
Dziennik Ustaw Nr 97 — 7202 — Poz. 799

Art. 1. Ustawa reguluje tworzenie, zadania, zasady
finansowania, organizacj´ i funkcjonowanie funduszy
promocji produktów rolno-spo˝ywczych, zwanych da-
lej „funduszami promocji”. 

Art. 2. 1. W celu wspierania marketingu rolnego,
wzrostu spo˝ycia i promocji produktów rolno-
-spo˝ywczych tworzy si´ nast´pujàce fundusze pro-
mocji:

1) Fundusz Promocji Mleka;

2) Fundusz Promocji Mi´sa Wieprzowego; 

3) Fundusz Promocji Mi´sa Wo∏owego;

4) Fundusz Promocji Mi´sa Koƒskiego;

5) Fundusz Promocji Mi´sa Owczego;

6) Fundusz Promocji Ziarna Zbó˝ i Przetworów Zbo-
˝owych;

7) Fundusz Promocji Owoców i Warzyw;

8) Fundusz Promocji Mi´sa Drobiowego;

9) Fundusz Promocji Ryb.

2. Realizujàc cele, o których mowa w ust. 1:

1) Fundusz Promocji Mleka wspiera:

a) dzia∏ania majàce na celu informowanie o jako-
Êci i cechach, w tym zaletach, mleka i przetwo-
rów mlecznych,

b) dzia∏ania majàce na celu promocj´ spo˝ycia
mleka lub przetworów mlecznych, w szczegól-
noÊci przez dzieci i m∏odzie˝,

c) udzia∏ w wystawach i targach zwiàzanych z cho-
wem lub hodowlà byd∏a mlecznego, produkcjà
lub przetwórstwem mleka,

d) badania rynkowe dotyczàce spo˝ycia mleka
i przetworów mlecznych,

e) badania naukowe i prace rozwojowe majàce na
celu popraw´ jakoÊci mleka i przetworów mlecz-
nych oraz prowadzàce do wzrostu ich spo˝ycia,

f) dzia∏ania majàce na celu informowanie o korzy-
Êciach p∏ynàcych z przeprowadzania oceny
wartoÊci u˝ytkowej byd∏a typu u˝ytkowego
mlecznego i mi´sno-mlecznego,

g) szkolenia dostawców i podmiotów skupujàcych
w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o organizacji rynku mleka i przetworów mlecz-
nych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65),

h) dzia∏alnoÊç krajowych organizacji bran˝owych,
w tym ich przedstawicieli, bioràcych udzia∏
w pracach specjalistycznych sta∏ych i robo-
czych komitetów organizacji mi´dzynarodo-
wych lub b´dàcych cz∏onkami statutowych or-
ganów tych organizacji, zajmujàcych si´ pro-
blemami rynku mleka i przetworów mlecznych;

2) Fundusz Promocji Mi´sa Wieprzowego wspiera:

a) dzia∏ania majàce na celu informowanie o jakoÊci
i cechach, w tym zaletach, mi´sa wieprzowego, 

b) dzia∏ania majàce na celu promocj´ spo˝ycia
mi´sa wieprzowego oraz jego przetworów,

c) udzia∏ w wystawach i targach zwiàzanych z cho-
wem lub hodowlà Êwiƒ oraz produkcjà lub prze-
twórstwem mi´sa wieprzowego,

d) badania rynkowe dotyczàce spo˝ycia mi´sa
wieprzowego oraz jego przetworów,

e) badania naukowe i prace rozwojowe majàce na
celu popraw´ jakoÊci mi´sa wieprzowego oraz
jego przetworów, a tak˝e prowadzàce do wzro-
stu ich spo˝ycia,

f) szkolenia producentów i przetwórców mi´sa
wieprzowego, 

g) dzia∏alnoÊç krajowych organizacji bran˝owych,
w tym ich przedstawicieli, bioràcych udzia∏
w pracach specjalistycznych sta∏ych i robo-
czych komitetów organizacji mi´dzynarodo-
wych lub b´dàcych cz∏onkami statutowych or-
ganów tych organizacji, zajmujàcych si´ pro-
blemami rynku mi´sa wieprzowego;

3) Fundusz Promocji Mi´sa Wo∏owego wspiera:

a) dzia∏ania majàce na celu informowanie o jako-
Êci i cechach, w tym zaletach, mi´sa wo∏owego,

b) dzia∏ania majàce na celu promocj´ spo˝ycia
mi´sa wo∏owego oraz jego przetworów,

c) udzia∏ w wystawach i targach zwiàzanych z cho-
wem lub hodowlà byd∏a mi´snego oraz produk-
cjà lub przetwórstwem mi´sa wo∏owego,

d) badania rynkowe dotyczàce spo˝ycia mi´sa
wo∏owego oraz jego przetworów,

e) badania naukowe i prace rozwojowe majàce na
celu popraw´ jakoÊci mi´sa wo∏owego oraz je-
go przetworów, a tak˝e prowadzàce do wzrostu
jego spo˝ycia,

f) szkolenia producentów i przetwórców mi´sa
wo∏owego,

g) dzia∏alnoÊç krajowych organizacji bran˝owych,
w tym ich przedstawicieli, bioràcych udzia∏
w pracach specjalistycznych sta∏ych i robo-
czych komitetów organizacji mi´dzynarodo-
wych lub b´dàcych cz∏onkami statutowych or-
ganów tych organizacji, zajmujàcych si´ pro-
blemami rynku mi´sa wo∏owego;

799

USTAWA

z dnia 22 maja 2009 r.

o funduszach promocji produktów rolno-spo˝ywczych1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 11 marca
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4) Fundusz Promocji Mi´sa Koƒskiego wspiera:

a) dzia∏ania majàce na celu informowanie o jako-
Êci i cechach, w tym zaletach, mi´sa koƒskiego,

b) dzia∏ania majàce na celu promocj´ spo˝ycia
mi´sa koƒskiego oraz jego przetworów,

c) udzia∏ w wystawach i targach zwiàzanych z cho-
wem lub hodowlà koni oraz produkcjà lub prze-
twórstwem mi´sa koƒskiego,

d) badania rynkowe dotyczàce spo˝ycia mi´sa
koƒskiego oraz jego przetworów,

e) badania naukowe i prace rozwojowe majàce na
celu popraw´ jakoÊci mi´sa koƒskiego oraz je-
go przetworów, a tak˝e prowadzàce do wzrostu
ich spo˝ycia,

f) szkolenia producentów i przetwórców mi´sa
koƒskiego,

g) dzia∏alnoÊç krajowych organizacji bran˝owych,
w tym ich przedstawicieli, bioràcych udzia∏
w pracach specjalistycznych sta∏ych i robo-
czych komitetów organizacji mi´dzynarodo-
wych lub b´dàcych cz∏onkami statutowych or-
ganów tych organizacji, zajmujàcych si´ pro-
blemami rynku mi´sa koƒskiego;

