakupu masła przez 

organizacje o charakterze niedochodowym; 

14)  proponuje się przepis dotyczący stosowania przepisów dotychczasowej ustawy 

do postępowań w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia 

w życie projektowanej ustawy – przepis ten umożliwi płynne i nieskomplikowane 

dla uczestników rynku mleka i przetworów mlecznych stosowanie przepisów re-

gulujących system kwotowania z dotychczas obowiązujacej ustawy i ustawy pro-

jektowanej;  

15)  proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r., tj. w dniu, 

w którym rozpoczyna się drugi rok kwotowy.  

Projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporzą-

dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz 

z 2004 r. Nr 65, poz. 597) – proponowane przepisy wynikają przede wszystkim z ko-

nieczności uwzględnienia w przepisach krajowych zmian wprowadzonych w ustawo-

dawstwie unijnym na mocy rozporządzenia Komisji 595/2004, a więc wynikają z ko-

nieczności zapewnienia zgodności prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej. 

Pozostałe zmiany, niemające na celu implementacji przepisów Unii Europejskiej, ma-

ją jedynie charakter porządkowy, a w swojej treści nie stanowią o normach lub prze-

pisach technicznych.  
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Ocena skutków regulacji (OSR) 

 

I. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje projektowana ustawa 

Przepisy ustawy będą bezpośrednio oddziaływać na producentów mleka, podmioty 

skupujące i przetwarzające mleko oraz Agencję Rynku Rolnego. 

Projektowana ustawa wprowadza obowiązek prowadzenia ewidencji ilości mleka 

skupionego od dostawców nieposiadających indywidualnych ilości referencyjnych. 

Powyższe rozwiązanie zapewni Agencji możliwość prawidłowego monitorowania ca-

łości mleka wprowadzonego do obrotu w danym roku kwotowym i wykorzystania kra-

jowych ilości referencyjnych. W przypadku przekroczenia krajowej ilości referencyjnej 

również ci dostawcy, którzy nie posiadają indywidualnych ilości referencyjnych, będą 

zobowiązani do poniesienia kosztów tytułem opłaty. Ta sama zasada zostanie zasto-

sowana w stosunku do dostawców bezpośrednich nieposiadających indywidualnych 

ilości referencyjnych, którzy zgodnie z projektowaną ustawą będą zobowiązani do 

przekazania do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego rocznych in-

formacji o ilości mleka i przetworów mlecznych przeznaczonych do bezpośredniego 

spożycia wprowadzonych do obrotu i będą ponosili koszty tytułem opłaty w przypad-

ku przekroczenia krajowej ilości referencyjnej przeznaczonej dla dostawców bezpo-

średnich. 

Zmiany wprowadzane w projektowanej ustawie dotyczą również producentów, którzy 

będą chcieli zbyć lub oddać w używanie indywidualną ilość referencyjną – przedmio-

towa umowa będzie mogła dotyczyć tylko niewykorzystanej w danym roku kwotowym 

ilości referencyjnej, ponadto obowiązek przedkładania dyrektorowi oddziału tereno-

wego Agencji Rynku Rolnego przedmiotowych umów będzie spoczywał na zbywcy 

lub oddającym w używanie, a nie jak dotychczas na nabywcy lub dzierżawcy.  

Projektowana ustawa wpłynie na rozszerzenie zadań realizowanych przez Agencją 

Rynku Rolnego o wydawanie zezwoleń na wykorzystanie kazeiny i kazeinianów do 

produkcji serów. Rejestrację producentów serów o kodzie CN 0406 w centralnym 

rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego oraz kontrolę 

tych producentów. 

II. Konsultacje społeczne 

W ramach konsultacji społecznych projekt ustawy został przekazany do zaopiniowa-

nia przez:  
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1) Krajową Radę Izb Rolniczych, 

2) NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność", 

3) Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona", 

4) Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 

5) Federację Związków Producentów Rolnych, 

6) Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich 

7) Związek Prywatnych Przetwórców Mleka, 

8) Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy, 

9) Forum Związków Zawodowych, 

10) Komisję Porozumiewawczą do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych; 

W ramach konsultacji społecznych uwagi do projektu zostały zgłoszone przez Komi-

sję Porozumiewawczą do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych oraz Krajowy Zwią-

zek Spółdzielni Mleczarskich. 

Komisja Porozumiewawcza do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych 

1.  Wnioskowano o usunięcie przepisów wprowadzających ograniczenia możliwości 

zbycia prawa do indywidualnych ilości referencyjnych wyłącznie pomiędzy produ-

centami posiadającymi gospodarstwa na terenie tego samego oddziału tereno-

wego Agencji Rynku Rolnego – uwaga nie została uwzględniona – utrzymanie  w 

mocy omawianych przepisów ma na celu zapobieżenie w pierwszych latach sys-

temu kwotowania produkcji mleka zbyt dużej koncentracji produkcji mleka w wy-

branych regionach kraju przez „odpływ” indywidualnych ilości referencyjnych 

z pozostałych regionów przy jednoczesnym braku w tych regionach innych alter-

natywnych kierunków produkcji. W przypadku Polski obszarem zagrożonym takim 

zjawiskiem, przyczyniającym się do realnego spadku stałych miesięcznych do-

chodów gospodarstw rolnych, mogłyby być tereny południowej i południowo-

wschodniej Polski. Należy podkreślić, że np. Niemcy mając świadomość wystą-

pienia podobnego zagrożenia na ich terytorium, zdecydowały się na stosowanie 

swobodnego zbywania indywidualnych ilości referencyjnych dopiero kilkanaście 

lat po wprowadzeniu kwotowania produkcji mleka. Ograniczenia w zbywaniu in-

dywidualnych ilości referencyjnych nadal istnieją we Francji i Belgii, gdzie zbywa-

nie indywidualnych ilości referencyjnych nie jest możliwe odpowiednio pomiędzy 

departamentami i regionami. 



