
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 29 marca 2016 r. 

Poz. 401 

OBWIESZCZENIE 

M A RSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 17 marca 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych 

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 633), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512), 

2) ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146), 

3) ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1419), 

4) ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1893), 

5) ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 50) 

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 17 marca 2016 r. 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje: 

1) odnośnika nr 2 oraz art. 141 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512), które stanowią: 

„2) Przepisy niniejszej ustawy: 

1) wdrażają postanowienia: 

a) dyrektywy Rady 66/401/WE z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin 
pastewnych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, str. 2298, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 55, z późn. zm.), 

b) dyrektywy Rady 66/402/WE z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin 
zbożowych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, str. 2309, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 66, z późn. zm.), 

c) dyrektywy Rady 68/193/EWG z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie wprowadzania do obrotu materiału 
do wegetatywnego rozmnażania winorośli (Dz. Urz. WE L 93 z 17.04.1968, str. 15, z późn. zm.; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 123, z późn. zm.), 

d) dyrektywy Rady 98/56/EWG z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym 
roślin ozdobnych (Dz. Urz. WE L 226 z 13.08.1998, str. 16, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 363, z późn. zm.), 
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e) dyrektywy Komisji 93/17/EWG z dnia 30 marca 1993 r. określającej wspólnotowe klasy dla elitarnych 
sadzeniaków ziemniaka, wraz z warunkami oraz oznaczeniami stosowanymi dla tych klas (Dz. Urz. 
WE L 106 z 30.04.1993, str. 7; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 169), 

f) dyrektywy Komisji 93/48/EWG z dnia 23 czerwca 1993 r. określającej wykaz wskazujący warunki, 
jakie mają być spełnione przez materiał rozmnożeniowy roślin owocowych i rośliny owocowe prze-
znaczone do produkcji owoców, zgodnie z dyrektywą Rady 92/34/EWG (Dz. Urz. WE L 250 
z 07.10.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 83), 

g) dyrektywy Komisji 93/61/EWG z dnia 2 lipca 1993 r. określającej wykazy wskazujące warunki, jakie 
mają być spełnione przez materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy warzyw, inny niż nasiona, zgodnie 
z dyrektywą Rady 92/33/EWG (Dz. Urz. WE L 250 z 07.10.1993, str. 19; Dz. Urz. UE Polskie wyda-
nie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 101), 

h) dyrektywy Komisji 93/62/EWG z dnia 5 lipca 1993 r. ustanawiającej środki wykonawcze dotyczące 
nadzoru i monitorowania dostawców i zakładów zgodnie z dyrektywą 92/33/EWG w sprawie obrotu 
materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż materiał siewny (Dz. Urz. 
WE L 250 z 07.10.1993, str. 29; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 111), 

i) dyrektywy Komisji 93/64/EWG z dnia 5 lipca 1993 r. ustanawiającej środki wykonawcze dotyczące 
nadzoru i monitorowania dostawców i obiektów zgodnie z dyrektywą 92/34/EWG w sprawie obrotu 
materiałem rozmnożeniowym roślin owocowych oraz roślinami owocowymi przeznaczonymi do pro-
dukcji owoców (Dz. Urz. WE L 250 z 07.10.1993, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 3, t. 15, str. 113), 

j) dyrektywy Komisji 93/79/EWG z dnia 21 września 1993 r. określającej dodatkowe przepisy wyko-
nawcze dla wykazów odmian materiału rozmnożeniowego roślin owocowych oraz roślin owocowych 
przechowywanych przez dostawców zgodnie z dyrektywą 92/34/EWG (Dz. Urz. WE L 256 
z 14.10.1993, str. 25; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 115), 

k) dyrektywy Komisji 1999/66/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustalającej wymagania dotyczące etykiety 
lub innego dokumentu sporządzonego przez dostawcę zgodnie z dyrektywą 98/56/WE (Dz. Urz. 
WE L 164 z 30.06.1999, str. 76; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 25, str. 450), 

l) dyrektywy Komisji 1999/68/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. określającej dodatkowe przepisy 
w odniesieniu do wykazów odmian roślin ozdobnych prowadzonych przez dostawców na mocy dyrek-
tywy 98/56/WE (Dz. Urz. WE L 172 z 08.07.1999, str. 42, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 3, t. 26, str. 8), 

m) dyrektywy Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie Wspólnego katalogu odmian ga-
tunków roślin rolniczych (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 281, z późn. zm.), 

n) dyrektywy Rady 2002/54/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka 
(Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 3, t. 36, str. 292, z późn. zm.), 

o) dyrektywy Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym wa-
rzyw (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 3, t. 36, str. 313, z późn. zm.), 

p) dyrektywy Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków 
(Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 60, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 3, t. 36, str. 354, z późn. zm.), 

q) dyrektywy Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin 
oleistych i włóknistych (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 74, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 340, z późn. zm.), 

r) dyrektywy Rady 2004/117/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniającej dyrektywy 66/401/EWG, 
66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE oraz 2002/57/WE w odniesieniu do badań przeprowadza-
nych pod nadzorem urzędowym oraz równoważności materiału siewnego produkowanego w krajach 
trzecich (Dz. Urz. UE L 14 z 18.01.2005, str. 18), 

s) dyrektywy Komisji 2006/47/WE z dnia 23 maja 2006 r. ustanawiającej specjalne warunki dotyczące 
obecności Avena fatua w materiale siewnym roślin zbożowych (Dz. Urz. UE L 136 z 24.05.2006, 
str. 18), 
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t) dyrektywy Komisji 2006/55/WE z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniającej załącznik III do dyrektywy 
Rady 66/402/EWG w odniesieniu do maksymalnej wagi partii materiału siewnego (Dz. Urz. UE L 159 
z 13.06.2006, str. 13), 

u) dyrektywy Komisji 2006/124/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniającej dyrektywę Rady 92/33/EWG 
w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona, oraz 
dyrektywę Rady 2002/55/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (Dz. Urz. UE L 22 
z 26.01.2006, str. 12), 

v) dyrektywy Komisji 2007/72/WE z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 66/401/EWG 
w odniesieniu do włączenia gatunku Galega orientalia Lam. (Dz. Urz. UE L 338 z 17.12.2008, 
str. 79), 

w) dyrektywy Komisji 2008/62/WE z dnia 20 czerwca 2008 r. przewidującej pewne odstępstwa 
w odniesieniu do rejestracji populacji miejscowych i odmian roślin rolniczych przystosowanych natu-
ralnie do warunków lokalnych i regionalnych i zagrożonych erozją genetyczną oraz obrót materiałem 
siewnym i sadzeniakami ziemniaka tych populacji miejscowych i odmian (Dz. Urz. UE L 162 
z 21.06.2008, str. 13), 

x) dyrektywy Rady 2008/72/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym 
oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona (Dz. Urz. UE L 205 z 01.08.2008, str. 28), 

y) dyrektywy Komisji 2008/83/WE z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2003/91/WE okreś-
lającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech mini-
malnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków do badania niektórych odmian gatunków 
warzyw (Dz. Urz. UE L 219 z 14.08.2008, str. 55), 

z) dyrektywy Rady 2008/90/WE z dnia 29 września 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożenio-
wym roślin sadowniczych oraz roślinami sadowniczymi przeznaczonymi do produkcji owoców 
(Dz. Urz. UE L 267 z 08.10.2008, str. 8), 

za) dyrektywy Komisji 2008/124/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ograniczającej obrót materiałem siewnym 
niektórych gatunków roślin pastewnych oraz oleistych i włóknistych do materiału siewnego, który zo-
stał urzędowo zakwalifikowany jako elitarny materiał siewny lub kwalifikowany materiał siewny 
(Dz. Urz. UE L 340 z 19.12.2008, str. 73), 

zb) dyrektywy Komisji 2009/74/WE z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniającej dyrektywy Rady 
66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do botanicznych nazw roślin, 
naukowych nazw innych organizmów oraz niektórych załączników do dyrektywy Rady 66/401/EWG, 
66/402/EWG i 2002/57/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i technicznej (Dz. Urz. UE L 166 
z 27.06.2009, str. 40), 