5) Fundusz Promocji Mi´sa Owczego wspiera:

a) dzia∏ania majàce na celu informowanie o jako-
Êci i cechach, w tym zaletach, mi´sa owczego,

b) dzia∏ania majàce na celu promocj´ spo˝ycia
mi´sa owczego oraz jego przetworów,

c) udzia∏ w wystawach i targach zwiàzanych z cho-
wem lub hodowlà owiec oraz produkcjà lub
przetwórstwem mi´sa owczego,

d) badania rynkowe dotyczàce spo˝ycia mi´sa
owczego oraz jego przetworów,

e) badania naukowe i prace rozwojowe majàce na
celu popraw´ jakoÊci mi´sa owczego oraz jego
przetworów, a tak˝e prowadzàce do wzrostu ich
spo˝ycia,

f) szkolenia producentów i przetwórców mi´sa
owczego,

g) dzia∏alnoÊç krajowych organizacji bran˝owych,
w tym ich przedstawicieli, bioràcych udzia∏
w pracach specjalistycznych sta∏ych i robo-
czych komitetów organizacji mi´dzynarodo-
wych lub b´dàcych cz∏onkami statutowych or-
ganów tych organizacji, zajmujàcych si´ pro-
blemami rynku mi´sa owczego;

6) Fundusz Promocji Ziarna Zbó˝ i Przetworów Zbo-
˝owych wspiera:

a) dzia∏ania majàce na celu informowanie o jako-
Êci i cechach, w tym zaletach, zbó˝ oraz prze-
tworów zbo˝owych pochodzàcych z przetwo-
rzenia pszenicy, ˝yta, j´czmienia, kukurydzy,
owsa oraz gryki, zwanych dalej „przetworami
zbo˝owymi”,

b) dzia∏ania majàce na celu promocj´ spo˝ycia
przetworów zbo˝owych,

c) udzia∏ w wystawach i targach zwiàzanych z pro-
dukcjà lub przetwórstwem zbó˝, o których mo-
wa w lit. a, lub przetworów zbo˝owych,

d) badania rynkowe dotyczàce spo˝ycia przetwo-
rów zbo˝owych,

e) badania naukowe i prace rozwojowe majàce na
celu popraw´ jakoÊci zbó˝, o których mowa
w lit. a, oraz przetworów zbo˝owych, a tak˝e
prowadzàce do wzrostu ich spo˝ycia,

f) szkolenia producentów i przetwórców zbó˝,

g) dzia∏alnoÊç krajowych organizacji bran˝owych,
w tym ich przedstawicieli, bioràcych udzia∏
w pracach specjalistycznych sta∏ych i robo-
czych komitetów organizacji mi´dzynarodo-
wych lub b´dàcych cz∏onkami statutowych or-
ganów tych organizacji, zajmujàcych si´ pro-
blemami rynku zbó˝ i przetworów zbo˝owych;

7) Fundusz Promocji Owoców i Warzyw wspiera:

a) dzia∏ania majàce na celu informowanie o jako-
Êci i cechach, w tym zaletach, owoców lub wa-
rzyw oraz ich przetworów,

b) dzia∏ania majàce na celu promocj´ spo˝ycia
owoców lub warzyw oraz ich przetworów,
w szczególnoÊci przez dzieci i m∏odzie˝,

c) udzia∏ w wystawach i targach zwiàzanych z pro-
dukcjà owoców lub warzyw oraz ich przetwo-
rów lub przetwórstwem owoców lub warzyw,

d) badania rynkowe dotyczàce spo˝ycia owoców
lub warzyw oraz ich przetworów,

e) badania naukowe i prace rozwojowe majàce na
celu popraw´ jakoÊci owoców lub warzyw oraz
ich przetworów, a tak˝e prowadzàce do wzrostu
ich spo˝ycia,

f) szkolenia producentów i przetwórców owoców
lub warzyw,

g) dzia∏alnoÊç krajowych organizacji bran˝owych,
w tym ich przedstawicieli, bioràcych udzia∏
w pracach specjalistycznych sta∏ych i robo-
czych komitetów organizacji mi´dzynarodo-
wych lub b´dàcych cz∏onkami statutowych or-
ganów tych organizacji, zajmujàcych si´ pro-
blemami rynku owoców lub warzyw;

8) Fundusz Promocji Mi´sa Drobiowego wspiera:

a) dzia∏ania majàce na celu informowanie o jako-
Êci i cechach, w tym zaletach, mi´sa drobiowe-
go oraz jego przetworów,

b) dzia∏ania majàce na celu promocj´ spo˝ycia
mi´sa drobiowego i jego przetworów,

c) udzia∏ w wystawach i targach zwiàzanych z cho-
wem lub hodowlà drobiu, produkcjà lub prze-
twórstwem mi´sa drobiowego,

d) badania rynkowe dotyczàce spo˝ycia mi´sa
drobiowego oraz jego przetworów,

e) badania naukowe i prace rozwojowe majàce na
celu popraw´ jakoÊci mi´sa drobiowego oraz
jego przetworów, a tak˝e prowadzàce do wzro-
stu ich spo˝ycia,
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f) szkolenia producentów i przetwórców mi´sa
drobiowego,

g) dzia∏alnoÊç krajowych organizacji bran˝owych,
w tym ich przedstawicieli, bioràcych udzia∏
w pracach specjalistycznych sta∏ych i roboczych
komitetów organizacji mi´dzynarodowych lub
b´dàcych cz∏onkami statutowych organów tych
organizacji, zajmujàcych si´ problemami rynku
mi´sa drobiowego;

9) Fundusz Promocji Ryb wspiera:

a) dzia∏ania majàce na celu informowanie o jako-
Êci i cechach, w tym zaletach, ryb oraz ich prze-
tworów,

b) dzia∏ania majàce na celu promocj´ spo˝ycia ryb
i ich przetworów,

c) udzia∏ w wystawach i targach zwiàzanych z po-
∏owem, chowem, hodowlà lub przetwórstwem
ryb,

d) badania rynkowe dotyczàce spo˝ycia ryb i ich
przetworów,

e) badania naukowe i prace rozwojowe majàce na
celu popraw´ jakoÊci ryb oraz ich przetworów,
a tak˝e prowadzàce do wzrostu ich spo˝ycia,

f) szkolenia producentów i przetwórców ryb,

g) dzia∏alnoÊç krajowych organizacji bran˝owych,
w tym ich przedstawicieli, bioràcych udzia∏
w pracach specjalistycznych sta∏ych i robo-
czych komitetów organizacji mi´dzynarodo-
wych lub b´dàcych cz∏onkami statutowych or-
ganów tych organizacji, zajmujàcych si´ pro-
blemami rynku ryb.