 10

Poza tym przy bardzo dużym rozdrobnieniu gospodarstw, nieograniczona teryto-

rialnie sprzedaż i dzierżawa indywidualnych ilości referencyjnych byłaby dużym 

utrudnieniem w administrowaniu systemem kwot mlecznych.  

2.  Wnioskowano o usunięcie przepisu dotyczącego przejścia do krajowej rezerwy 

5% indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej przedmiot umowy zbycia tej ilo-

ści – uwaga nie została uwzględniona, przepis zawarty w obowiązującej ustawie 

został utrzymany w mocy w oparciu o możliwości stworzone w przedmiotowym 

zakresie w prawodawstwie unijnym, podobny mechanizm zasilania krajowej re-

zerwy stosowany jest przez wiele Państw Członkowskich UE. Poziom 5% z jednej 

strony zapewni stałe zasilanie krajowej rezerwy, z drugiej nie jest on na tyle wy-

soki, aby zniechęcać aktywnych producentów do dokonywania zakupów indywi-

dualnych ilości referencyjnych.  

3.  Wnioskowano o przywrócenie przepisów wskazujących, że odebranie części nie-

wykorzystanej ilości referencyjnej, w przypadku wprowadzenia przez producenta 

w danym roku kwotowym mleka lub przetworów mlecznych w ilości mniejszej niż  

70% indywidualnej ilości referencyjnej, nie ma zastosowania w przypadkach siły 

wyższej – uwaga nie została uwzględniona, zachowanie tych przepisów byłoby 

powtórzeniem przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie. 

4.  Wnioskowano o przywrócenie przepisu, który stanowi, że w przypadku sprzedaży 

przez podmiot skupujący mleka do innego podmiotu skupującego podmiot ten 

może sprzedawać mleko wyłącznie podmiotowi skupującemu wpisanemu do re-

jestru podmiotów – uwaga nie została uwzględniona. Przepis ten może naruszać 

zasadę swobodnego przepływu towarów.  

5.  Wnioskowano o wykreślenie przepisu, który określa, że w odniesieniu do dyspo-

nowania przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego środkami Funduszu Promocji 

Mleczarstwa stosuje się przepisy o zamówieniach publicznych – uwaga nie zosta-

ła uwzględniona, środki funduszu są środkami publicznymi. 

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich 

1.  Wnioskowano o przywrócenie przepisu, który stanowi, że w przypadku sprzedaży 

przez podmiot skupujący mleka do innego podmiotu skupującego podmiot ten 

może sprzedawać mleko wyłącznie podmiotowi skupującemu wpisanemu do re-

jestru podmiotów – uwaga nie została uwzględniona, przepis ten może naruszać 

zasadę swobodnego przepływu towarów.  
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2.  Wnioskowano o umożliwienie producentowi zmiany podmiotu skupującego w cią-

gu całego roku kwotowego argumentując to ewentualną upadłością podmiotu 

skupującego w miesiącu marcu i uniemożliwieniem producentowi sprzedaży mle-

ka do innego podmiotu – uwaga nie została uwzględniona. W przypadku upadło-

ści podmiotu skupującego w miesiącu marcu, dostawca będzie mógł wybrać no-

wy podmiot skupujący w miesiącu marcu, nie będzie to zmiana podmiotu 

skupującego, a wybór nowego w sytuacji zakończenia działalności poprzedniego 

podmiotu. 

3.  Wnioskowano o pozostawienie przepisu o powrocie indywidualnej ilości referen-

cyjnej otrzymanej z krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej do krajowej re-

zerwy w przypadku zbycia części lub całości indywidualnej ilości referencyjnej 

w okresie 2 lat od dnia wydania decyzji w sprawie przyznania indywidualnej ilości 

referencyjnej z krajowej rezerwy – uwaga nie została uwzględniona. Umowy zby-

cia indywidualnej ilości referencyjnej wymagają dla swej ważności zatwierdzenia, 

w drodze decyzji, przez dyrektora właściwego miejscowo oddziału terenowego 

Agencji Rynku Rolnego.  

4.  Została uwzględniona uwaga dotycząca zmiany wymagań dotyczących wniosku 

o przyznanie indywidualnej ilości referencyjnej dla producentów rozpoczynają-

cych produkcję mleka polegającą na nie podawaniu przez tych producentów wiel-

kości wzrostu sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych w stosunku do posia-

danej indywidualnej ilości referencyjnej. 

5.  Wnioskowano o zapisanie terminu, do którego minister właściwy do spraw rynków 

rolnych określa wysokość krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej na na-

stępny rok kwotowy – uwaga nie została uwzględniona. Przed zakończeniem ro-

ku nie jest  znane ostateczne wykorzystanie krajowej ilości referencyjnej oraz 

wielkość indywidualnych ilości referencyjnych, która wróci do krajowej rezerwy 

w trakcie roku kwotowego. 

6.  Wnioskowano o ustalenie częstotliwości, z jaką minister właściwy do spraw ryn-

ków rolnych będzie określał wielkość zwiększenia sprzedaży mleka lub przetwo-

rów mlecznych, na podstawie której są przyznawane indywidualne ilości referen-

cyjne z krajowej rezerwy, oraz okresu na jaki będzie ustalona ta wielkość – 

uwaga nie została uwzględniona. Minister właściwy do spraw rynków rolnych 

określi jednorazowo wielkość zwiększenia sprzedaży mleka lub przetworów 

mlecznych. W sytuacji kiedy przestanie ona odpowiadać kierunkom restruktury-
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zacji sektora mleczarskiego, strukturze produkcji mleka w poszczególnych regio-

nach kraju oraz wysokości krajowej rezerwy dla dostawców hurtowych i krajowej 

rezerwy dla dostawców bezpośrednich wielkość ta zostanie zmieniona w drodze 

zmiany przedmiotowego rozporządzenia. 