zc) dyrektywy Komisji 2009/145/WE z dnia 26 listopada 2009 r. przewidującej pewne odstępstwa 
w odniesieniu do zatwierdzania populacji miejscowych i odmian warzyw tradycyjnie uprawianych 
w poszczególnych miejscach i regionach zagrożonych erozją genetyczną oraz odmian warzyw niema-
jących wewnętrznej wartości dla plonów o przeznaczeniu handlowym, wyprodukowanych w celu 
uprawy w określonych warunkach, oraz wprowadzania do obrotu materiału siewnego tych populacji 
miejscowych i odmian (Dz. Urz. UE L 312 z 27.11.2009, str. 44), 

zd) dyrektywy Komisji 2010/60/WE z dnia 30 sierpnia 2010 r. przewidującej pewne odstępstwa dotyczące 
wprowadzania do obrotu mieszanek pastewnych materiału siewnego przeznaczonych do wykorzysta-
nia w celu ochrony środowiska naturalnego (Dz. Urz. UE L 228 z 31.08.2010, str. 10), 

ze) decyzji Komisji 2004/371/WE z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków wprowadzenia do ob-
rotu mieszanek materiału siewnego przeznaczonych do użytku jako rośliny pastewne (Dz. Urz. UE L 116 
z 22.04.2004, str. 39; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 133), 

zf) decyzji Komisji 2004/842/WE z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, na mocy 
których państwa członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego należą-
cego do odmiany, dla której złożono wniosek o włączenie do krajowego katalogu odmian gatunków 
roślin rolniczych lub katalogu odmian gatunków warzyw (Dz. Urz. UE L 362 z 09.12.2004, str. 21), 

zg) decyzji Komisji 2007/699/WE z dnia 29 października 2007 r. zmieniającej dyrektywę 92/33/EWG ce-
lem rozszerzenia odstępstwa odnoszącego się do warunków przywozu materiału rozmnożeniowego 
oraz nasadzeniowego warzyw z państw trzecich (Dz. Urz. UE L 274 z 18.10.2007, str. 33), 

zh) decyzji Komisji 2007/776/WE z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 92/34/EWG 
w celu przedłużenia obowiązywania odstępstwa dotyczącego warunków przywozu materiału rozmno-
żeniowego roślin owocowych oraz roślin owocowych przeznaczonych do produkcji owoców z państw 
trzecich (Dz. Urz. UE L 312 z 30.11.2007, str. 48), 
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zi) decyzji Rady 2007/780/WE z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniającej decyzję 2003/17/WE w sprawie 
równoważności inspekcji polowych stosowanych w państwach trzecich w uprawach nasiennych roślin 
uprawnych oraz w sprawie równoważności materiału siewnego wyprodukowanego w państwach trze-
cich (Dz. Urz. UE L 314 z 01.12.2007, str. 20), 

zj) decyzji Komisji 2010/680/UE z dnia 9 listopada 2010 r. zwalniającej Bułgarię, Republikę Czeską, Da-
nię, Niemcy, Estonię, Irlandię, Hiszpanię, Francję, Cypr, Łotwę, Litwę, Maltę, Niderlandy, Polskę, 
Słowenię, Słowację, Finlandię, Szwecję i Zjednoczone Królestwo z obowiązku stosowania do niektó-
rych gatunków dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 1999/105/WE, 
2002/54/WE, 2002/55/WE i 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, 
materiałem siewnym roślin zbożowych, materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli, leśnym 
materiałem rozmnożeniowym, materiałem siewnym buraka, materiałem siewnym warzyw oraz mate-
riałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (Dz. Urz. UE L 292 z 10.11.2010, str. 57), 

zk) decyzji Komisji implementującej dyrektywę Rady 2002/55/WE w odniesieniu do wymagań zgodnie 
z którymi można wprowadzać do obrotu małe opakowania materiału siewnego kategorii standard róż-
nych odmian roślin warzywnych należących do tego samego gatunku; 

2) wykonują postanowienia: 

a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 217/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasa-
dy stosowania dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE i 2002/57/WE 
w odniesieniu do upoważnienia państw członkowskich do pozwolenia na tymczasowe wprowadzenie 
do obrotu materiału siewnego, który nie spełnia wymogów w zakresie minimalnej zdolności kiełkowa-
nia (Dz. Urz. UE L 38 z 09.02.2006, str. 17), 

b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 920/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie 
(WE) nr 930/2000 ustanawiające reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian ga-
tunków roślin rolniczych i warzyw (Dz. Urz. UE L 201 z 02.08.2007, str. 3).” 

„Art. 141. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 

2) odnośnika nr 1 oraz art. 103 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146), które stanowią: 

„1) Ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządze-
nie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz 
w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289), rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 
z 20.12.2013, str. 470), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 (Dz. Urz. UE L 347 
z 20.12.2013, str. 281), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 259) – 
w zakresie dotyczącym wykorzystania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundu-
szu Społecznego oraz Funduszu Spójności w ramach programów realizowanych w zakresie polityki spójności.” 

„Art. 103. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 

3) art. 20, art. 21 ust. 2 i 3 oraz art. 22 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego 
i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1419), które stanowią: 

„Art. 20. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o przepisach o organizacji rynków owoców i warzyw, ryn-
ku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, należy przez to rozumieć 
przepisy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.” 



  

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 401 
 

Art. 21. „2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują 
moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu. 

3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie: 

1) art. 40c ust. 6 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc; 

2) art. 40c ust. 6 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 40c ust. 6 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą.” 

„Art. 22. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 6, który wcho-
dzi w życie z dniem 1 grudnia 2015 r.”; 

4) art. 71 i art. 77 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1893), które stanowią: 

„Art. 71. Wnioski złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie: 

1)  art. 10 ust. 1 i art. 49 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, 

2) art. 18 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, 

3) art. 35 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 8, 

4) art. 75ab ust. 1 i art. 83a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 9, 

5) art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 13, 

6) art. 16 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 15, 

7) art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 16, 

8) art. 16 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 18, 

9) art. 12 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 19, 

10) art. 16 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 20, 

11) art. 19 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 21, 

12) art. 39g ust. 4 ustawy zmienianej w art. 22, 

13) art. 24 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 23, 

14) art. 14 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 24, 

15) art. 95a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 25, 

16) art. 17 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 26, 

17) art. 48 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 28, 

18) art. 28 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 29, 

19) art. 17 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 30, 

20) art. 22 ust. 3 i art. 31 ust. 10b ustawy zmienianej w art. 31, 

21) art. 57 ust. 3 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 32, 

22) art. 26 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 33, 

23) art. 26 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 34, 

24) art. 4 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 35, 

25) art. 10 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 36, 

26) art. 6 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 40, 

27) art. 21 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 42, 

28) art. 10 ust. 1 i art. 20 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 43, 

29) art. 35 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 44, 

30) art. 6 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 45, 
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31) art. 4 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 47, 

32) art. 49 ust. 1, art. 54 ust. 1, art. 56 ust. 1, art. 57 ust. 1, art. 62a ust. 1 i art. 81 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 48, 

33) art. 28 ust. 4, art. 85 ust. 4 i art. 115 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 51, 

34) art. 19 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 52, 

35) art. 20 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 53, 

36) art. 76 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 55, 

37)  art. 122 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 56, 

38) art. 50 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 57 

– uznaje się za wnioski złożone zgodnie z wymogami ustaw wymienionych w pkt 1–38 w brzmieniu dotychczaso-
wym.” 

„Art. 77. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 8 pkt 1 i 2, 
art. 22 pkt 1, art. 27 oraz art. 58 pkt 1, które wchodzą w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.”; 

5) art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 50), które stanowią: 

„Art. 9. 1. Postępowania dotyczące naboru kandydatów do zatrudnienia na stanowiska pracy, o których mowa w: 

1) art. 59 ust. 4 i art. 60 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, 

2) art. 9 ust. 4 i 15a ustawy wymienionej w art. 2, 

3) art. 19 ust. 3a ustawy wymienionej w art. 3, 

4) art. 83 ust. 3c ustawy wymienionej w art. 4, 

5) art. 6 ust. 5a ustawy wymienionej w art. 5, 

6) art. 6 ust. 3a i 3m ustawy wymienionej w art. 6, 

7) art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 7, 

8) art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 8 

– w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów i niezakończone do 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy ulegają zakończeniu z tym dniem. 