Art. 3. 1. Do wp∏at na Fundusz Promocji Mleka sà
obowiàzane podmioty skupujàce w rozumieniu usta-
wy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mle-
ka i przetworów mlecznych, w wysokoÊci 0,001 z∏ od
ka˝dego skupionego przez nie kilograma mleka.

2. Wp∏aty na fundusze promocji, o których mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 2—9, sà naliczane, w wyso-
koÊci 0,1 % wartoÊci netto, od nast´pujàcych rzeczy 
ruchomych, b´dàcych przedmiotem czynnoÊci pod-
legajàcych opodatkowaniu podatkiem od towarów
i us∏ug:

1) Êwinie ˝ywe,

2) byd∏o i ciel´ta ˝ywe,

3) konie ˝ywe,

4) owce ˝ywe,

5) zbo˝a,

6) owoce i warzywa,

7) drób ˝ywy,

8) ryby

— zwanych dalej „towarami”.

3. Do naliczania, pobierania i przekazywania wp∏at
na:

1) Fundusz Promocji Mi´sa Wieprzowego sà obo-
wiàzani:

a) przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie uboju Êwiƒ,

b) przedsi´biorcy b´dàcy podatnikami podatku od
towarów i us∏ug w rozumieniu ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug
(Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên. zm.2)), zwanej da-
lej „ustawà o VAT”, którzy prowadzà dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie wywozu poza teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej ˝ywych Êwiƒ;

2) Fundusz Promocji Mi´sa Wo∏owego sà obowiàzani:

a) przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie uboju byd∏a lub cielàt,

b) przedsi´biorcy b´dàcy podatnikami podatku od
towarów i us∏ug w rozumieniu ustawy o VAT,
którzy prowadzà dzia∏alnoÊç gospodarczà w za-
kresie wywozu poza terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej ˝ywych zwierzàt, o których mowa
w lit. a;

3) Fundusz Promocji Mi´sa Koƒskiego sà obowiàzani:

a) przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie uboju koni,

b) przedsi´biorcy b´dàcy podatnikami podatku od
towarów i us∏ug w rozumieniu ustawy o VAT,
którzy prowadzà dzia∏alnoÊç gospodarczà w za-
kresie wywozu poza terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej ˝ywych koni;

4) Fundusz Promocji Mi´sa Owczego sà obowiàzani:

a) przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie uboju jagniàt lub owiec,

b) przedsi´biorcy b´dàcy podatnikami podatku od
towarów i us∏ug w rozumieniu ustawy o VAT,
którzy prowadzà dzia∏alnoÊç gospodarczà w za-
kresie wywozu poza terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej ˝ywych zwierzàt, o których mowa
w lit. a;

5) Fundusz Promocji Ziarna Zbó˝ i Przetworów Zbo-
˝owych sà obowiàzani przedsi´biorcy prowadzàcy
dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie przetwórstwa
na cele konsumpcyjne zbó˝, o których mowa
w art. 2 ust. 2 pkt 6 lit. a;

6) Fundusz Promocji Owoców i Warzyw sà obowià-
zani przedsi´biorcy b´dàcy podatnikami podatku
od towarów i us∏ug w rozumieniu ustawy o VAT,
którzy:

a) skupujà owoce lub warzywa od podmiotów,
o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT,
w celu ich przetworzenia lub odprzeda˝y,

b) wytwarzajà owoce i warzywa;

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199
i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029,
z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r.
Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209,
poz. 1320 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11.
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7) Fundusz Promocji Mi´sa Drobiowego sà obowià-
zani:

a) przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie uboju drobiu,

b) przedsi´biorcy b´dàcy podatnikami podatku od
towarów i us∏ug w rozumieniu ustawy o VAT,
którzy prowadzà dzia∏alnoÊç gospodarczà w za-
kresie wywozu poza terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej ˝ywego drobiu;

8) Fundusz Promocji Ryb sà obowiàzani przedsi´-
biorcy b´dàcy podatnikami podatku od towarów
i us∏ug w rozumieniu ustawy o VAT, którzy:

a) skupujà ryby od podmiotów, o których mowa
w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, w celu ich prze-
tworzenia lub odprzeda˝y,

b) prowadzà dzia∏alnoÊç w zakresie po∏owu ryb
w wodach Êródlàdowych lub morskich,

c) prowadzà dzia∏alnoÊç w zakresie chowu lub ho-
dowli ryb.

4. Wp∏aty na fundusze promocji, o których mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 2—9, sà naliczane i pobierane od
podmiotów, które zbywajà towary na rzecz podmio-
tów, o których mowa w ust. 3 pkt 1—5, pkt 6 lit. a,
pkt 7 oraz pkt 8 lit. a.

5. Podmioty, o których mowa w:

1) ust. 3 pkt 1—5, pkt 6 lit. a, pkt 7 oraz pkt 8 lit. a: 

a) naliczajà i pobierajà od podmiotów, które zby-
wajà na ich rzecz towary, wp∏aty na fundusze
promocji z nale˝noÊci za te towary na podsta-
wie faktur, nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni od
dnia ich wystawienia,

b) potwierdzajà, w formie pisemnego oÊwiadcze-
nia, naliczenie i pobranie wp∏at na fundusze
promocji, które zawiera w szczególnoÊci:

— nazw´, siedzib´ i adres albo imi´, nazwisko,
miejsce zamieszkania i adres podmiotu obo-
wiàzanego do wp∏at na dany fundusz promo-
cji oraz podmiotu, od którego naliczono i po-
brano t´ wp∏at´,

— okreÊlenie wartoÊci i rodzaju towaru, stano-
wiàcego podstaw´ wp∏aty,

— kwot´ pobranà z tytu∏u wp∏aty na dany fun-
dusz promocji od zbytego towaru;

2) ust. 3 pkt 6 lit. b, naliczajà i przekazujà nale˝ne
wp∏aty na fundusze promocji na podstawie faktur
za zbyte przez nie towary, o których mowa w ust. 2
pkt 6;

3) ust. 3 pkt 8 lit. b i c, naliczajà i przekazujà nale˝ne
wp∏aty na fundusze promocji na podstawie faktur
za zbyte przez nie towary, o których mowa w ust. 2
pkt 8.