7.  Wnioskowano o wprowadzenie przepisu umożliwiającego handel indywidualnymi 

ilościami referencyjnymi między producentami mleka na terenie całego kraju – 

uwaga nie została uwzględniona – uzasadnienie analogiczne jak w uwadze nr 1 

Komisji Porozumiewawczej do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych.  

8.  Uwzględniono uwagę dotyczącą doprecyzowania, jakie zaliczki pobiera podmiot 

skupujący od dostawcy hurtowego, który zbył całą niewykorzystaną ilość referen-

cyjną a jednocześnie kontynuuje dostawy mleka do podmiotu skupującego. 

9.  Wnioskowano o umożliwienie rozwiązania umowy oddania w używanie indywidu-

alnej ilości referencyjnej – uwaga nie została uwzględniona. Umowa oddania 

w używanie indywidualnej ilości referencyjnej wygasa z końcem roku kwotowego, 

w którym została zawarta, a jej wcześniejsze rozwiązywanie utrudniłoby admini-

strowanie systemem kwotowania produkcji mleka z powodu trudności w oszaco-

waniu wykorzystania indywidualnych ilości referencyjnych przez obie strony ww. 

umowy. 

10. Wnioskowano o przywrócenie przepisów wskazujących, że odebranie części nie-

wykorzystanej ilości referencyjnej, w przypadku wprowadzenia przez producenta 

w danym roku kwotowym mleka lub przetworów mlecznych w ilości mniejszej niż  

70% indywidualnej ilości referencyjnej, nie ma zastosowania w przypadkach siły 

wyższej – uwaga nie została uwzględniona, uzasadnienie jak w pkt 3 uwag Komi-

sji Porozumiewawczej do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych. 

III. Wpływ ustawy na dochody i wydatki budżetu państwa 

Wydatki budżetu państwa w związku z wprowadzeniem w projektowanej ustawie do-

datkowych zadań dla Agencji Rynku Rolnego, tj. prowadzenie rejestru producentów 

serów, kontrola tych producentów oraz wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie 

kazeiny i kazeinianów do produkcji serów będą przeprowadzane w ramach istniejącej 

struktury organizacyjnej Agencji Rynku Rolnego i nie będą wymagały poniesienia 

dodatkowych wydatków z budżetu państwa, gdyż powyższe zadania będą realizo-

wane w ramach środków zaplanowanych dla Agencji w projekcie ustawy budżetowej 

na 2005 r.  
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IV. Wpływ projektowanej ustawy na rynek pracy 

Ustawa nie wpłynie na rynek pracy. 

V. Wpływ projektowanej ustawy na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną go-

spodarki 

Ustawa nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki. 

VI.  Wpływ projektowanej ustawy na sytuację i rozwój regionalny 

Wprowadzenie systemu kwotowania produkcji mleka przyczyni się do uregulowania 

i ustabilizowania produkcji i przetwórstwa mleka na terenie kraju.  
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Projekt 
ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) 
z dnia .........................2005 r. 

 

w sprawie określenia współczynnika równoważności oraz zakresu zawartości 
tłuszczu w śmietance 

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji 

rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 897 oraz z 2005 r. i Nr..., 

poz....) zarządza się, co następuje:  
 

§ 1. Współczynnik równoważności określający ilości mleka wykorzystywanego 

do wyprodukowania przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu przez 

dostawców bezpośrednich wynosi dla: 

1) 1 kg jogurtu bez dodatków smakowych - …..; 

2) 1 kg jogurtu smakowego z dodatkiem owoców - …..; 

3) 1 kg odtłuszczonego mleka w proszku - …..; 

4) 1 kg pełnego mleka w proszku - …..; 

5) 1 kg sera twarogowego - ….;  

6) 1 kg sera dojrzewającego - ….; 

7) 1 kg sera twarogowego homogenizowanego produkowanego metodą 

wirówkową bez dodatków - ….; 

8) 1 kg sera twarogowego kwasowo- podpuszczkowego homogenizowanego 

produkowanego metodą wirówkową z dodatkami - ….. 
 

§ 2. Zakres zawartości tłuszczu w śmietance wyprodukowanej i wprowadzonej 

do obrotu przez dostawców bezpośrednich wynosi……………………………………… 
 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

 

 

________________ 
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne na podstawie § 1 
ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433). 
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Uzasadnienie 
 

Projekt rozporządzenia w sprawie współczynników równoważności oraz zakresu 

zawartości tłuszczu w śmietance stanowi wykonanie upoważnienia zawartego 

w art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r r. o organizacji rynku mleka 

i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 897 i z 2005r. Nr....., poz.......). 

Upoważnienie dla ministra właściwego do spraw rynków rolnych zostało wpro-

wadzone w projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka 

i  przetworów mlecznych, w związku z wejściem w życie nowych przepisów Unii 

Europejskiej dotyczących organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Z dniem 

1 kwietnia 2004 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Komisji (WE) 

nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady 

nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę w sektorze mleka i przetworów mlecznych. 

Rozporządzenie 595/2004 uchyliło dotychczas obowiązujące Rozporządzenie 

Komisji (WE) 1392/2001 z dnia 9 lipca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady 

stosowania Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3950/92 ustanawiające opłatę 

dodatkową w sektorze mleka i przetworów mlecznych.  

