
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.

o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

(druk nr 551)

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O AGENCJI RYNKU ROLNEGO I ORGANIZACJI

NIEKTÓRYCH RYNKÓW ROLNYCH (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z 2008 r. Nr

227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100)

Art. 20.
1. Agencja przeprowadza:

1) kontrole w trybie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
2) czynności sprawdzające:

a) u osoby fizycznej, osoby prawnej lub w jednostce organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej,

b) u producenta rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o
krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z
późn. zm.)

[- uczestniczących w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej;]
<– uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Agencję, w tym
dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej;>

3) czynności sprawdzające u producenta rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 18
grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, któremu udzielono dopłaty
z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany.

2. Czynności sprawdzające są wykonywane przez:
1) służby techniczne Agencji, w skład których wchodzą pracownicy zatrudnieni w

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

- na podstawie upoważnienia do wykonywania tych czynności wydanego przez Prezesa
Agencji.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera wskazanie osoby upoważnionej do
wykonywania czynności sprawdzających, ich miejsce i zakres oraz podstawę prawną do
ich wykonywania.
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4. Przed przystąpieniem do czynności sprawdzających osoba upoważniona do ich
wykonywania jest obowiązana okazać upoważnienie, o którym mowa w ust. 2.

5. Osoby upoważnione do wykonywania czynności sprawdzających mają prawo do:
1) wstępu do obiektów i pomieszczeń należących do przedsiębiorców, w szczególności

do pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych;
1a) wstępu na teren gospodarstwa rolnego;

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem czynności
sprawdzających;

3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem czynności sprawdzających,
sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych
dokumentów;

4) sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej czynności
sprawdzającej;

5) pobierania do badań próbek produktów rolnych i żywnościowych oraz innych
produktów zawierających w swoim składzie produkty rolne i żywnościowe.

6. Osoba wykonująca czynności sprawdzające sporządza z tych czynności raport.
7. Raport podpisuje osoba wykonująca czynności sprawdzające oraz przedsiębiorca.
8. W przypadku odmowy podpisania raportu przez przedsiębiorcę, raport podpisuje tylko

osoba wykonująca czynności sprawdzające, dokonując w raporcie stosownej adnotacji o
tej odmowie.

9. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór
upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, mając na względzie ujednolicenie informacji
zawartych w upoważnieniu.

Art. 22.
1. W mechanizmach administrowanych przez Agencję, w tym dotyczących Wspólnej

Polityki Rolnej, w ramach których Agencja realizuje swoje zadania, mogą uczestniczyć:
1) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej,
2) producent rolny w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności <,>

<3) wpłacający na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, o których
mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o funduszach promocji produktów
rolno-spożywczych (Dz. U. Nr ..., poz. ...), lub korzystający ze środków tych
funduszy>

- zwani dalej "przedsiębiorcami", wpisani do centralnego rejestru przedsiębiorców,
zwanego dalej "rejestrem".

2. Rejestr jest prowadzony przez Agencję w formie elektronicznej w sposób zapewniający
ochronę i zabezpieczenie danych przed ich utratą oraz nieuprawnionym dostępem.

3. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy.
4. Wniosek składa się na formularzu rejestracyjnym opracowanym i udostępnianym przez

Agencję.
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5. Formularz rejestracyjny zawiera w szczególności:
1) nazwę albo imię i nazwisko przedsiębiorcy;
2) siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy i adres do korespondencji;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy oraz numer identyfikacyjny w

krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli
został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny
powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), z
zastrzeżeniem ust. 6.

5a. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza do wniosku:
1) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
dniem złożenia wniosku;

2) zaświadczenie o nadaniu przedsiębiorcy numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz
numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki
narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również
kopię dokumentu tożsamości zawierającego numer ewidencyjny powszechnego
elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL);

3) zaświadczenie wystawione przez bank o posiadaniu przez przedsiębiorcę rachunku
bankowego z podaniem numeru tego rachunku.

6. Jeżeli przedsiębiorcą jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego lub
nieprowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności, we wniosku zamiast
numeru ewidencyjnego powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności
(PESEL) podaje się numer identyfikacji podatkowej nadany w kraju pochodzenia danej
osoby.

6a. Jeżeli w kraju pochodzenia przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub w kraju,
w którym przedsiębiorca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 5a, do wniosku, zamiast tych dokumentów, dołącza
się oświadczenie potwierdzone przez notariusza, właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju pochodzenia przedsiębiorcy lub kraju, w którym przedsiębiorca ten
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zawierające dane określone w ust. 5a.