6. Wp∏at na fundusze promocji nie nalicza si´ i nie
pobiera od mleka i towarów stanowiàcych przedmiot
wewnàtrzwspólnotowego nabycia towarów w rozu-
mieniu przepisów ustawy o VAT.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy wykaz
towarów, od których sà naliczane, pobierane, przeka-

zywane i wp∏acane wp∏aty na fundusze promocji,
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2—9, majàc na
wzgl´dzie zapewnienie efektywnej realizacji wp∏at na
fundusze promocji i z uwzgl´dnieniem przepisów
ustawy o VAT i przepisów w sprawie Polskiej Klasyfi-
kacji Wyrobów i Us∏ug.

Art. 4. 1. Prezes Agencji Rynku Rolnego, zwanej
dalej „Agencjà”:

1) dysponuje Êrodkami funduszy promocji na pod-
stawie uchwa∏ komisji zarzàdzajàcych;

2) zapewnia obs∏ug´ prawnà oraz techniczno-biuro-
wà funduszy promocji oraz komisji zarzàdzajàcych;

3) sporzàdza sprawozdania z wykonania planu finan-
sowego funduszy promocji;

4) odmawia realizacji uchwa∏ komisji zarzàdzajàcych
niezgodnych z przepisami prawa;

5) ustala, w drodze decyzji, wysokoÊç wp∏at na Fun-
dusz Promocji Mleka na podstawie informacji,
o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c tiret dru-
gie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji
rynku mleka i przetworów mlecznych.

2. Do post´powaƒ w sprawach indywidualnych,
rozstrzyganych przez Prezesa Agencji w drodze decy-
zji administracyjnych, stosuje si´ przepisy Kodeksu
post´powania administracyjnego, chyba ˝e ustawa
stanowi inaczej.

Art. 5. 1. Koszty zwiàzane z realizacjà przez Agen-
cj´ zadaƒ, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, sà po-
krywane ze Êrodków funduszy promocji. WysokoÊç
tych kosztów nie mo˝e przekroczyç 3,5 % rocznych
wp∏ywów na poszczególne fundusze promocji.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje kosztów
zwiàzanych z realizacjà przez Agencj´ zadaƒ, o któ-
rych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, pokrywanych ze Êrod-
ków funduszy promocji oraz sposób i warunki przeka-
zywania i rozliczania tych Êrodków, majàc na wzgl´-
dzie zapewnienie prawid∏owej obs∏ugi funduszy pro-
mocji oraz zasady gospodarki finansowej Agencji.

Art. 6. 1. Podmioty okreÊlone w:

1) art. 3 ust. 1 dokonujà wp∏aty na Fundusz Promocji
Mleka na podstawie decyzji, o której mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 5, za okresy kwartalne, w termi-
nie 14 dni od dnia dor´czenia tej decyzji;

2) art. 3 ust. 3:

a) sk∏adajà Prezesowi Agencji deklaracje, w któ-
rych wykazujà wysokoÊç zobowiàzania na rzecz
danego funduszu promocji, z wyszczególnie-
niem odr´bnie kwoty naliczonej i kwoty pobra-
nej, za okresy kwartalne, w terminie do 25 dnia
miesiàca nast´pujàcego po ka˝dym kolejnym
kwartale;

b) bez wezwania Prezesa Agencji, obliczajà kwot´
nale˝nà z tytu∏u naliczenia wp∏aty na rzecz da-
nego funduszu promocji za okresy kwartalne
i przekazujà t´ kwot´ w terminie do 25 dnia
miesiàca nast´pujàcego po danym kwartale.
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2. Deklaracje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a,
sà sk∏adane na formularzach opracowanych i udost´p-
nionych przez Agencj´ i zawierajà w szczególnoÊci:

1) nazw´, siedzib´ i adres albo imi´, nazwisko, miej-
sce zamieszkania i adres podmiotu naliczajàcego,
pobierajàcego i przekazujàcego wp∏aty na dany
fundusz promocji oraz numer rejestracyjny w cen-
tralnym rejestrze przedsi´biorców, o którym mo-
wa w art. 22 ust. 1 ustawy 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 i Nr 95, poz. 792);

2) okreÊlenie iloÊci lub wartoÊci towaru, stanowià-
cych podstaw´ wp∏aty;

3) kwot´ nale˝nà z tytu∏u wp∏aty na dany fundusz
promocji za okreÊlony kwarta∏. 

3. Je˝eli wysokoÊç zobowiàzania za dany kwarta∏
nie przekracza pi´ciokrotnie wysokoÊci kosztów upo-
mnienia w post´powaniu egzekucyjnym w admini-
stracji, zobowiàzanie to zalicza si´ na poczet zobowià-
zania za kolejny kwarta∏. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje
si´ odpowiednio.

4. Do wp∏at i podmiotów, o których mowa w art. 3,
stosuje si´ odpowiednio przepisy dzia∏u III i VI ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên. zm.3)), chyba ˝e
ustawa stanowi inaczej.

5. Uprawnienia organów podatkowych okreÊlone
w ustawie, o której mowa w ust. 4, przys∏ugujà:

1) Prezesowi Agencji jako organowi pierwszej 
instancji;

2) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rynków rolnych
jako organowi odwo∏awczemu od decyzji Prezesa
Agencji.

6. Do egzekucji nale˝noÊci przypadajàcych na rzecz
danego funduszu promocji od podmiotów, o których
mowa w art. 3 ust. 1 i 3, stosuje si´ przepisy o post´-
powaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 7. 1. Ârodki finansowe funduszy promocji sà
gromadzone na wyodr´bnionym dla ka˝dego z fundu-
szy promocji rachunku Agencji.

2. Dochodami funduszy promocji sà:

1) wp∏aty, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2;

2) odsetki bankowe od Êrodków pieni´˝nych groma-
dzonych na rachunku bie˝àcym danego funduszu
promocji oraz z tytu∏u oprocentowania lokat;

3) darowizny i zapisy.

3. Ârodki finansowe funduszy promocji nie sà
Êrodkami publicznymi w rozumieniu przepisów 
o finansach publicznych.