Zgodnie z art. 12 Rozporządzenia 595/2004, Państwo Członkowskie ma 

obowiązek ustalenia współczynników równoważności, w odniesieniu do produktów 

w obrocie innych niż mleko, ilości mleka wykorzystanego do produkcji ww. 

produktów. Jednocześnie przepisy przedmiotowego rozporządzenia zawierają 

następujące wzory dotyczące stosowania przez Państwa Członkowskie 

następujących współczynników równoważności w odniesieniu do śmietanki oraz 

masła: 

a) 1 kg śmietanki = 0,263 kg masła x % zawartości tłuszczu w śmietance, 

wyrażonej jako masa; 

b) 1 kg masła = 22,5 kg mleka. 

W celu zastosowania wzoru, o którym mowa w pkt a, konieczne jest ustalenie 

zawartości tłuszczu w śmietance. W związku z tym w projekcie rozporządzenia 

określono zakres zawartości tłuszczu w śmietance, biorąc pod uwagę normy 

dotyczące rozliczenia surowca. Ustalony w projekcie rozporządzenia przedział od 9% 

do 36% zawartości tłuszczu w śmietance, a nie średnia zawartość tłuszczu umożliwia 

rozliczenie przez dostawców bezpośrednich wytwarzanej przez nich śmietanki 

o różnym procencie zawartości tłuszczu.  



 3

Celem określenia współczynników równoważności w przedmiotowym projekcie 

rozporządzenia jest umożliwienie rozliczenia dostawców bezpośrednich  

z rzeczywistego zużycia przez nich mleka wykorzystanego do produkcji przetworów 

mlecznych zarówno dla celów bieżącej kontroli przeprowadzanej przez Agencję 

Rynku Rolnego, jak również rozliczenia dostawców bezpośrednich ze stopnia 

wykorzystania przez tych dostawców ich indywidualnych ilości referencyjnych. 

Dostawcy bezpośredni są, bowiem w projekcie ustawy zobowiązani do 

prowadzenia rejestrów miesięcznych, m. in. zawierających informacje odnośnie 

mleka wyprodukowanego w gospodarstwie, mleka zużytego w gospodarstwie oraz 

mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do 

obrotu, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia, a także przekazywania 

rocznych informacji m. in. odnośnie sprzedaży bezpośredniej w podziale na produkty.  

Określone w projekcie ustawy współczynniki równoważności zostały ustalone 

w  oparciu o normy zużycia surowca opracowane przez Polski Komitet Norma-

lizacyjny.  

Projekt niniejszego rozporządzenia nie podlega notyfikacji w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039 oraz z 2004r. Nr 65, poz. 597). 

 
 
 

Ocena skutków regulacji 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 
 

Projektowane rozporządzenie wpłynie na ok. 80 tys. dostawców bezpośrednich, 

którzy wprowadzają do obrotu mleko lub przetwory mleczne. 

 
2. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego 

 
Wejście w życie projektowanego aktu normatywnego nie wpłynie na sektor 

finansów publicznych. 
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3. Wpływ regulacji na rynek pracy 
  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 

 

4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 
 

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na sytuację na rynku mleka 

i przetworów mlecznych w poszczególnych regionach oraz konkurencyjność 

wewnętrzną i zewnętrzną. 

 
5. Konsultacje społeczne 

 
W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie przesłany 

do zaopiniowania przez: 

1) Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich; 

2) Związek Prywatnych Przetwórców Mleka; 

3) Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy; 

4) Krajową Radę Izb Rolniczych; 

5) NSZZ RI „Solidarność”; 

6) Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”; 

7) Krajowy Związek, Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych; 

8) Federację Związków Producentów Rolnych; 

9) Forum Związków Zawodowych. 
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Projekt 
 

 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) 

z dnia.................................................. 2005 r. 

 
w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej  

 
 
 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o organizacji rynku mleka 

i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 897 i z 2005 r. Nr ..., poz. ...) zarządza 

się, co następuje: 

 
 

§ 1. Określa się krajową rezerwę krajowej ilości referencyjnej przeznaczonej dla:  

1) dostawców hurtowych - w wysokości ................................. kg; 

2)  dostawców bezpośrednich - w wysokości .......................... kg. 

 
 

 
 
     § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1)   Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej rynki rolne, na podstawie § 1 ust.1 
pkt  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433). 
 



  

Uzasadnienie 
 

 Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości 

referencyjnej stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 17 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (dz. U. Nr 93, 

poz. 897 i z 2005r. Nr ..., poz. ...). 
Wysokość krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej przeznaczonej dla 

dostawców hurtowych oraz dostawców bezpośrednich została ustalona jako różnica 

pomiędzy wysokością krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej określonej przez 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rozporządzeniu z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie 

krajowej kwoty mlecznej, krajowej rezerwy krajowej kwoty mlecznej oraz krajowego 

współczynnika przydziału indywidualnej kwoty mlecznej (Dz. U. Nr 18, poz. 175) 

a sumą wysokości indywidualnych ilości referencyjnych przyznanych dostawcom 

hurtowym i  bezpośrednim z krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej na 

podstawie wniosków złożonych w Agencji Rynku Rolnego według stanu na dzień 

31 marca 2005r. 

Projekt niniejszego rozporządzenia nie podlega notyfikacji w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039 oraz z 2004r. Nr 65, poz. 597). 

 

 

Ocena skutków regulacji 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 
 Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływać na około 400 tys. 

gospodarstw produkujących mleko i przetwory mleczne, a więc będących 

dostawcami hurtowymi i bezpośrednimi. Umożliwi ono producentom 

zainteresowanym rozwojem lub rozpoczęciem produkcji mleka otrzymanie 

indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej. 