2. Stosunki pracy pracowników zatrudnionych w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy na stanowiskach, 
o których mowa w: 

1) art. 59 ust. 4 i art. 60 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, 

2) art. 9 ust. 4 i 15a ustawy wymienionej w art. 2, 

3) art. 19 ust. 3a ustawy wymienionej w art. 3, 

4) art. 83 ust. 3c ustawy wymienionej w art. 4, 

5) art. 6 ust. 5a ustawy wymienionej w art. 5, 

6) art. 6 ust. 3a i 3m ustawy wymienionej w art. 6, 

7) art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 7, 

8) art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 8 

– w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stają się stosunkami pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.a)). 

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”. 

Marszałek Sejmu: M. Kuchciński

                                                           
a) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 

1220, 1224, 1240, 1268 i 1735. 
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Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. (poz. 401) 

USTAWA 

z dnia 11 marca 2004 r. 

o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1.  1. Ustawa określa: 

1) organizację i zadania Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej „Agencją”; 

2) zasady prowadzenia centralnego rejestru przedsiębiorców uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez 
Agencję, w tym dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej, w ramach których Agencja realizuje swoje zadania; 

3) organizację rynku: 

a) mięsa, 

b) (uchylona) 

c)1) cukru, 

d) (uchylona) 

da) zbóż; 

e) (uchylona) 

f) (uchylona) 

3a)2) zasady uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych 
funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw; 

3b)2) zakres, w jakim mogą być zawierane umowy na dostarczanie produktów rolnych należących do sektorów, o których 
mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, 
z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”; 

4) (uchylony)3) 

5) zasady udzielania dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifi-
kowany. 

1a.4) Agencja wykonuje zadania i czynności państwa członkowskiego, właściwego organu państwa członkowskiego 
lub agencji interwencyjnej w zakresie określonym przepisami rozporządzenia nr 1308/2013, przepisami Unii Europejskiej 
wydanymi w trybie tego rozporządzenia oraz innymi przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi Wspólnej Polityki Rolnej, 
chyba że ustawa lub przepisy odrębne stanowią inaczej. 

2. Do realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej określonych w przepisach Unii Europejskiej nie stosuje się 
przepisów o ochronie konsumentów i konkurencji oraz przepisów o zamówieniach publicznych. 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz przepisów Unii Europejskiej 
w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej, o których mowa w ustawie. 

                                                           
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku 

Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1419), która weszła w życie z dniem 
3 października 2015 r. 

2) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
3) Przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
4) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
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Rozdział 2 

Organizacja i zadania Agencji 

Art. 2.  1. Agencja jest państwową osobą prawną. 

2. Nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw rynków rolnych, a w zakresie gospodarki finansowej – 
minister właściwy do spraw finansów publicznych. 

3. (uchylony) 

Art. 3.  Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa. 

Art. 4.  W skład Agencji wchodzą: 

1) biuro Agencji, zwane dalej „Centralą”; 

2) oddziały terenowe, działające na obszarze jednego województwa albo kilku województw. 

Art. 5.  1. Agencja działa na podstawie niniejszej ustawy oraz statutu. 

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicz-
nych, w drodze rozporządzenia, nadaje statut Agencji określający w szczególności: 

1) strukturę organizacyjną Centrali; 

2) liczbę, zasięg terytorialny i siedziby oddziałów terenowych; 

3) szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz sporządzania projektu planu finansowego Agencji. 

Art. 6.  1. Organem wykonawczym i zarządzającym Agencji jest Prezes Agencji. 

2.5) Prezes Agencji jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw ryn-
ków rolnych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. Prezes Rady Ministrów odwołuje 
Prezesa Agencji. 

3.5) Prezes Agencji kieruje działalnością Agencji przy pomocy zastępców Prezesa Agencji oraz dyrektorów oddzia-
łów terenowych. Zastępców Prezesa Agencji powołuje minister właściwy do spraw rynków rolnych na wniosek Prezesa 
Agencji. Minister właściwy do spraw rynków rolnych odwołuje zastępców Prezesa Agencji. Prezes Agencji powołuje 
i odwołuje kierowników komórek organizacyjnych w Centrali i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów terenowych 
i ich zastępców. 

3a. Stanowisko Prezesa Agencji i zastępcy Prezesa Agencji może zajmować osoba, która:6) 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2) jest obywatelem polskim; 

3) korzysta z pełni praw publicznych; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

5) posiada kompetencje kierownicze; 

6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; 

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Agencji. 

3b. (uchylony)7) 

3c. (uchylony)7) 

3d. (uchylony)7) 

3e. (uchylony)7) 

3f. (uchylony)7) 

                                                           
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym 

rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 50), która weszła w życie z dniem 11 stycznia 2016 r. 
6) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 
7) Przez art. 6 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 
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3g. (uchylony)7) 

3h. (uchylony)7) 

3i. (uchylony)7) 

3j. (uchylony)7) 

3k. (uchylony)7) 

3l. (uchylony)7) 

3m.8) Stanowisko kierownika komórki organizacyjnej w Centrali i jego zastępcy oraz dyrektora oddziału terenowego 
i jego zastępcy może zajmować osoba, która: 

1) posiada wykształcenie wyższe; 

2) jest obywatelem polskim; 

3) korzysta z pełni praw publicznych; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

3n.8) Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 3a i 3m, jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na 
podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1502, z późn. zm.9)). 

4. Prezes Agencji składa roczne sprawozdanie z działalności Agencji ministrowi właściwemu do spraw rynków rol-
nych oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. 

Art. 6a. 1.10) Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji, z wyłączeniem stanowisk 
pracy, o których mowa w art. 6 ust. 3a i 3m, jest otwarty i konkurencyjny. 

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34 i 352), oraz 
w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór. 

Art. 6b.  Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym 
wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. 

Art. 6c. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od 
dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Art. 6d.  1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze niezwłocznie upo-
wszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umiesz-
czenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór, a także przez 
opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego. 

Art. 6e. 1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy 
w Agencji. 

2. Protokół zawiera w szczególności: 

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie 
więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych 
w ogłoszeniu o naborze; 

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

3) uzasadnienie dokonanego wyboru. 

                                                           
8) Dodany przez art. 6 pkt 1 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 

1224, 1240, 1268 i 1735. 
10) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 5. 



  

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 401 
 

Art. 6f.  1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandy-
data albo zakończenia naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

1) nazwę i adres urzędu; 

2) określenie stanowiska pracy; 

3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; 

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata. 

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie do-
stępnym w jednostce organizacyjnej, w której był prowadzony nabór. 

Art. 6g. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania sto-
sunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych 
w protokole tego naboru. Przepisy art. 6f stosuje się odpowiednio. 

Art. 7.  1. Jeżeli przepisy ustawy albo przepisy odrębne nie stanowią inaczej, do postępowań w sprawach indywidual-
nych, rozstrzyganych w drodze decyzji przez dyrektorów oddziałów terenowych oraz Prezesa Agencji, stosuje się przepisy 
Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyłączeniem art. 7, art. 9, art. 10, art. 75 § 1, art. 77 § 1 oraz art. 81. 

2. Prezes Agencji oraz dyrektorzy oddziałów terenowych mogą upoważniać pracowników Agencji do podejmowania 
określonych czynności, w tym do wydawania decyzji administracyjnych. 

3. W postępowaniu administracyjnym organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administra-
cyjnego jest w stosunku do: 

1) dyrektorów oddziałów terenowych – Prezes Agencji; 

2) Prezesa Agencji – minister właściwy do spraw rynków rolnych. 

4. Wniesienie odwołania od decyzji Prezesa Agencji przyznających podmiotom, o których mowa w art. 22 ust. 1, do-
płaty, refundacje lub płatności, wynikające z przepisów regulujących organizację poszczególnych rynków w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej, nie wstrzymuje ich wykonania. 

5. Prezes Agencji, z urzędu lub na wniosek strony, wstrzymuje, w drodze postanowienia, wykonanie decyzji 
w całości lub w części, w przypadku uzasadnionym ważnym interesem strony lub interesem publicznym. 

6. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji może być złożony również przed wniesieniem odwołania. 

7. Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji służy zażalenie. 

Art. 8.  1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. 

1a. Przychodami Agencji są: 

1) środki budżetowe określone corocznie w ustawie budżetowej w formie dotacji podmiotowych i dotacji celowych; 

2) odsetki od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych; 

3) inne przychody. 

2. Agencja działa zgodnie z planem finansowym, obejmującym rok obrachunkowy pokrywający się z rokiem kalen-
darzowym. 

3. Projekt rocznego planu finansowego Agencji, Prezes Agencji, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 
rynków rolnych, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach 
dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej. 