Art. 8. 1. Gospodarka finansowa ka˝dego z fundu-
szy promocji jest prowadzona na podstawie:

1) zasad gospodarowania Êrodkami finansowymi
danego funduszu promocji;

2) planu finansowego danego funduszu promocji.

2. W zasadach gospodarowania Êrodkami finanso-
wymi danego funduszu promocji okreÊla si´:

1) sposób sporzàdzania planu finansowego, uwzgl´d-
niajàcy cele realizowane przez ten fundusz oraz za-
kres informacji, o których mowa w ust. 3;

2) wysokoÊç wsparcia finansowego na realizacj´ za-
daƒ okreÊlonych w planie finansowym tego fun-
duszu, wyra˝onà procentowo.

3. Plan finansowy danego funduszu promocji za-
wiera informacje o:

1) stanie tego funduszu na poczàtek i na koniec roku,
obejmujàcym Êrodki finansowe, nale˝noÊci i zobo-
wiàzania;

2) dochodach;

3) zadaniach realizowanych w danym roku finanso-
wym;

4) maksymalnej kwocie Êrodków finansowych prze-
znaczonych na realizacj´ poszczególnych zadaƒ.

4. Rokiem finansowym funduszy promocji jest rok
kalendarzowy.

5. Plany finansowe funduszy promocji sà uchwala-
ne na ka˝dy rok finansowy, nie póêniej ni˝ do dnia 
30 listopada roku poprzedzajàcego dany rok finansowy.

6. Rok finansowy funduszy promocji jest zamyka-
ny sprawozdaniem:

1) z wykonania planu finansowego, sporzàdzonym
nie póêniej ni˝ do ostatniego dnia drugiego mie-
siàca nast´pujàcego po zakoƒczeniu roku finanso-
wego;

2) rzeczowym sporzàdzonym nie póêniej ni˝ do
ostatniego dnia trzeciego miesiàca nast´pujàcego
po zakoƒczeniu roku finansowego.

7. Sprawozdanie rzeczowe zawiera w szczególnoÊci:

1) zestawienie zaplanowanych i zrealizowanych za-
daƒ;

2) terminy, w których zadania zosta∏y zrealizowane;

3) ocen´ merytorycznà zrealizowanych zadaƒ.

Art. 9. 1. Ârodki finansowe funduszy promocji s∏u-
˝àce realizacji celów, o których mowa w art. 2 ust. 1,
mogà zostaç przeznaczone na:

1) finansowanie lub wspó∏finansowanie programów
promocyjnych i informacyjnych;

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r.
Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109
i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 44, poz. 362 i Nr 57, poz. 466.
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2) wspó∏finansowanie programów promocyjnych
i informacyjnych kwalifikujàcych si´ do uzyskania
na ich realizacj´ wsparcia ze Êrodków Unii Euro-
pejskiej;

3) udzielanie wsparcia finansowego na realizacj´ za-
daƒ okreÊlonych w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. e, g i h,
pkt 2 lit. e—g, pkt 3 lit. e—g, pkt 4 lit. e—g, pkt 5
lit. e—g, pkt 6 lit. e—g, pkt 7 lit. e—g, pkt 8 lit. e—g
oraz pkt 9 lit. e—g.

2. O Êrodki funduszy promocji mogà si´ ubiegaç:

1) ogólnokrajowe organizacje zrzeszajàce producen-
tów rolnych lub przetwórców produktów rolno-
-spo˝ywczych majàcych miejsce zamieszkania 
albo siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, którzy produkujà lub dokonujà obrotu:

a) mlekiem lub przetworami mlecznymi — w przy-
padku Funduszu Promocji Mleka,

b) Êwiniami, mi´sem wieprzowym lub jego prze-
tworami — w przypadku Funduszu Promocji
Mi´sa Wieprzowego,

c) byd∏em, mi´sem wo∏owym lub przetworami
z tego mi´sa — w przypadku Funduszu Promo-
cji Mi´sa Wo∏owego,

d) koƒmi, mi´sem koƒskim lub przetworami z te-
go mi´sa — w przypadku Funduszu Promocji
Mi´sa Koƒskiego,

e) owcami, mi´sem owczym lub przetworami z te-
go mi´sa — w przypadku Funduszu Promocji
Mi´sa Owczego,

f) zbo˝em lub przetworami zbo˝owymi — w przy-
padku Funduszu Promocji Ziarna Zbó˝ i Prze-
tworów Zbo˝owych,

g) owocami lub warzywami lub ich przetworami
— w przypadku Funduszu Promocji Owoców
i Warzyw,

h) drobiem, mi´sem drobiowym lub jego prze-
tworami — w przypadku Funduszu Promocji
Mi´sa Drobiowego,

i) rybami lub ich przetworami — w przypadku
Funduszu Promocji Ryb;

2) ogólnokrajowe organizacje bran˝owe lub mi´dzy-
bran˝owe zrzeszajàce producentów lub przetwór-
ców produktów rolno-spo˝ywczych, inne ni˝ orga-
nizacje okreÊlone w pkt 1, je˝eli ich cele statutowe
sà zgodne z celami funduszy promocji, o których
mowa w art. 2;

3. Podmioty wykorzystujàce Êrodki funduszy pro-
mocji sà obowiàzane stosowaç konkurencyjne proce-
dury wyboru wykonawców realizowanych dzia∏aƒ.

4. WysokoÊç wsparcia finansowego na realizacj´
zadaƒ okreÊlonych w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. f—h, pkt 2
lit. f i g, pkt 3 lit. f i g, pkt 4 lit. f i g, pkt 5 lit. f i g, pkt 6
lit. f i g, pkt 7 lit. f i g, pkt 8 lit. f i g oraz pkt 9 lit. f i g,
nie mo˝e przekroczyç 15 % maksymalnej kwoty Êrod-
ków finansowych przeznaczonych na realizacj´
wszystkich zadaƒ funduszu promocji w danym roku 
finansowym.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wa-
runki i tryb udzielania wsparcia finansowego, o któ-
rym mowa w ust. 1, majàc na wzgl´dzie zapewnienie
efektywnej realizacji celów funduszy promocji okreÊ-
lonych w art. 2.