Pozwoli również na zwiększenie indywidualnych ilości referencyjnych w przypadku 

uwzględnienia odwołań od decyzji w sprawie przyznania ilości referencyjnych.  

 

 



  

2. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów 

publicznych. 
 
3. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 

 
4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na sytuację na rynku mleka 

i przetworów mlecznych w poszczególnych regionach oraz konkurencyjność 

wewnętrzną i zewnętrzną. 

 
5. Konsultacje społeczne 

W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie przesłany 

do zaopiniowania przez: 

1) Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich; 

2) Związek Prywatnych Przetwórców Mleka; 

3) Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy; 

4) Krajową Radę Izb Rolniczych; 

5) NSZZ RI „Solidarność”; 

6) Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”; 

7) Krajowy Związek, Kółek i Organizacji Rolniczych; 

8) Federację Związków Producentów Rolnych; 

9) Forum Związków Zawodowych. 
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Projekt 

 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) 

z dnia.................................................. 2005 r. 

 
w sprawie wielkości zwiększenia sprzedaży mleka lub przetworów 

mlecznych przez dostawców hurtowych i dostawców bezpośrednich na 
podstawie której są przyznawane indywidualne ilości referencyjne z krajowej 

rezerwy 
 
 

 
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku 

mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 897 i z 2005 Nr …, poz. ….) 

zarządza się, co następuje: 

 
 
 

 
§ 1. Określa się wielkość zwiększenia sprzedaży mleka lub przetworów 

mlecznych, na podstawie której są przyznawane indywidualne ilości referencyjne 

z  krajowej rezerwy:  

 
1) dla dostawców hurtowych w wysokości…………….….kg; 

2) dla dostawców bezpośrednich w wysokości…………..kg. 

 
 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
 

 

 

 

 

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 
ust.2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433). 



  

Uzasadnienie 
 

 Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego 

w art. 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów 

mlecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 897 i z 2005 r. Nr…, poz. …), zgodnie z którym 

minister właściwy do spraw rynków rolnych został zobowiązany do określenia 

wielkości zwiększenia sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych przez dostawców 

hurtowych i dostawców bezpośrednich, na podstawie której są przyznawane 

indywidualne ilości referencyjne z krajowej rezerwy.  

Obecnie rozdysponowywanie krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej 

odbywa się na postawie przepisów określających szczegółowe warunki i tryb 

rozdysponowania krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej. Na podstawie ww. 

przepisów indywidualne ilości referencyjne z krajowej rezerwy przyznaje się tym 

dostawcom hurtowym, którzy w wymaganym terminie zwiększyli i udokumentowali 

sprzedaż mleka o minimum 10 000 lub 20 000 kg w stosunku do ilości sprzedanych 

w roku referencyjnym. Dostawcy bezpośredni mają prawo do krajowej rezerwy po 

udokumentowaniu, że sprzedaż mleka lub przetworów mlecznych w roku 

referencyjnym była wyższa niż indywidualna ilość referencyjna przyznana na 

podstawie roku referencyjnego.  

Zgodnie z art. 15 a ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych 

(Dz. U. Nr 93, poz. 897 i z 2005 r. Nr …, poz. …) w przypadku producenta 

rozwijającego produkcję mleka, warunkiem przydziału indywidualnej ilości re-

ferencyjnej z krajowej rezerwy w danym roku kwotowym jest zwiększenie sprzedaży 

mleka lub przetworów mlecznych w stosunku do indywidualnej ilości referencyjnej 

stanowiącej własność producenta w dniu 31 marca roku kwotowego, po-

przedzającego rok kwotowy, w którym złożono wniosek, o którym mowa w art. 15 

ust.1. Producent jest przy tym zobowiązany do udokumentowania faktu zwiększenia 

sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych za okres, co najmniej 3 kolejnych 

miesięcy, danego roku kwotowego poprzedzających miesiąc, w którym złożono 

wniosek, o którym mowa w art. 15 ust. 1.  

Określenie przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych minimalnej 

wielkości zwiększenia sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych przez dostawców 

hurtowych i bezpośrednich, która będzie stanowiła podstawę do otrzymania przez 

nich dodatkowych indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy jest w 



  

dużej mierze kontynuacją kierunku działań wytyczonego w dotychczas 

obowiązujących przepisach w tym zakresie i ma na celu służyć racjonalnemu 

administrowaniu pozostającą do wykorzystania krajową rezerwą.  

Ustawa o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 93, 

poz. 897 i z 2005 r. Nr …, poz. …) dopuszcza transfer na wolnym rynku 

indywidualnych ilości referencyjnych między producentami mleka z terenu danego 

województwa. Tym samym zasady rozdysponowywania krajowej rezerwy stanowią 

dla przeciwwagi element polityki państwa, dzięki któremu istnieje możliwość 

wpływania na tempo i kierunek restrukturyzacji sektora mleczarskiego.  

Uwzględniając powyższe, zaproponowane poziomy zwiększenia sprzedaży 

mleka i przetworów mlecznych dla dostawców hurtowych i dla bezpośrednich biorą 

pod uwagę tempo dotychczasowego procesu rozdysponowania krajowej rezerwy. 

Mając na względzie, że pozostająca do rozdysponowania krajowa rezerwa 

przeznaczona dla dostawców hurtowych, jak i krajowa rezerwa przeznaczona dla 

dostawców bezpośrednich są ograniczone przyznanymi Polsce w ramach negocjacji 

akcesyjnych z Unią Europejską krajowymi ilościami referencyjnymi, wydaje się 

celowym, aby wesprzeć z krajowej rezerwy tych producentów, którzy rozwijają swoją 

produkcję w sposób gwarantujący im konkurowanie z producentami z dotych-

czasowych państw UE. W ten sposób zostanie zapewniona największa optymalizacja 

wykorzystania pozostających w krajowej rezerwie ilości referencyjnych.  