4. Agencja prowadzi rachunkowość zgodnie z odrębnymi przepisami, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

5. Prezes Agencji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych i ministrem właściwym do 
spraw finansów publicznych określa w zakładowym regulaminie wynagrodzeń zasady wynagradzania pracowników 
Agencji. 

Art. 9.  1. Agencja może nabywać i obejmować udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego za zgodą ministra 
właściwego do spraw rynków rolnych oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

2. Prawa i obowiązki udziałowca lub akcjonariusza, w imieniu Agencji, wykonuje Prezes Agencji. 
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3. W stosunku do posiadanych przez Agencję akcji i udziałów spółek o profilu działalności związanym z obrotem 
i przechowalnictwem zbóż, nie stosuje się przepisów art. 239 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. poz. 2104, z późn. zm.11))12). 

Ar t. 10. 1. W przypadku trwałej utraty przez dłużników Agencji zdolności do spłaty zadłużenia Agencja może zby-
wać przysługujące jej wymagalne wierzytelności powstałe przed dniem 1 maja 2004 r. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady oraz 
tryb zbywania wierzytelności, o których mowa w ust. 1, mając na względzie poprawę płynności finansowej Agencji. 

Art. 11. 1. Agencja: 

1) realizuje zadania na rynkach produktów rolnych i żywnościowych mające na celu stabilizację tych rynków w ramach 
mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej; 

2) gromadzi, analizuje, przetwarza i udostępnia informacje dotyczące rynków produktów rolnych i żywnościowych; 

3)13) opracowuje i upowszechnia informacje związane z realizacją mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej 
i mechanizmów krajowych oraz innych mechanizmów na rynkach produktów rolnych i żywnościowych oraz warunki 
udziału w tych mechanizmach; 

3a) prowadzi działania promocyjne i informacyjne mające na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, 
metod ich produkcji a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych, z wyłączeniem działań informa-
cyjnych i promocyjnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej realizowanych przez ministra właściwego 
do spraw rolnictwa, rynków rolnych, rybołówstwa lub rozwoju wsi; 

3b)14) prowadzi działania mające na celu wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego 
z zagranicą; 

4) wspiera działania promocyjne i informacyjne na rynkach wybranych produktów rolnych i żywnościowych w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej; 

4a) prowadzi działania w zakresie wsparcia pszczelarstwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej; 

4b) (uchylony)15) 

4c) uczestniczy w realizacji działań w zakresie wsparcia instytucjonalnego w ramach programów pomocowych, finanso-
wanych ze środków Unii Europejskiej lub środków krajowych; 

4d) realizuje programy krajowe mające na celu pomoc państwa dla podmiotów sektora rolnego oraz sektora rybackiego 
i ich grup, prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem lub obrotem produktami rolnymi oraz 
produktami rybołówstwa, w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej lub dopuszczonym tymi przepisami 
do uregulowania przez państwo członkowskie Unii Europejskiej; 

5) administruje obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz towarami przetworzo-
nymi nieobjętymi załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (towary z grupy non-aneks I), 
w szczególności przez: 

a) wydawanie i rozliczanie pozwoleń na przywóz i wywóz, 

b) wydawanie dokumentów wymaganych do naliczenia i wypłacenia refundacji wywozowych oraz naliczenia opłat 
wywozowych, 

c) (uchylona) 

d) naliczanie i wypłacanie refundacji wywozowych i dopłat przywozowych, 

e) nakładanie i egzekwowanie kar administracyjnych; 

                                                           
11) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. poz. 1420, z 2006 r. poz. 319, 708, 1217, 1218, 1381 i 1832, 

z 2007 r. poz. 560, 587, 791 i 984, z 2008 r. poz. 1112, 1317, 1370 i 1505 oraz z 2009 r. poz. 100, 504, 619 i 666. 
12) Utraciła moc z dniem 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 

o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1241), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.; obecnie na podstawie art. 118 ust. 3 tej 
ustawy – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

13) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
14) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
15) Przez art. 84 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146), która weszła w życie z dniem 13 września 2014 r. 
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6) prowadzi obsługę zabezpieczeń finansowych w ramach realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej; 

7) (uchylony)16) 

8) udziela dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany; 

9) gromadzi informacje dotyczące istniejącej, będącej w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej służącej 
do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego oraz biokomponentów, o których mowa w ustawie z dnia 
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 775 oraz z 2016 r. poz. 266), 
będących w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej i przekazuje je do ministra właściwego do spraw gospodarki, 
w terminie do 15 lipca roku sprawozdawczego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (UE, EURATOM) 
nr 617/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infra-
struktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 736/96 (Dz. Urz. UE L 180 
z 15.07.2010, str. 7). 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych może 
określić , w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i sposób działania Agencji w zakresie administrowania obrotem 
z zagranicą towarami, o których mowa w ust. 1 pkt 5, mając na względzie stabilizację rynku wewnętrznego oraz monito-
rowanie przywozu i wywozu produktów rolno-spożywczych w Unii Europejskiej. 

3. Rada Ministrów może powierzyć Agencji realizację innych zadań niż określone w ust. 1, związanych 
z funkcjonowaniem rynków produktów rolnych i żywnościowych. 

4. Rada Ministrów, powierzając zadania, o których mowa w ust. 3, zapewni Agencji na ten cel odpowiednie środki 
finansowe. 

5.17) Szczegółowe zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na rynkach mleka, owoców i warzyw oraz wina są reali-
zowane przez Agencję na podstawie odrębnych przepisów. 

6.18) Agencja może uczestniczyć w realizacji programów, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 217), jako instytucja pośrednicząca, instytucja wdrażająca lub jako beneficjent. Agencja realizuje 
także, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.19)), zada-
nia instytucji pośredniczącej w systemie zarządzania programem operacyjnym w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 
11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014, 
str. 1). 

7.20) Podmioty sektora finansów publicznych mogą, za zgodą ministra właściwego do spraw rynków rolnych, powie-
rzać Agencji realizację zadań dla nich określonych, zapewniając Agencji na ten cel odpowiednie środki finansowe. 

Art. 11a. Agencja nie może realizować zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. 
o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 i 1777), z wyłączeniem inwestycji służących przechowy-
waniu produktów rolnych i żywnościowych. 

Art. 12. 1. Agencja realizuje płatności ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orien-
tacji i Gwarancji Rolnej lub Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz prowadzi wyodrębnioną ewidencję księ-
gową wydatków z tych funduszy. 

2. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji jest organem właściwym do opracowania po-
stępowania w zakresie uczestnictwa w realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej. 

                                                           
16) Przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
17) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
18) Dodany przez art. 84 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 15; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, 

o której mowa w odnośniku 1. 
19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 1045, 1240, 1310, 1359, 1607, 1616, 

1830 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 195. 
20) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
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Art. 12a. 1. Rada Ministrów, w przypadku gdy przepisy Unii Europejskiej dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej okreś-
lają obowiązek podjęcia działań lub przewidują możliwość realizacji uprawnień przez państwo członkowskie lub właściwy 
organ państwa członkowskiego, lub agencję płatniczą, lub agencję interwencyjną w zakresie rynków objętych Wspólną 
Polityką Rolną, może, w drodze rozporządzenia:21) 

1) wyznaczyć Agencję jako jednostkę organizacyjną wykonującą określone obowiązki lub uprawnienia; 

2) określić  zadania realizowane przez Agencję, mające na celu wykonanie obowiązków lub uprawnień, o których mowa 
w pkt 1, lub sposób i tryb realizacji tych zadań. 

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, Rada Ministrów: 

1) uwzględnia: 

a) zadania Agencji określone w art. 11 i art. 12, jej możliwości organizacyjne, kadrowe i techniczne, a także za-
pewnienie sprawnego funkcjonowania obsługi administracyjnej mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) uprawnienia podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Agencję w zakresie Wspól-
nej Polityki Rolnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz możliwość zapewnienia szerokiego dostępu do 
udziału w tych mechanizmach, 

c) zakres udzielonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych akredytacji dotyczącej płatności 
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej; 

2) kieruje się potrzebą zapewnienia skutecznego i efektywnego stosowania przepisów Unii Europejskiej dotyczących 
Wspólnej Polityki Rolnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 13. 1. Prezes Agencji ustala w drodze decyzji administracyjnej: 

1) kwoty nieuiszczonych należności z tytułu: 

a)22) opłat, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 lit. b–d; 

b) (uchylona)23) 

1a) kwoty nienależnie zwolnionych przez Agencję zabezpieczeń wniesionych przez przedsiębiorców uczestniczących 
w obrocie z zagranicą towarami, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5; 

2) kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków: 

a) pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji, 

b) krajowych 

– przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; 

3) (uchylony) 

4) kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków finansowych funduszy promocji produktów rolno-
-spożywczych, udzielonych w ramach wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 
2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2122); 

5) kwoty kar administracyjnych, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 lit. e. 