Art. 10. Dla ka˝dego z funduszy promocji tworzy
si´ komisj´ zarzàdzajàcà, w sk∏ad której wchodzi
9 cz∏onków, przy czym komisja zarzàdzajàca:

1) Funduszu Promocji Mleka sk∏ada si´ z:

a) 4 cz∏onków reprezentujàcych dostawców hurto-
wych lub bezpoÊrednich, w rozumieniu ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku
mleka i przetworów mlecznych, wybranych
spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez ogólno-
krajowe organizacje zrzeszajàce dostawców
hurtowych lub bezpoÊrednich,

b) 4 cz∏onków reprezentujàcych podmioty skupu-
jàce mleko i zak∏ady prowadzàce dzia∏alnoÊç
w zakresie przetwórstwa mleka, nieb´dàce
podmiotami skupujàcymi, wybranych spoÊród
kandydatów zg∏oszonych przez ogólnokrajowe
organizacje zrzeszajàce zak∏ady przetwórcze
oraz podmioty skupujàce, nieb´dàce zak∏adami
przetwórczymi,

c) cz∏onka reprezentujàcego izby rolnicze, wybra-
nego spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez
Krajowà Rad´ Izb Rolniczych;

2) Funduszu Promocji Mi´sa Wieprzowego sk∏ada
si´ z:

a) 4 cz∏onków reprezentujàcych podmioty prowa-
dzàce chów lub hodowl´ Êwiƒ, wybranych spo-
Êród kandydatów zg∏oszonych przez ogólnokra-
jowe organizacje tych podmiotów,

b) 4 cz∏onków reprezentujàcych zak∏ady prowadzà-
ce dzia∏alnoÊç w zakresie przetwórstwa mi´sa
oraz nieb´dàcych zak∏adami przetwórczymi
przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç go-
spodarczà w zakresie uboju Êwiƒ, wybranych
spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez ogólno-
krajowe organizacje zrzeszajàce zak∏ady prze-
twórcze oraz nieb´dàcych zak∏adami przetwór-
czymi przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏al-
noÊç gospodarczà w zakresie uboju Êwiƒ,

c) cz∏onka reprezentujàcego izby rolnicze, wybra-
nego spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez
Krajowà Rad´ Izb Rolniczych;

3) Funduszu Promocji Mi´sa Wo∏owego sk∏ada si´ z:

a) 4 cz∏onków reprezentujàcych podmioty prowa-
dzàce chów lub hodowl´ byd∏a rzeênego, wybra-
nych spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez
ogólnokrajowe organizacje tych podmiotów,

b) 4 cz∏onków reprezentujàcych zak∏ady prowadzà-
ce dzia∏alnoÊç w zakresie przetwórstwa mi´sa
oraz nieb´dàcych zak∏adami przetwórczymi
przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç go-
spodarczà w zakresie uboju byd∏a, wybranych
spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez ogólno-
krajowe organizacje zrzeszajàce zak∏ady prze-
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twórcze oraz nieb´dàcych zak∏adami przetwór-
czymi przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏al-
noÊç gospodarczà w zakresie uboju byd∏a,

c) cz∏onka reprezentujàcego izby rolnicze, wybra-
nego spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez
Krajowà Rad´ Izb Rolniczych;

4) Fundusz Promocji Mi´sa Koƒskiego sk∏ada si´ z:

a) 4 cz∏onków reprezentujàcych podmioty prowa-
dzàce chów lub hodowl´ koni rzeênych, wybra-
nych spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez
ogólnokrajowe organizacje tych podmiotów,

b) 4 cz∏onków reprezentujàcych zak∏ady prowa-
dzàce dzia∏alnoÊç w zakresie przetwórstwa mi´-
sa oraz nieb´dàcych zak∏adami przetwórczymi
przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç go-
spodarczà w zakresie uboju koni wybranych
spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez ogólno-
krajowe organizacje zrzeszajàce zak∏ady prze-
twórcze oraz nieb´dàcych zak∏adami przetwór-
czymi przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏al-
noÊç gospodarczà w zakresie uboju koni,

c) cz∏onka reprezentujàcego izby rolnicze, wybra-
nego spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez
Krajowà Rad´ Izb Rolniczych,

5) Funduszu Promocji Mi´sa Owczego sk∏ada si´ z:

a) 4 cz∏onków reprezentujàcych podmioty prowa-
dzàce chów lub hodowl´ owiec, wybranych
spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez ogólno-
krajowe organizacje tych podmiotów,

b) 4 cz∏onków reprezentujàcych zak∏ady prowadzà-
ce dzia∏alnoÊç w zakresie przetwórstwa mi´sa
oraz nieb´dàcych zak∏adami przetwórczymi
przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç go-
spodarczà w zakresie uboju owiec, wybranych
spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez ogólno-
krajowe organizacje zrzeszajàce zak∏ady prze-
twórcze oraz nieb´dàcych zak∏adami przetwór-
czymi przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏al-
noÊç gospodarczà w zakresie uboju owiec,

c) cz∏onka reprezentujàcego izby rolnicze, wybra-
nego spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez
Krajowà Rad´ Izb Rolniczych,

6) Funduszu Promocji Ziarna Zbó˝ i Przetworów Zbo-
˝owych sk∏ada si´ z:

a) 4 cz∏onków reprezentujàcych producentów zbó˝,
powo∏anych spoÊród kandydatów zg∏oszonych
przez ogólnokrajowe organizacje tych produ-
centów,

b) 4 cz∏onków reprezentujàcych zak∏ady przetwór-
cze zbó˝ oraz nieb´dàce zak∏adami przetwór-
czymi podmioty skupujàce zbo˝a, wybranych
spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez ogólno-
krajowe organizacje zrzeszajàce zak∏ady prze-
twórcze zbó˝ oraz nieb´dàce zak∏adami prze-
twórczymi podmioty skupujàce zbo˝a, 

c) cz∏onka reprezentujàcego izby rolnicze, wybra-
nego spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez
Krajowà Rad´ Izb Rolniczych;

7) Funduszu Promocji Owoców i Warzyw sk∏ada si´ z:

a) 4 cz∏onków reprezentujàcych producentów
owoców lub warzyw, wybranych spoÊród kan-
dydatów zg∏oszonych przez ogólnokrajowe or-
ganizacje tych producentów,

b) 4 cz∏onków reprezentujàcych zak∏ady przetwór-
cze owoców lub warzyw oraz nieb´dàce zak∏a-
dami przetwórczymi podmioty skupujàce owo-
ce lub warzywa, wybranych spoÊród kandyda-
tów zg∏oszonych przez ogólnokrajowe organi-
zacje zrzeszajàce zak∏ady przetwórcze owoców
lub warzyw oraz nieb´dàce zak∏adami prze-
twórczymi podmioty skupujàce owoce lub wa-
rzywa, 

c) cz∏onka reprezentujàcego izby rolnicze, wybra-
nego spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez
Krajowà Rad´ Izb Rolniczych;