Projekt niniejszego rozporządzenia nie podlega 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. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

 
 

Ocena skutków regulacji 
 
1. Podmioty, na które oddziałuje projektowany akt normatywny 
 Projektowane rozporządzenie wpłynie na ok. 400 tys. gospodarstw, w których 

produkuje się mleko lub przetwory mleczne oraz na ok. 350 podmiotów skupujących. 

Szacuje się, że wraz z zakończeniem w dniu 31 marca 2005 r. jednorocznego okresu 

przejściowego, przyznanego Polsce, na wdrożenie unijnego systemu kwotowania 

produkcji mleka wzrośnie zainteresowanie dodatkową ilością referencyjną z krajowej 



  

rezerwy krajowej ilości referencynej. Będzie to związane z obowiązywaniem od dnia 

1 kwietnia 2005 r. przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 1788/2003 oraz 

rozporządzenia Komisji (WE) Nr 595/2004 odnośnie systemu kwotowania produkcji 

mleka, w tym obowiązku naliczania kar za ewentualne przekroczenia indywidualnych 

ilości referencyjnych. Przewiduje się, że spowoduje to zwłaszcza wśród dużych 

producentów mleka, zwiększone zainteresowanie kupnem indywidualnych ilości 

referencyjnych od producentów rezygnujących z produkcji mleka. Zwiększony popyt, 

bez możliwości ubiegania się o dodatkowy bezpłatny przydział ilości referencyjnych 

z krajowej rezerwy, doprowadziłby jednakże do wzrostu ceny indywidualnych ilości 

referencyjnych, a tym samym bądź ograniczyłby zainteresowanie ich zakupem 

wstrzymując procesy restrukturyzacyjne, bądź pogorszyłby sytuację finansową 

i konkurencyjność zwłaszcza dużych producentów, którzy zmuszeni byliby ponosić 

znaczące koszty nabycia dodatkowych ilości referencyjnych.  

 

2. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego 
 Wejście w życie projektowanego aktu normatywnego nie wpłynie na sektor 

finansów publicznych. 

 

3. Wpływ regulacji na rynek pracy 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy.  

 

4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 
Projektowane rozporządzenie wpłynie na stabilizację sytuacji na rynku mleka i 

przetworów mlecznych w kraju, na poprawę opłacalności jego produkcji oraz na 

konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną.  

 

5. Konsultacje społeczne 
W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie przesłany 

do zaopiniowania przez: 

1) Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich; 

2) Związek Prywatnych Przetwórców Mleka; 

3) Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy; 

4) Krajową Radę Izb Rolniczych; 

5) NSZZ RI „Solidarność”; 



  

6) Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”; 

7) Krajowy Związek, Kółek i Organizacji Rolniczych; 

8) Federację Związków Producentów Rolnych; 

9) Forum Związków Zawodowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-04-iw 



           Projekt 
 

Rozporządzenie  
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi1) 

 
z dnia.................................................. 2005 r.   

 
 

w sprawie określenia laboratorium referencyjnego do badań zawartości 
tłuszczu w mleku oraz sposobu działania krajowego systemu badania 
zawartości tłuszczu w mleku z udziałem laboratorium referencyjnego   

 
 
 
 Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o organizacji 

rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 897 i z 2005r. Nr....,  poz...  ) 

zarządza się, co następuje: 

 

 § 1. Laboratorium referencyjnym do badań zawartości tłuszczu w mleku jest 

Laboratorium Oceny Mleka Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Parzniewie.  

 § 2. Laboratorium referencyjne, o którym mowa w § 1, w ramach systemu 

badania zawartości tłuszczu w mleku uwzględnianej przy rozliczeniu wykorzystania 

indywidualnych ilości referencyjnych: 

1) prowadzi międzylaboratoryjne badania porównawcze poszczególnych metod 

badawczych, stosowanych przez laboratoria wykonujące badania zawartości 

tłuszczu w mleku surowym, zwane dalej „laboratoriami”, w tym: 

a) opracowuje harmonogram badań,  

b) przygotowuje i przesyła do laboratoriów próby wzorcowe do badań oraz instrukcję 

wykonania badań, 

c) gromadzi i przetwarza dane dotyczące wyników badań;  

2) przygotowuje i przesyła do laboratoriów próby wzorcowe do sprawdzania 

poszczególnych metod badawczych stosowanych przez laboratoria.  

 § 3.1. Badania międzylaboratoryjne, o których mowa w § 2 pkt 1 

przeprowadza się cztery razy w roku. 

2. Laboratorium referencyjne przesyła, w formie pisemnej, do laboratoriów 

harmonogram badań na dany rok kalendarzowy w czwartym kwartale roku 

kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą prowadzone badania. 

3. W ramach badań międzylaboratoryjnych laboratorium referencyjne przesyła 
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każdorazowo do laboratoriów dziesięć próbek mleka, w których zawartość tłuszczu 

została oznaczona metodą referencyjną. 

4. Laboratorium po przeprowadzeniu badania sporządza sprawozdanie zawierające 

wyniki z badań międzylaboratoryjnych, które niezwłocznie przesyła do laboratorium 

referencyjnego. 

5. Laboratorium referencyjne porównuje wyniki, o których mowa w ust. 4, z wynikami 

otrzymanymi w oznaczeniu zawartości tłuszczu metodą referencyjną i przesyła 

informację o dokonanych porównaniach do laboratoriów biorących udział w 

badaniach międzylaboratoryjnych.  