2. Do należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.24)), z wyłączeniem przepisów dotyczących uma-
rzania należności, odraczania płatności oraz rozkładania płatności na raty. 

3. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, przysługują: 

1) Prezesowi Agencji, jako organowi pierwszej instancji; 

2) ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, jako organowi odwoławczemu od decyzji Prezesa Agencji. 

                                                           
21) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
23) Przez art. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
24) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 1923, 

1932 i 2184 oraz z 2016 r. poz. 195. 
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3a. Prezes Agencji może odstąpić od ustalenia: 

1) kwot nienależnie wypłaconych refundacji wywozowych, nienależnie zwolnionych zabezpieczeń oraz odsetek i kwot, 
o których mowa w art. 49 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiającego 
wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 186 
z 17.07.2009, str. 1, z późn. zm.), 

2) kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej lub Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji przeznaczonych na realizację 
Wspólnej Polityki Rolnej 

– w przypadku gdy kwota każdej z tych należności nie jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 100 euro przeli-
czonej na złote według kursu euro ustalonego zgodnie z art. 40 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 
z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 
w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz 
stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, z późn. zm.).25) 

4. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji. 

Art. 13a. 1. Należności, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, podlegają potrąceniu z bezspornej i wymagalnej wie-
rzytelności lub należności przedsiębiorcy z tytułu realizowanych przez Agencję płatności ze środków pochodzących 
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwa-
rancji oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych w ramach 
tych funduszy. 

2. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie Prezesa Agencji złożone przedsiębiorcy. Oświadczenie ma moc 
wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. 

Art. 13b. 1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę 
producenta rolnego ustala, w drodze decyzji administracyjnej, kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków kra-
jowych przeznaczonych na udzielanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny 
lub kwalifikowany. 

2. Do należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa, z wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności oraz 
rozkładania płatności na raty. 

3. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, przysługują: 

1) dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, jako organowi pierwszej instancji; 

2) Prezesowi Agencji, jako organowi odwoławczemu od decyzji dyrektora oddziału terenowego Agencji. 

Art. 14. 1. W sprawach dotyczących ustalenia nienależnie lub nadmiernie pobranych środków, które zostały przeka-
zane przez Agencję na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej: 

1) pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub Europejskiego Fundu-
szu Rolniczego Gwarancji, 

2) krajowych, przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej 

– stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

2. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, na rzecz Agencji stosuje się przepisy o postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji. 

Art. 15. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji wydaje i poświadcza formularz kon-
trolny (formularz T5) w zakresie wykorzystania lub przemieszczania na terytorium państw członkowskich Unii Europej-
skiej: 

1) produktów rolnych i żywnościowych, w tym pochodzących z zapasów interwencyjnych. 

2) (uchylony)26) 

                                                           
25) Część wspólna w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
26) Przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
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Art. 16. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej minister właściwy do spraw rynków rolnych jest or-
ganem właściwym do opracowania i przekazania Komisji Europejskiej, do zatwierdzenia, krajowego programu wsparcia 
pszczelarstwa. 

2. Prezes Agencji jest organem właściwym do realizacji zadań określonych w krajowym programie wsparcia pszcze-
larstwa. 

Art. 17. (uchylony)27) 

Ar t. 18.28) Prezes Agencji realizuje zadania i czynności państwa członkowskiego lub właściwego organu określone 
w przepisach Unii Europejskiej w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdra-
żanych na rynku wewnętrznym lub na rynkach krajów trzecich. 

Art. 19. 1. W przypadku istnienia obowiązku, wynikającego z przepisów Unii Europejskiej, ustanowienia zabezpie-
czenia, w formie gwarancji, wykonania zobowiązań wynikających z realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej 
gwarantem może być wyłącznie instytucja finansowa upoważniona do gwarantowania długu celnego. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji, określi, w drodze roz-
porządzenia, zasady współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi, o których mowa w ust. 1, a Agencją, 
w szczególności podstawowe definicje, prawa i obowiązki stron oraz wzory formularzy gwarancji w celu zabezpieczenia 
prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w ust. 1. 

Art. 19a. Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej lub wierzytelności wynikające z umów cywilno-
prawnych z tytułu płatności realizowanych przez Agencję na rzecz przedsiębiorców, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 
i 2, ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub Europejskie-
go Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydat-
ków realizowanych w ramach tych funduszy, nie podlegają zajęciu na podstawie przepisów ustawy – Kodeks postępowa-
nia cywilnego oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

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 producen-
tów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 
i 1419) 

– 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, który zło-
żył wniosek o udzielenie 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. 

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; 

                                                           
27) Przez art. 84 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 15. 
28) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2015 r. 
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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, wycią-
gów 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 czynno-
ści sprawdzające, dokonując w raporcie stosownej adnotacji o tej odmowie. 

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

Art. 21. 1. Prezes Agencji może powierzyć, w drodze umowy, przeprowadzanie czynności sprawdzających, 
o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2, wyspecjalizowanym jednostkom organizacyjnym, dysponującym warunkami orga-
nizacyjnymi, technicznymi i kadrowymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 3. 

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, określają w szczególności: 

1) szczegółowy zakres zadań, zwanych dalej „zadaniami delegowanymi”; 

2) zakres obowiązków i odpowiedzialność jednostki organizacyjnej za ich wykonanie; 

3) koszty realizacji zadań delegowanych; 

4) sposób dokumentowania wykonywanych zadań delegowanych oraz terminy informowania organów Agencji 
o wynikach przeprowadzonych czynności sprawdzających; 

5) sposób postępowania z dokumentami związanymi z realizacją zadań delegowanych. 

2a. Prezes Agencji może powierzyć, w drodze umowy, wykonywanie zadań w zakresie wydawania i poświadczenia 
formularza T5 jednostkom organizacyjnym, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. 
z 2004 r. poz. 1641, z późn. zm.29))30). Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjne, techniczne 
i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności spraw-
dzających, mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju. 

Rozdział 3 

Centralny rejestr przedsiębiorców 

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, ewi-
dencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, 

3) wpłacający na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, o których mowa w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. 
o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, lub korzystający ze środków tych funduszy 

– zwani dalej „przedsiębiorcami”, wpisani do centralnego rejestru przedsiębiorców, zwanego dalej „rejestrem”. 

                                                           
29) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. poz. 2703, z 2005 r. poz. 1399, z 2006 r. 

poz. 708, 1218 i 1592, z 2007 r. poz. 162, 390 i 589, z 2008 r. poz. 311 oraz z 2009 r. poz. 97 i 1241. 
30) Utraciła moc z dniem 31 października 2009 r. na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. 

poz. 1323), która weszła w życie z dniem 31 października 2009 r. 
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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. 

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; 

4)31) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany; 

4)32) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada; 

5) numer producenta rolnego nadany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o ile został nadany; 

6) numer rachunku bankowego przedsiębiorcy. 

5a. (uchylony) 

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

6a. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nieposiadający obywatelstwa polskiego lub nieposiadający siedzi-
by lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nieprowadzący na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej działalności, do wniosku dołącza oświadczenie potwierdzone przez notariusza, właściwy organ sądowy lub admi-
nistracyjny kraju pochodzenia przedsiębiorcy lub kraju, w którym przedsiębiorca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszka-
nia, zawierające dane zawarte w formularzu, o którym mowa w ust. 4. 

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 administra-
cji publicznej prowadzącym systemy informacyjne. 

9. Przepisów ust. 6 i 6a nie stosuje się do przedsiębiorców, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

Art. 23. 1. Jednocześnie z wpisem do rejestru przedsiębiorcy nadaje się numer rejestracyjny. 

2. Numer rejestracyjny, o którym mowa w ust. 1, jest niepowtarzalny i nie przechodzi na następcę prawnego. 

Art. 24. Przedsiębiorcy uczestniczący w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej realizowanych przez Agencję są 
obowiązani do posługiwania się numerem rejestracyjnym, o którym mowa w art. 23 ust. 1. 