8) Funduszu Promocji Mi´sa Drobiowego sk∏ada si´ z:

a) 4 cz∏onków reprezentujàcych podmioty prowa-
dzàce chów lub hodowl´ drobiu rzeênego, wy-
branych spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez
ogólnokrajowe organizacje tych podmiotów,

b) 4 cz∏onków reprezentujàcych zak∏ady prowa-
dzàce dzia∏alnoÊç w zakresie przetwórstwa mi´-
sa drobiowego oraz przedsi´biorców prowa-
dzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie
uboju drobiu, nieprowadzàcych dzia∏alnoÊci
w zakresie przetwórstwa mi´sa drobiowego,
wybranych spoÊród kandydatów zg∏oszonych
przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszajàce
zak∏ady prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie
przetwórstwa mi´sa drobiowego oraz przedsi´-
biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie
uboju drobiu, nieprowadzàcych dzia∏alnoÊci
w zakresie przetwórstwa mi´sa drobiowego,

c) cz∏onka reprezentujàcego izby rolnicze, wybra-
nego spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez
Krajowà Rad´ Izb Rolniczych;

9) Funduszu Promocji Ryb sk∏ada si´ z:

a) 4 cz∏onków reprezentujàcych podmioty prowa-
dzàce dzia∏alnoÊç w zakresie po∏owu ryb Êród-
làdowych lub morskich oraz chowu lub hodow-
li ryb, wybranych spoÊród kandydatów zg∏oszo-
nych przez ogólnokrajowe organizacje tych
podmiotów,

b) 4 cz∏onków reprezentujàcych zak∏ady przetwór-
cze ryb oraz nieb´dàce zak∏adami przetwórczy-
mi podmioty skupujàce ryby, wybranych spo-
Êród kandydatów zg∏oszonych przez ogólnokra-
jowe organizacje zrzeszajàce zak∏ady przetwór-
cze ryb oraz nieb´dàce zak∏adami przetwórczy-
mi podmioty skupujàce ryby, 

c) cz∏onka reprezentujàcego izby rolnicze, wybra-
nego spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez
Krajowà Rad´ Izb Rolniczych.

Art. 11. 1. Cz∏onków komisji zarzàdzajàcych powo-
∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw rynków
rolnych.
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2. W sk∏ad komisji zarzàdzajàcej powo∏uje si´ oso-
b´, która nie zosta∏a skazana prawomocnym wyro-
kiem za umyÊlne przest´pstwo przeciwko mieniu,
wiarygodnoÊci dokumentów, obrotowi pieni´dzmi
i papierami wartoÊciowymi, obrotowi gospodarcze-
mu lub za umyÊlne przest´pstwo skarbowe.

3. Kadencja cz∏onków komisji zarzàdzajàcych trwa
4 lata, liczàc od dnia ich powo∏ania.

4. Cz∏onkowie komisji zarzàdzajàcych wykonujà
swoje obowiàzki do dnia powo∏ania ich nast´pców.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych od-
wo∏uje cz∏onka komisji zarzàdzajàcej:

1) na wniosek organizacji, która zg∏osi∏a jego kandy-
datur´;

2) w przypadku jego rezygnacji.

6. Cz∏onkostwo w komisji zarzàdzajàcej wygasa,
je˝eli cz∏onek komisji zarzàdzajàcej zmar∏ lub zosta∏
skazany za przest´pstwo, o którym mowa w ust. 2.
Stwierdzenia wygaÊni´cia cz∏onkostwa w komisji za-
rzàdzajàcej w przypadku cz∏onka, skazanego prawo-
mocnym wyrokiem za przest´pstwo, o którym mowa
w ust. 2, dokonuje, na wniosek komisji zarzàdzajàcej
danego funduszu promocji, minister w∏aÊciwy do
spraw rynków rolnych.

7. Je˝eli cz∏onek komisji zarzàdzajàcej zosta∏ od-
wo∏any albo wygas∏o jego cz∏onkostwo, minister w∏a-
Êciwy do spraw rynków rolnych dokonuje w to miej-
sce powo∏ania uzupe∏niajàcego spoÊród kandydatów
zg∏oszonych przez organizacj´, która zg∏osi∏a kandy-
datur´ odwo∏anego cz∏onka lub cz∏onka, którego
cz∏onkostwo wygas∏o.

8. Kadencja cz∏onka komisji zarzàdzajàcej powo∏a-
nego w drodze powo∏ania uzupe∏niajàcego up∏ywa
wraz z kadencjà cz∏onka, o którym mowa w ust. 5 lub 6.

9. Komisja zarzàdzajàca dzia∏a na podstawie regu-
laminu okreÊlajàcego w szczególnoÊci sposób repre-
zentowania tej komisji, cz´stotliwoÊç i tryb zwo∏ywa-
nia jej posiedzeƒ oraz tryb podejmowania przez nià
uchwa∏.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb zg∏aszania
przez ogólnokrajowe organizacje, o których mowa
w art. 10, kandydatów na cz∏onków komisji zarzàdza-
jàcych oraz sposób ich wyboru, majàc na uwadze za-
pewnienie reprezentatywnoÊci tych komisji oraz po-
wo∏anie do ich sk∏adu osób o doÊwiadczeniu w zakre-
sie danej bran˝y.

Art. 12. 1. Do zadaƒ komisji zarzàdzajàcych nale˝y:

1) reprezentowanie interesów bran˝, których dotyczà
fundusze promocji, wobec ministra w∏aÊciwego
do spraw rynków rolnych, innych organów ad-
ministracji publicznej oraz Prezesa Agencji w za-
kresie zarzàdzania funduszem promocji w∏aÊci-
wym dla danej bran˝y;

2) ustalanie zasad gospodarowania Êrodkami finan-
sowymi danego funduszu promocji okreÊlajàcych
w szczególnoÊci szczegó∏owe warunki i tryb przed-

k∏adania propozycji programów promocyjnych
i informacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1
pkt 1 i 2;

3) ustalenie planu finansowego danego funduszu
promocji w zakresie realizacji celów, o których
mowa w art. 2;

4) sporzàdzenie sprawozdania rzeczowego danego
funduszu promocji;

5) uchwalenie regulaminu danej komisji.