6. Średnie odchylenie dla wyników otrzymanych w wyniku oznaczenia zawartości 

tłuszczu w laboratoriach nie powinna być większa niż: 

1) ± 0,2% - przy zastosowaniu metody Gerbera; 

2) ± 0,1% - przy zastosowaniu metod automatycznych. 

7. W przypadku gdy w danym badaniu międzylaboratoryjnym co najmniej 33% 

laboratoriów wykaże odchylenie większe od odchylenia, określonego w ust. 6, w 

ciągu 30 dni od ustalenia przez laboratorium referencyjne wyników przeprowadza się 

ponowne badanie miedzylaboratoryjne, z tym że uczestniczą w nim tylko te 

laboratoria, które uzyskały wyniki przekraczające dopuszczalne odchylenie. 

8. Laboratorium referencyjne po przeprowadzeniu badania międzylaboratoryjnego 

przesyła do ministra właściwego do spraw rynków rolnych oraz Prezesa Agencji 

Rynku Rolnego listę laboratoriów, które wzięły udział w tym badaniu wraz z uzyska-

nymi przez nie wynikami oznaczenia zawartości tłuszczu.  

 § 4.1. W przypadku stosowania w laboratoriach do oznaczania zawartości 

tłuszczu w mleku metody Gerbera, próby wzorcowe, o których mowa w § 2 pkt 2, 

laboratoria wykorzystują:  

1) do sprawdzania nowych partii tłuszczomierzy; 

2) do sprawdzania tłuszczomierzy aktualnie używanych – przynajmniej raz w roku; 

3) do sprawdzania każdej nowej partii odczynników; 

4) przy zmianach personelu wykonującego badania. 

2. W przypadku stosowania w laboratoriach do oznaczania zawartości tłuszczu w 

mleku metod automatycznych, próby wzorcowe, o których mowa w § 2 pkt 2, 

laboratoria wykorzystują: 

1) każdorazowo przed przystąpieniem do badań; 

2) przynajmniej raz na godzinę w czasie wykonywania badań; 
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3) po zakończeniu badań.  

3. Laboratorium referencyjne przesyła, w formie pisemnej, do laboratoriów 

harmonogram przygotowania i przesłania prób wzorcowych na dany rok 

kalendarzowy w czwartym kwartale roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w 

którym próby będą przesyłane. 

4. Laboratorium referencyjne przesyła laboratoriom próby wzorcowe na podstawie 

pisemnych zamówień, w których laboratoria podają ilość prób wzorcowych w litrach 

oraz częstotliwość, z jaką te próby powinny być przesyłane.  

5. Do prób wzorcowych, o których mowa w ust. 4 laboratorium referencyjne załącza: 

1) raport z badań zawierający wynik oznaczenia zawartości tłuszczu w próbie 

wzorcowej; 

2) instrukcję zawierającą wytyczne odnośnie przechowywania prób wzorcowych i ich 

przygotowania przed wykonaniem pomiarów.  

6. Odchylenia dla wyników oznaczenia zawartości tłuszczu próby wzorcowej, 

zawartych w raporcie z badań, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, nie powinny być 

większe niż: 

1) ± 0,1% - przy zastosowaniu metody Gerbera; 

2) ± 0,1%  -  przy zastosowaniu aparatów o dokładności do 0,1%; 

3) ± 0,05% - przy zastosowaniu aparatów o dokładności do 0,01%.    

7. Laboratorium referencyjne przesyła do ministra właściwego do spraw rynków 

rolnych oraz Prezesa Agencji Rynku Rolnego, w terminie 14 dni po zakończeniu 

kwartału, listę laboratoriów, które korzystały z prób wzorcowych przygotowanych 

przez laboratorium referencyjne.  

 § 5.W laboratoriach przechowuje się: 

1) raporty, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 1; 

2) zapisy wyników prób wzorcowych z poszczególnych dni badań; 

3) kopie sprawozdań z badań międzylaboratoryjnych, o których mowa w § 3 ust. 4; 

4) informacje otrzymane od laboratorium referencyjnego, o których mowa § 3 ust. 5. 

 § 6.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
____________ 
1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie 
§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433). 
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UZASADNIENIE 

 

 Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 21 

ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o organizacji rynku mleka i przetworów 

mlecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 897 i z 2005r. Nr ...., poz.....),  zgodnie z którym 

minister właściwy do spraw rynków rolnych został zobowiązany do określenia 

laboratorium referencyjnego do badań zawartości tłuszczu w mleku oraz sposobu 

działania krajowego systemu badania zawartości tłuszczu w mleku z udziałem 

laboratorium referencyjnego. 

Określenie laboratorium referencyjnego do badań zawartości tłuszczu w mleku 

ma na celu zapewnienie wiarygodnych wyników badań, które zgodnie z przepisami 

Unii Europejskiej będą wykorzystywane do rozliczania dostawców z wykorzystania 

indywidualnych ilości referencyjnych.  

 Jedynie Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt zwróciło się do Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z prośbą o ustanowienie Laboratorium Oceny Mleka w Parzniewie 

należącego do Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt jako laboratorium 

referencyjnego do badań zawartości tłuszczu i białka w mleku.  

 Laboratorium Oceny Mleka Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Parzniewie 

spełnia wszystkie kryteria pod względem merytorycznym i organizacyjnym, jakie są 

wymagane dla laboratorium referencyjnego do badań zawartości tłuszczu w mleku.  

  Laboratorium Oceny Mleka w Parzniewie posiada od 1997r. akredytację 

Francuskiego Komitetu Akredytacji m. in. w zakresie określania zawartości tłuszczu. 