Art. 25. 1. Organy administracji publicznej udostępniają Agencji nieodpłatnie dane zawarte w rejestrach oraz ewi-
dencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, niezbędne do realizowania przez Agencję zadań w ramach 
mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej. 

2. Do warunków oraz trybu udostępniania Agencji danych przechowywanych w prowadzonych rejestrach 
i ewidencjach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym 
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

Art. 26. Minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych określą, w drodze 
rozporządzenia, zakres, sposób oraz terminy przekazywania danych o dłużnikach z tytułu nienależnie lub nadmiernie po-
branych środków przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej między Agencją a Agencją Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, mając na uwadze konieczność odzyskania tych środków. 

                                                           
31) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 32. 
32) W brzmieniu ustalonym przez art. 31 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodar-

czej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1893), która wejdzie w życie z dniem 19 maja 2016 r. 
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Rozdział 4 

Rynek mięsa 

Art. 27. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej: 

1) (uchylony)33) 

2) Prezes Agencji: 

a) wydaje świadectwa autoryzacji zakładów odkostniających i chłodni, które będą świadczyć usługi przechowywa-
nia mięsa stanowiącego zapasy interwencyjne, 

b) przekazuje Komisji Europejskiej informacje dotyczące rynku mięsa w zakresie zadań realizowanych przez 
Agencję, 

c) dokonuje, w drodze przetargów, wyboru podmiotów, o których mowa w lit. a, z którymi Agencja zawrze umowy 
w zakresie odkostniania i przechowywania mięsa. 

2. Wnioski o wydanie świadectw, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, składa się na formularzach udostępnianych 
przez Agencję. 

2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności: 

1) nazwę albo imię i nazwisko wnioskodawcy; 

2) siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym 
podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany; 

4) nazwę i adres zakładu wnioskodawcy, w którym prowadzony będzie proces odkostniania lub przechowywania; 

5) dane dotyczące posiadanej infrastruktury oraz wyposażenia w urządzenia służące do wykonywania czynności, 
o których mowa w pkt 4. 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania przetar-
gów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, mając na względzie efektywność ekonomiczną przerobu i składowania zapasów 
interwencyjnych. 

Rozdział 5 

(uchylony) 

Rozdział 6 

Rynek cukru 

Art. 30. (uchylony)34) 

Art. 31. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi rynku cukru minister właściwy do 
spraw rynków rolnych:35) 

1) realizuje zadania związane z kwotowaniem produkcji cukru i izoglukozy; 

2) może wystąpić do Komisji Europejskiej o podjęcie środków ochronnych; 

3) przekazuje Komisji Europejskiej informacje dotyczące rynku cukru oraz izoglukozy w zakresie zadań, o których 
mowa w pkt 1. 

2. Realizując zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, minister właściwy do spraw rynków rolnych w szczególności 
wydaje decyzje w sprawach: 

1) przyznania kwoty produkcyjnej cukru oraz kwoty produkcyjnej izoglukozy; 

2) (uchylony)36) 

                                                           
33) Przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
34) Przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
35) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
36) Przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
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3) korekty przyznanej kwoty produkcyjnej cukru oraz kwoty produkcyjnej izoglukozy – w przypadku: 

a) skorygowania przez Komisję Europejską kwot produkcyjnych cukru lub kwot produkcyjnych izoglukozy, 

b) ustalenia przez Komisję Europejską współczynnika redukcji kwot produkcyjnych cukru lub kwot produkcyjnych 
izoglukozy; 

4) przeniesienia między producentami cukru albo producentami izoglukozy kwoty produkcyjnej cukru albo kwoty pro-
dukcyjnej izoglukozy. 

3. Przed wydaniem decyzji, o których mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw rynków rolnych zasięga opinii 
ogólnokrajowych społeczno-zawodowych organizacji rolniczych, reprezentujących interesy plantatorów buraków cukro-
wych. 

4. Termin na wyrażenie opinii, o której mowa w ust. 3, wynosi 14 dni. W przypadku bezskutecznego upływu tego 
terminu wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. 

5. Decyzje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wydaje się na wniosek producenta cukru albo producenta izoglukozy, 
składany w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok gospodarczy, na który jest składany wniosek. 

6. Decyzje w sprawach przyznania kwot produkcyjnych cukru oraz kwot produkcyjnych izoglukozy na dany rok  
gospodarczy są wydawane w terminie do dnia 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego ten rok gospodarczy. 

7. (uchylony)37) 

8. Decyzje, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, powinny uwzględniać proporcjonalnie interesy wszystkich plantato-
rów buraków cukrowych. 

9. Decyzje, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, stanowią podstawę do zmiany umów kontraktacji zawartych 
z dostawcami buraków cukrowych. 

10. Zmiany umów kontraktacji, o których mowa w ust. 9, powinny uwzględniać proporcjonalnie interesy plantatorów 
buraka cukrowego. 

10a.38) W przypadku cofnięcia zatwierdzenia producentowi cukru zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczą-
cymi rynku cukru, minister właściwy do spraw rynków rolnych wydaje decyzję o cofnięciu przyznanej temu producentowi 
kwoty produkcyjnej cukru w zakresie kwoty niewykorzystanej przez niego do dnia, w którym decyzja o cofnięciu zatwier-
dzenia stała się ostateczna. 

10b. Kwotę produkcyjną cukru, o której mowa w ust. 10a, zwaną dalej „dostępną kwotą”, przyznaje się w drodze de-
cyzji pozostałym producentom cukru, którym przyznano na dany rok gospodarczy kwotę produkcyjną cukru, na ich wnio-
sek. 

10c. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 10a, minister właściwy do spraw rynków rolnych przesyła 
producentom cukru, o których mowa w ust. 10b, pisemne informacje o możliwości ubiegania się o dostępną kwotę oraz 
o jej wysokości. 

10d. Wnioski o przyznanie dostępnej kwoty producenci cukru, o których mowa w ust. 10b, mogą składać w terminie 
30 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji, o której mowa w ust. 10c. 

10e. Wniosek, o którym mowa w ust. 10b, zawiera w szczególności: 

1) nazwę, siedzibę i adres producenta cukru; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta cukru; 

3)39) numer producenta cukru w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Ewidencji Działalności Gospodarczej; 

3)40) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile producent cukru taki numer po-
siada; 

4) wskazanie wysokości wnioskowanej kwoty produkcyjnej cukru; 

5) informację o zatwierdzeniu producenta cukru; 

                                                           
37) Przez art. 1 pkt 9 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
38) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
39) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 40. 
40) W brzmieniu ustalonym przez art. 31 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 32. 
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6) zobowiązanie producenta cukru do przejęcia praw i obowiązków względem plantatorów dostarczających buraki cu-

krowe do producenta cukru, któremu została cofnięta kwota produkcyjna cukru. 

10f. Dostępną kwotę przyznaje się we wnioskowanej wysokości, z zastrzeżeniem ust. 10g. 

10g. Jeżeli suma wnioskowanych przez producentów cukru, o których mowa w ust. 10b, kwot produkcyjnych cukru 
przekracza wysokość dostępnej kwoty, danemu producentowi cukru przyznaje się kwotę produkcyjną cukru w wysokości 
stanowiącej iloczyn ilorazu wielkości dostępnej kwoty i sumy wnioskowanych przez producentów cukru kwot produkcyj-
nych cukru oraz wielkości wnioskowanej przez danego producenta cukru kwoty produkcyjnej cukru. 

10h. Decyzje, o których mowa w ust. 10b, stanowią podstawę do zmiany umów kontraktacji zawartych z dostawcami 
buraków cukrowych. 

10i. Przed podpisaniem umów kontraktacji producent cukru, któremu została przyznana kwota na podstawie ust. 10b, 
jest obowiązany do przeprowadzenia konsultacji ze społeczno-zawodową organizacją rolników reprezentującą plantatorów 
buraków cukrowych, działającą przy producencie cukru. 

11. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosków, o których mo-
wa w ust. 5, mając na względzie konieczność uzyskania informacji dotyczących dotychczasowej produkcji cukru oraz 
produkcji izoglukozy przez danego producenta cukru i producenta izoglukozy. 