7. Do rejestru wpisuje się dane zawarte w formularzu, o którym mowa w ust. 4.
8. Dane indywidualne zawarte w rejestrze mogą być udostępniane wyłącznie organom

sprawującym nadzór nad Agencją oraz organom statystyki publicznej, natomiast dane
zbiorcze mogą być udostępniane innym organom administracji publicznej prowadzącym
systemy informacyjne.

<9. Przepisów ust. 6 i 6a nie stosuje się do przedsiębiorców, o których mowa w ust. 1
pkt 3.>
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USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O ORGANIZACJI RYNKU MLEKA I

PRZETWORÓW MLECZNYCH (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65)

Art. 1.
Ustawa określa:

1) zadania i właściwość jednostek organizacyjnych oraz organów w zakresie
organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych określonej przepisami Unii
Europejskiej wymienionymi w załączniku;

[2) organizację i kompetencje Komisji Porozumiewawczej do Spraw Mleka i
Przetworów Mlecznych;

3) zasady działania Funduszu Promocji Mleczarstwa.]

[Art. 2.
Do działalności prowadzonej przez Agencję Rynku Rolnego, zwaną dalej "Agencją", w
zakresie zadań określonych w przepisach wymienionych w załączniku nie stosuje się
przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przepisów o zamówieniach
publicznych, z wyłączeniem dysponowania przez Prezesa Agencji środkami Funduszu
Promocji Mleczarstwa.]

<Art. 2.
Do realizacji przez Agencję Rynku Rolnego, zwaną dalej „Agencją”, zadań
wymienionych w przepisach określonych w załączniku, nie stosuje się przepisów o
ochronie konkurencji i konsumentów oraz przepisów o zamówieniach publicznych.>

Art. 46.
1. Poza dopłatami, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, pochodzącymi ze środków Unii

Europejskiej, spożycie mleka i przetworów mlecznych jest dofinansowywane:
[1) ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Mleczarstwa

przewidzianych w planie finansowym tego Funduszu - w przedszkolach i szkołach, z
wyłączeniem szkół podstawowych i wyższych;]

<1) ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Mleka
przewidzianych w planie finansowym tego Funduszu – w przedszkolach
i szkołach, z wyłączeniem szkół podstawowych i wyższych;>

2) z przychodów Agencji pochodzących z dotacji budżetowej - w szkołach
podstawowych.

<1a. Wypłata środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Mleka
określonych w ust. 1, odbywa się na zasadach i w trybie udzielania dopłat, o których
mowa w art. 42 pkt 2 lit. g.>

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zwane dalej "dopłatą krajową", jest
wypłacane przez Agencję i nie może być wyższe niż 100 % maksymalnej ceny mleka o
zawartości co najmniej 1 % tłuszczu, poddanego obróbce cieplnej, w opakowaniach o
pojemności mniejszej niż 0,23 l, ale nie mniejszej niż 0,20 l, ustalonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 42a.
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3. W przypadku gdy cena mleka lub przetworu mlecznego dostarczonych do szkół
podstawowych jest niższa niż maksymalna cena mleka, o której mowa w ust. 2,
dofinansowanie zmniejsza się do ceny dostarczonego mleka lub przetworu mlecznego.

4. Dopłata krajowa jest przyznawana do maksymalnej ilości 0,25 l ekwiwalentu mleka na
jednego ucznia na jeden dzień nauki szkolnej, ustalonego zgodnie z art. 5 rozporządzenia,
o którym mowa w pkt 10 załącznika.

5. Warunkiem uzyskania dopłaty krajowej jest dostarczanie mleka i przetworów mlecznych
do szkół podstawowych bezpłatnie lub w cenie nie wyższej niż różnica między ceną
maksymalną dostarczonego mleka lub przetworu mlecznego a ceną maksymalną
określoną w ust. 2.

[Rozdział 5
Komisja Porozumiewawcza do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych

Art. 50.
1. Członków Komisji Porozumiewawczej do Spraw Mleka i Przetworów Mlecznych, zwanej

dalej "Komisją", powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rynków rolnych.
2. Komisja składa się z 18 członków, w tym:

1) 8 członków reprezentujących dostawców hurtowych lub bezpośrednich,
powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe branżowe
organizacje zrzeszające dostawców hurtowych lub bezpośrednich;

2) 8 członków reprezentujących podmioty skupujące i zakłady przetwórcze niebędące
podmiotami skupującymi, powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez
ogólnokrajowe branżowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze oraz
podmioty skupujące niebędące zakładami przetwórczymi;

3) 2 członków reprezentujących samorząd rolniczy, powoływanych spośród kandydatów
zgłoszonych przez krajową reprezentację izb rolniczych.