Od listopada 1997r. laboratorium w Parzniewie jest włączone do Sieci Laboratoriów 

Referencyjnych ICAR i uczestniczy w programie Zapewnienia Jakości Kontroli Mleka, 

w ramach którego bierze udział w międzynarodowych i międzylaboratoryjnych 

próbach porównawczych w CECALAIT we Francji. Ponadto laboratorium w 

Parzniewie uczestniczy w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych 

prowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach.  

Zgodnie z art. 21 ust 1 ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów 

mlecznych laboratoria wykonujące badania zawartości tłuszczu w mleku, 

uwzględnianej przy rozliczeniu wykorzystania indywidualnych ilości referencyjnych, 

stosują do sprawdzania metod badawczych próby wzorcowe przygotowane przez 

laboratorium referencyjne. Laboratorium w Parzniewie już obecnie zajmuje się 

produkcją i dostarczaniem prób wzorcowych do około 100 podmiotów (w tym do 
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innych laboratoriów Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt oraz spółdzielni 

mleczarskich). 

Ponadto laboratorium posiada odpowiednie pomieszczenia i jest wyposażone w 

niezbędny, nowoczesny sprzęt laboratoryjny o dużej wydajności, który gwarantuje 

wysoką jakość wykonywanych badań. Jednocześnie laboratorium zatrudnia 

kompetentną i odpowiednio przygotowaną kadrę techniczno-laboratoryjną. 

Laboratorium Oceny Mleka w Parzniewie gwarantuje obiektywność i 

wiarygodność dokonywanych badań oraz pełną realizację zapotrzebowania na próby 

wzorcowe dla wszystkich laboratoriów badających zawartość tłuszczu w mleku w 

kraju. 

Mając na względzie obowiązki, jakie nałożono na laboratoria wykonujące 

badania zawartości tłuszczu uwzględnianej przy rozliczeniu wykorzystania 

indywidualnych ilości referencyjnych, w projekcie rozporządzenia zawarte zostały 

wytyczne odnośnie sposobu przeprowadzenia badań miedzylaboratoryjnych i zasady 

udziału w tych badaniach laboratoriów badawczych. Ustalono w tym zakresie m. in. 

częstotliwość tych badań, dopuszczalne odchylenia wyników otrzymywanych w 

oznaczeniu zawartości tłuszczu w laboratoriach, sytuacje w których niezbędne 

będzie powtórzenie badań międzylaboratoryjnych oraz rodzaj informacji jaka 

powinna zostać przesłana do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Prezesa Agencji 

Rynku Rolnego po przeprowadzeniu badań międzylaboratoryjnych. Jednocześnie w 

projektowanym rozporządzeniu ustalono zasady wykorzystywania przez laboratoria 

uczestniczące w systemie badania zawartości tłuszczu w mleku prób wzorcowych 

przygotowywanych i przesyłanych przez laboratorium referencyjne. Ustalono w tym 

zakresie m. in., kiedy i w jakim celu próby wzorcowe należy wykorzystywać, 

dopuszczalne odchylenia dla wyników oznaczenia zawartości tłuszczu próby 

wzorcowej, obowiązek przesyłania przez laboratorium referencyjne do ministra 

właściwego do spraw rynków rolnych oraz Prezesa Agencji Rynku Rolnego, za 

okresy kwartalne, listy laboratoriów, które korzystały z prób wzorcowych 

przygotowanych przez laboratorium referencyjne. Ponadto w projektowanym 

rozporządzeniu proponuje się przepis wprowadzający obowiązek przechowywania 

przez laboratoria wykonujące badania zawartości tłuszczu w mleku dokumentów 

związanych z uczestniczeniem w badaniach międzylaboratoryjnych i 

wykorzystywaniem prób wzorcowych.  
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System badania zawartości tłuszczu w mleku zaproponowany w 

przedmiotowym projekcie rozporządzenia zapewni uzyskiwanie wiarygodnych 

wyników badań, które będą mogły być wykorzystane do rozliczania dostawców 

hurtowych z wykorzystania ich indywidualnych ilości referencyjnych.  

 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji, w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz 

z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

 

 

Ocena Skutków Regulacji (OSR) 
 Projekt rozporządzenia będzie oddziaływać na Laboratorium Oceny Mleka w 

Parzniewie, określone przedmiotowym projektem rozporządzenia jako laboratorium 

referencyjne do badań zawartości tłuszczu w mleku.  

 Wymienione laboratorium będzie prowadzić międzylaboratoryjne badania 

porównawcze, w których będą brały udział laboratoria wykonujące badania 

zawartości tłuszczu w mleku uwzględnianej przy rozliczeniu wykorzystania 

indywidualnych ilości referencyjnych. Ponadto ww. laboratorium będzie 

przygotowywać próby wzorcowe, stosowane przez inne laboratoria do sprawdzania 

metod badawczych. 

 Rozporządzenie będzie również oddziaływać na około 350 laboratoriów, które w 

ramach systemu kwotowania produkcji mleka będą uczestniczyć w 

międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych prowadzonych przez laboratorium 

referencyjne i będą stosować do sprawdzania metod badawczych próby wzorcowe 

przygotowane przez to laboratorium. 
  

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków dla budżetu państwa. 

 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy, konkurencyjność 

wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, sytuację i rozwój regionalny. 

 

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji społecznych zostanie 

przekazany do zaopiniowania przez: 



  7

1) Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich; 
2) Związek Prywatnych Przetwórców Mleka; 
3) Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy; 
4) Krajową Radę Izb Rolniczych; 
5) NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”; 
6) Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”; 
7) Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych; 
8) Federację Związków Producentów Rolnych; 
9) Forum Związków Zawodowych. 
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