Art. 31a. (uchylony)41) 

Art. 31b. 1. W przypadku braku porozumienia branżowego, o którym mowa w przepisach Unii Europejskiej, 
w zakresie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych, w tym rozdziału pomiędzy plantatorów buraków cukrowych 
ilości buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru, o której mowa 
w art. 31 ust. 6, stosuje się przepisy ust. 2–8 i przepisy wydane na podstawie ust. 9. 

2. Producent cukru, w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok gospodarczy, jest obowiązany 
w ramach przyznanej kwoty produkcyjnej cukru określić  limit buraków cukrowych, które zapewnią wyprodukowanie 
cukru w wysokości przyznanej producentowi cukru kwoty produkcyjnej cukru. 

3. Producent cukru jest obowiązany do 20 grudnia roku poprzedzającego rok gospodarczy dokonać rozdzielenia limi-
tu buraków cukrowych, o którym mowa w ust. 2, pomiędzy plantatorów buraków cukrowych, przy czym suma części 
rozdzielonych limitów musi być równa limitowi, o którym mowa w ust. 2, oraz powiadomić tych plantatorów o wielkości 
przysługujących im części tego limitu. 

4. Limit buraków cukrowych jest rozdzielany według wskaźnika określonego w ust. 5 między plantatorów buraków 
cukrowych, którzy mieli zawarte umowy kontraktacji na rok gospodarczy 2001/2002, lub ich następców prawnych. 

5. Wskaźnik rozdzielania limitu buraków cukrowych między plantatorów buraków cukrowych stanowi iloraz ogólnej 
ilości buraków cukrowych w tonach, skupionych przez producenta cukru w latach gospodarczych 1997–2001 od plantato-
ra buraków cukrowych, który miał zawartą umowę kontraktacji na rok gospodarczy 2001/2002, i ogólnej ilości buraków 
cukrowych w tonach, skupionych przez producenta cukru w latach gospodarczych 1997–2001 od wszystkich plantatorów 
buraków cukrowych, którzy mieli zawarte umowy kontraktacji na rok gospodarczy 2001/2002. 

6. Część limitu buraków cukrowych określona dla plantatora w wyniku podziału, o którym mowa w ust. 3, stanowi 
wielkość przysługującego plantatorowi prawa do uprawy i dostawy. 

7. Producent cukru ma obowiązek zawrzeć z plantatorem, któremu przysługuje prawo do uprawy i dostawy, umowę 
kontraktacji, w ramach której jest obowiązany odebrać określoną przysługującym plantatorowi prawem do uprawy 
i dostawy ilość buraków cukrowych. 

8. Producent cukru przed podjęciem czynności, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz przed zawarciem z plantatorem 
umowy kontraktacji, o której mowa w ust. 7, jest zobowiązany do zasięgnięcia opinii ogólnokrajowej społeczno-
-zawodowej organizacji rolników reprezentującej interesy plantatorów buraków cukrowych. 

9. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może, w drodze rozporządzenia, określić  warunki zakupu lub dosta-
wy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru, o której mowa w art. 31 
ust. 6, w zakresie określonym w przepisach Unii Europejskiej dla porozumień branżowych na rynku cukru, inne niż wska-
zane w ust. 2–8, mając na względzie konieczność zabezpieczenia interesów plantatorów buraków cukrowych 
i producentów cukrów. 

                                                           
41) Przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
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Art. 31c.42) Tekst zawartego porozumienia branżowego, o którym mowa w przepisach Unii Europejskiej dotyczących 
rynku cukru, producent cukru ma obowiązek przekazać Agencji przed podpisaniem umów kontraktacji z plantatorami 
buraków cukrowych. 

Art. 32. (uchylony)43) 

Ar t. 33. 1. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi rynku cukru Agencja 
w szczególności:44) 

1) wykonuje zadania związane z: 

a) zatwierdzaniem producentów cukru, producentów izoglukozy i przedsiębiorstw przetwarzających te produkty, 

b) (uchylona)45) 

c) przetwarzaniem i wycofaniem cukru z rynku, 

d) przeprowadzaniem kontroli na rynku cukru, 

e) wyrażeniem zgody na zawarcie umowy pomiędzy producentami cukru, dotyczącej wyprodukowania cukru przez 
jednego z tych producentów w ramach kwoty produkcyjnej producenta zlecającego produkcję; 

2) pobiera: 

a) (uchylona)46) 

b) opłaty za nadwyżki cukru i izoglukozy, 

c) opłaty produkcyjne, 

d) opłaty z tytułu niewypełnienia obowiązków wynikających z uczestnictwa w mechanizmach na rynku cukru; 

e) (uchylona)46) 

3) przyjmuje informacje, deklaracje, raporty, sprawozdania oraz wnioski; 

4) (uchylony)47) 

5) (uchylony)47) 

6) udziela pomocy w zakresie prywatnego przechowywania cukru białego; 

7) przekazuje właściwym organom Unii Europejskiej informacje i składa wnioski. 

2.48) Do kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, stosuje się przepisy ustawy dotyczące czynności sprawdzają-
cych. 

3. Realizując zadania, o których mowa w ust. 1, Prezes Agencji: 

1) wydaje decyzje w sprawach: 

a)49) zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia, zawieszenia, cofnięcia lub wygaszenia zatwierdzenia producentów 
cukru, producentów izoglukozy i przedsiębiorstw przetwarzających te produkty, 

b) autoryzacji miejsca przechowywania cukru pochodzącego z zapasów interwencyjnych, 

c) przyznania refundacji produkcyjnej; 

2) (uchylony)50) 

3) prowadzi rejestr podmiotów zatwierdzonych; 

4) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, na jego żądanie, informacje związane 
z wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 1. 

                                                           
42) Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
43) Przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
44) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
45) Przez art. 1 pkt 13 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
46) Przez art. 1 pkt 13 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
47) Przez art. 1 pkt 13 lit. a tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
48) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
49) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. c tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
50) Przez art. 1 pkt 13 lit. c tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
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4.51) Informacje, deklaracje i wnioski określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących rynku cukru składa się 
do Prezesa Agencji na formularzach opracowanych przez Agencję, udostępnionych na stronie internetowej Agencji. 

5. Formularze, o których mowa w ust. 4, zawierają: 

1) dane umożliwiające identyfikację składającego formularz, związane z prowadzoną przez niego działalnością; 

2)52) informacje określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących rynku cukru lub 

3)52) informacje niezbędne do ustalenia stanu faktycznego lub prawnego w zakresie bezpośrednio związanym 
z przedmiotem składanych informacji, deklaracji lub wniosków, dotyczące rodzaju wykonywanej działalności, loka-
lizacji miejsca produkcji, wielkości produkcji, tytułu prawnego do posiadanych obiektów i urządzeń lub wynikające 
z obowiązków związanych z uczestnictwem w mechanizmach na rynku cukru, określonych w przepisach Unii Euro-
pejskiej dotyczących rynku cukru. 

Art. 34.53) 1. Opłaty, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2, stanowią dochód budżetu państwa i są wpłacane przez 
producentów cukru, producentów izoglukozy i przedsiębiorstwa przetwarzające te produkty na wydzielony rachunek ban-
kowy Agencji. 

2. Środki pochodzące z pobranych opłat, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2, Agencja przekazuje na rachunek 
bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych, w terminie 5 dni od dnia ich wpływu na 
rachunek bankowy Agencji. 

Art. 34a. (uchylony)54) 

Ar t. 34b. (uchylony)54) 

Ar t. 34c. (uchylony)54) 

Ar t. 34d. (uchylony)54) 

Ar t. 34e. (uchylony)54) 

Ar t. 34f. (uchylony)54) 

Ar t. 34g. (uchylony)54) 

Ar t. 34h. (uchylony)54) 

Ar t. 34i. (uchylony)54) 

Art. 34j. (uchylony)54) 

Ar t. 34k. (uchylony)54) 

Rozdział 7 

(uchylony)55) 

Rozdział 7a 

Rynek zbóż 

Art. 38h. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej: 

1) (uchylony)56) 

2) Prezes Agencji: 

a) prowadzi wykaz laboratoriów dokonujących, w ramach zadań delegowanych, oceny jakości zboża objętego dzia-
łaniami interwencyjnymi, 

                                                           
51) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
52) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
53) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
54) Przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
55) Rozdział uchylony przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
56) Przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
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b) realizuje zadania i obowiązki określone dla państwa członkowskiego i agencji interwencyjnej w odniesieniu do 
zakupu i sprzedaży zbóż w ramach interwencji publicznej; 

3) minister właściwy do spraw rynków rolnych powiadamia Komisję Europejską o: 

a) zatwierdzonych agencjach interwencyjnych, 

b) (uchylona)57) 

c) minimalnych ilościach wymaganych w odniesieniu do zakupów produktów po ustalonej cenie, 

d) reprezentatywnych cenach rynkowych zbóż. 