3. Członek Komisji może zostać odwołany na wniosek organizacji, która zgłosiła jego
kandydaturę.

4. Kadencja Komisji trwa 4 lata, licząc od dnia pierwszego posiedzenia Komisji. Pierwsze
posiedzenie zwołuje minister właściwy do spraw rynków rolnych w terminie 14 dni od
dnia powołania Komisji.

5. Komisja działa na podstawie regulaminu określającego w szczególności tryb
powoływania i odwoływania członków Komisji, częstotliwość posiedzeń oraz tryb
podejmowania uchwał.

6. Jeżeli Komisja nie uchwali regulaminu w ciągu miesiąca od dnia pierwszego posiedzenia,
o którym mowa w ust. 4, regulamin zostanie nadany, w drodze rozporządzenia, przez
ministra właściwego do spraw rynków rolnych, z uwzględnieniem ust. 5.

7. Koszty działania Komisji pokrywają organizacje, których kandydaci zostali powołani do
Komisji, przy czym koszty obsługi techniczno-biurowej oraz koszty obsługi prawnej
dotyczącej Funduszu Promocji Mleczarstwa ponosi Agencja.

Art. 51.
1. Do zadań Komisji należy:
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1) reprezentowanie interesów producentów, podmiotów skupujących i zakładów
przetwórczych wobec ministra właściwego do spraw rynków rolnych lub innych
organów administracji rządowej oraz Prezesa Agencji;

2) ustalenie szczegółowych zasad gospodarowania Funduszem Promocji Mleczarstwa,
ustalenie trybu rozdysponowania środków Funduszu oraz coroczne ustalanie planu
finansowego tego Funduszu.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych zatwierdza szczegółowe zasady ustalone
przez Komisję, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Art. 52.
1. Celem Funduszu Promocji Mleczarstwa jest:

1) promocja i dofinansowanie spożycia mleka lub przetworów mlecznych, w
szczególności przez dzieci i młodzież;

2) dofinansowanie organizacji akcji promocyjnych i informacyjnych dotyczących mleka
lub przetworów mlecznych w kraju i za granicą;

3) dofinansowanie organizacji wystaw i targów albo udziału w wystawach i targach
związanych z hodowlą bydła mlecznego, produkcją lub przetwórstwem mleka w kraju
i za granicą;

4) wspieranie prac badawczo-rozwojowych mających na celu poprawę jakości
przetworów mlecznych oraz wzrost ich spożycia;

5) wsparcie działalności krajowych mleczarskich organizacji branżowych biorących
udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji
międzynarodowych, międzyrządowych i unijnych zajmujących się problemami
mleczarstwa;

6) dofinansowanie szkoleń dostawców oraz podmiotów skupujących.
2. Uprawnionymi do ubiegania się o środki z Funduszu Promocji Mleczarstwa są osoby

prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mające siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą i mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Podmioty skupujące są obowiązane do wpłat na Fundusz Promocji Mleczarstwa w
wysokości 0,1 grosza od każdego skupionego przez nie kilograma mleka.

3a. Wpłaty są naliczane kwartalnie na podstawie decyzji wydawanej przez Prezesa Agencji
na podstawie informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c tiret drugie, i
przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu Promocji Mleczarstwa w
terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

4. Źródłami finansowania Funduszu Promocji Mleczarstwa są:
1) wpłaty przekazywane przez podmioty skupujące, o których mowa w ust. 3;
2) darowizny, zapisy, dotacje.

5. W przypadku podmiotów skupujących, które dokonują wpłat na Fundusz Promocji
Mleczarstwa, stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa.

6. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 5,
przysługują:

1) Prezesowi Agencji jako organowi pierwszej instancji;
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2) ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych jako organowi odwoławczemu od
decyzji Prezesa Agencji.

7. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepisy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.

8. Środkami Funduszu Promocji Mleczarstwa, gromadzonymi na wyodrębnionym rachunku
Agencji, dysponuje Prezes Agencji zgodnie ze szczegółowymi zasadami gospodarowania
Funduszem, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2, oraz w zakresie określanym corocznie
przez Komisję w planie finansowym tego Funduszu.

9. Prezes Agencji przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych oraz
Komisji roczne sprawozdanie z wykorzystania Funduszu Promocji Mleczarstwa.]