2. Rozstrzygni´cia komisji zarzàdzajàcej zapadajà
w formie uchwa∏.

3. Komisje zarzàdzajàce mogà ustaliç, jakie zada-
nia b´dà wspólnie finansowane ze Êrodków poszcze-
gólnych funduszy promocji.

Art. 13. 1. Komisje zarzàdzajàce przekazujà mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw rynków rolnych:

1) regulamin danej komisji;

2) zasady gospodarowania Êrodkami finansowymi
danego funduszu promocji i plany finansowe da-
nego funduszu promocji w zakresie realizacji ce-
lów, o których mowa w art. 2;

3) sprawozdania rzeczowe i sprawozdania z wykona-
nia planu finansowego funduszy promocji.

2. Dokumenty, o których mowa w art. 4 ust. 1 
pkt 3 oraz art. 12 ust. 1 pkt 2—4, sà udost´pniane
przez Prezesa Agencji w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Agencji.

Art. 14. Na potrzeby realizacji przez Agencj´ zadaƒ
w ramach funduszy promocji sà udost´pniane nast´-
pujàce informacje:

1) z Krajowego Rejestru Sàdowego utworzonego
ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Re-
jestrze Sàdowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168,
poz. 1186, z póên. zm.4)) — wykazy podmiotów,
których przedmiot dzia∏alnoÊci zosta∏ okreÊlony
w art. 3 ust. 2, obejmujàce:

a) nazw´ lub firm´, pod którà dzia∏a podmiot,

b) oznaczenie formy prawnej podmiotu,

c) siedzib´ i adres podmiotu,

d) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu;

2) z rejestru zak∏adów, które produkujà lub wprowa-
dzajà do obrotu ˝ywnoÊç pochodzenia niezwierz´-
cego i wprowadzajà do obrotu produkty pocho-
dzenia zwierz´cego, nieobj´tych urz´dowà kon-
trolà organów Inspekcji Weterynaryjnej utworzo-
nego ustawà z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpie-
czeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia (Dz. U. Nr 171,
poz. 1225 oraz z 2008 r. Nr 214, poz. 1346, Nr 223,
poz. 1463 i Nr 234, poz. 1570) — wykazy podmio-
tów, których przedmiot dzia∏alnoÊci zosta∏ okreÊlo-
ny w art. 3 ust. 2, obejmujàce:

a) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres 
albo nazw´, siedzib´ i adres tego podmiotu,

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341 i Nr 53, poz. 434.
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b) w przypadku osoby fizycznej — numer ewiden-
cyjny powszechnego elektronicznego systemu
ewidencji ludnoÊci (PESEL), je˝eli numer taki
zosta∏ nadany,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmio-
tu, je˝eli numer taki zosta∏ nadany.

Art. 15. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agen-
cji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rol-
nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z 2008 r.
Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 95,
poz. 792) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 20 w ust. 1 w pkt 2 cz´Êç wspólna wylicze-
nia otrzymuje brzmienie: 

„— uczestniczàcych w mechanizmach administro-
wanych przez Agencj´, w tym dotyczàcych
Wspólnej Polityki Rolnej;”;

2) w art. 22:

a) w ust. 1 w pkt 2 na koƒcu dodaje si´ przecinek
i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) wp∏acajàcy na fundusze promocji produk-
tów rolno-spo˝ywczych, o których mowa
w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o fundu-
szach promocji produktów rolno-spo˝yw-
czych (Dz. U. Nr 97, poz. 799), lub korzysta-
jàcy ze Êrodków tych funduszy”,

b) dodaje si´ ust. 9 w brzmieniu:

„9. Przepisów ust. 6 i 6a nie stosuje si´ do
przedsi´biorców, o których mowa w ust. 1
pkt 3.”.

Art. 16. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o or-
ganizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 11, poz. 65) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 1 uchyla si´ pkt 2 i 3;

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Do realizacji przez Agencj´ Rynku Rolnego,
zwanà dalej „Agencjà”, zadaƒ wymienio-
nych w przepisach okreÊlonych w za∏àczni-
ku, nie stosuje si´ przepisów o ochronie
konkurencji i konsumentów oraz przepi-
sów o zamówieniach publicznych.”;

3) w art. 46:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ze Êrodków finansowych pochodzàcych
z Funduszu Promocji Mleka przewidzianych

w planie finansowym tego Funduszu —
w przedszkolach i szko∏ach, z wy∏àczeniem
szkó∏ podstawowych i wy˝szych;”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wyp∏ata Êrodków finansowych pochodzà-
cych z Funduszu Promocji Mleka okreÊlo-
nych w ust. 1, odbywa si´ na zasadach
i w trybie udzielania dop∏at, o których mo-
wa w art. 42 pkt 2 lit. g.”;

4) uchyla si´ rozdzia∏ 5.

Art. 17. 1. Rok finansowy funduszy promocji
w 2009 r. trwa od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. 

2. Plan finansowy na 2009 r. fundusze promocji
uchwalà do dnia 1 paêdziernika 2009 r. 

Art. 18. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rol-
nych zwo∏a pierwsze posiedzenie komisji zarzàdzajà-
cej w terminie 14 dni od dnia powo∏ania wszystkich
cz∏onków danej komisji.

Art. 19. 1. Ârodki zgromadzone na wyodr´bnio-
nym rachunku Funduszu Promocji Mleczarstwa, o któ-
rym mowa w art. 52 ustawy wymienionej w art. 16,
stajà si´ z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy Êrodkami 
finansowymi Funduszu Promocji Mleka.

2. Prezes Agencji Rynku Rolnego na podstawie in-
formacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5 lit. a
ustawy wymienionej w art. 16, mo˝e, w drodze decy-
zji administracyjnej, dokonaç rozliczenia nale˝nych
wp∏at na Fundusz Promocji Mleka za rok kwoto-
wy 2009/2010.

3. Post´powania w sprawach dotyczàcych do-
finansowania ze Êrodków Funduszu Promocji Mle-
czarstwa, wszcz´te i niezakoƒczone przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, toczà si´ na zasadach i w trybie
okreÊlonych w przepisach dotychczasowych.

4. Szczegó∏owe zasady gospodarowania Fundu-
szem Promocji Mleczarstwa oraz jego plan finansowy,
ustalone przez Komisj´ Porozumiewawczà do Spraw
Mleka i Przetworów Mlecznych, stosuje si´ do dnia
ustalenia zasad gospodarowania Êrodkami finanso-
wymi oraz planu finansowego Funduszu Promocji
Mleka. 

Art. 20. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2009 r.
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