Rozdział 7b58) 

Zasady uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji 

międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz 

owoców i warzyw 

Art. 38i.  1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy jest organem 
właściwym w sprawach uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji między-
branżowych, w tym międzynarodowych organizacji producentów, międzynarodowych zrzeszeń organizacji producentów 
oraz międzynarodowych organizacji międzybranżowych, o których mowa w art. 154, art. 156 ust. 1 oraz 
art. 158 rozporządzenia nr 1308/2013. 

2. Uznanie organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów lub organizacji międzybranżowej następuje 
w drodze decyzji, na wniosek organizacji albo zrzeszenia, składany do dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego 
ze względu na siedzibę organizacji lub zrzeszenia. 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) minimalną liczbę członków organizacji producentów lub minimalną ilość lub wartość zbywalnej produkcji, o których 
mowa w art. 154 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1308/2013, 

2) informacje, jakie powinien zawierać wniosek, o którym mowa w ust. 2, 

3) rodzaje lub zakres dokumentów potwierdzających spełnianie przez organizacje i zrzeszenia wymagań określonych 
w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów 
oraz organizacji międzybranżowych 

– mając na względzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organizacji i zrzeszeń oraz spełnienie wymagań okreś-
lonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producen-
tów oraz organizacji międzybranżowych. 

Art. 38j. 1. W przypadku gdy: 

1) uznana organizacja producentów lub uznane zrzeszenie organizacji producentów nie spełnia wymagań określonych 
w art. 154 ust. 1 lit. a lub d rozporządzenia nr 1308/2013 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38i ust. 3 albo 

2) uznana organizacja międzybranżowa nie spełnia wymagań określonych w art. 158 ust. 5 lit. c rozporządzenia 
nr 1308/2013 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38i ust. 3 

– dyrektor oddziału terenowego Agencji wzywa na piśmie do usunięcia naruszeń oraz określa termin ich usunięcia, nie 
dłuższy niż 12 miesięcy od dnia otrzymania wezwania przez organizację producentów lub zrzeszenie organizacji produ-
centów, lub organizację międzybranżową, biorąc pod uwagę rodzaj naruszenia. 

2. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, albo organizacja międzybranżowa, w terminie 
wyznaczonym przez dyrektora oddziału terenowego Agencji w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, informuje, na formu-
larzu opracowanym przez Agencję, o usunięciu stwierdzonych naruszeń i przedkłada dokumenty potwierdzające usunięcie 
tych naruszeń. 

                                                           
57) Przez art. 1 pkt 17 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
58) Rozdział dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
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3. Dyrektor oddziału terenowego Agencji cofa, w drodze decyzji, uznanie: 

1) organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, jeżeli pomimo wezwania, o którym mowa 
w ust. 1, organizacja ta albo zrzeszenie to, w terminie określonym w tym wezwaniu, nie usunęły stwierdzonych naru-
szeń; 

2) organizacji międzybranżowej, jeżeli pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, organizacja ta, w terminie określo-
nym w tym wezwaniu, nie usunęła stwierdzonych naruszeń. 

Art. 38k.  1. Uznane organizacje i zrzeszenia wpisuje się odpowiednio do rejestru: 

1) organizacji producentów; 

2) zrzeszeń organizacji producentów; 

3) organizacji międzybranżowych. 

2. Wpis do każdego z rejestrów, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie ostatecznej decyzji o uznaniu or-
ganizacji albo zrzeszenia. 

3. Rejestry, o których mowa w ust. 1, prowadzi w postaci elektronicznej dyrektor oddziału terenowego Agencji. 

4. Rejestry, o których mowa w ust. 1, są jawne i udostępniane na stronie internetowej Agencji, z wyłączeniem da-
nych, o których mowa w ust. 5 pkt 8. 

5. Rejestry, o których mowa w ust. 1, zawierają: 

1) numer w rejestrze nadany organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji producentów, albo organizacji mię-
dzybranżowej; 

2) nazwę, siedzibę i adres organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji między-
branżowej; 

3) określenie rodzaju wykonywanej działalności lub wskazanie produktu lub grupy produktów, ze względu na które 
nastąpiło uznanie; 

4) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji 
producentów, albo organizacji międzybranżowej; 

5) datę i numer decyzji o: 

a) uznaniu organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej, 

b) cofnięciu uznania organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji między-
branżowej; 

6) liczbę członków ogółem z podziałem na osoby fizyczne i prawne; 

7) datę wpisu do rejestru organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji między-
branżowej oraz datę ich wykreślenia z rejestru; 

8) wartość rocznej produkcji oraz wartość produkcji wprowadzoną do obrotu przez organizację producentów oraz zrze-
szenie organizacji producentów. 

6. Uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, albo uznana organizacja mię-
dzybranżowa informuje dyrektora oddziału terenowego Agencji, na formularzu opracowanym przez Agencję, o zmianie 
danych, o których mowa w ust. 5, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian. 

7. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lub 4, uznana organizacja producentów albo uznane 
zrzeszenie organizacji producentów, albo uznana organizacja międzybranżowa dostarcza, wraz z informacją, o której mo-
wa w ust. 6, dokumenty potwierdzające zaistniałe zmiany. 

8. Dyrektor oddziału terenowego Agencji gromadzi i przechowuje dokumenty stanowiące podstawę wpisu do reje-
strów, o których mowa w ust. 1, i inne dokumenty składane przez uznane organizacje producentów, uznane zrzeszenia 
organizacji producentów i uznane organizacje międzybranżowe w sposób zapewniający ochronę tych dokumentów oraz 
zabezpieczający je przed utratą i nieuprawnionym dostępem. 

Art. 38l.  Dyrektor oddziału terenowego Agencji: 

1) jest organem właściwym do ustanowienia i udzielania pomocy administracyjnej w przypadku współpracy transnaro-
dowej uznanych organizacji i zrzeszeń, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi uznawania organizacji 
producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych; 



  

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 401 
 
2) wydaje decyzję w sprawach, o których mowa w art. 155 rozporządzenia nr 1308/2013. 

Art. 38m. 1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji przekazuje Prezesowi Agencji informacje, o których mowa 
w art. 154 ust. 4 lit. d, art. 158 ust. 5 lit. e, art. 161 ust. 3 lit. d oraz art. 163 ust. 3 lit. e rozporządzenia nr 1308/2013. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, Prezes Agencji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych 
oraz Komisji Europejskiej. 

Art. 38n. 1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji przeprowadza, co najmniej raz na dwa lata, kontrole uznanych 
organizacji i zrzeszeń w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi uznawania organizacji producen-
tów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych. 

2. Do kontroli, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy dotyczące czynności sprawdzających. 

Art. 38o. 1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych dokonuje oceny wniosku, o którym mowa w art. 164 
ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013. 

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić , w drodze rozporządzenia, poziom reprezentatywności, 
o którym mowa w art. 164 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia nr 1308/2013, mając na względzie zapewnienie właściwego 
funkcjonowania porozumień, decyzji lub praktyk uzgodnionych w ramach uznanej organizacji producentów lub ich zrze-
szenia rozszerzonych na producentów niebędących członkami tych organizacji oraz ochrony interesów podmiotów działa-
jących na rynku. 

3. W przypadku stwierdzenia spełniania warunków określonych w art. 164 rozporządzenia nr 1308/2013 oraz 
w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, minister właściwy do spraw rynków rolnych wprowadza, w drodze rozporzą-
dzenia, porozumienia, decyzje lub praktyki uzgodnione w ramach uznanej organizacji producentów, uznanego zrzeszenia 
organizacji producentów lub uznanej organizacji międzybranżowej, podając zakres stosowania tych porozumień, decyzji 
lub praktyk oraz okres, przez jaki mają być stosowane te porozumienia, decyzje lub praktyki, a także obszar gospodarczy, 
na którym mają być one stosowane, mając na względzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania danego rynku oraz 
niezakłócania konkurencji na danym rynku, a także biorąc pod uwagę cele, jakich mogą dotyczyć te porozumienia, decy-
zje lub praktyki. 

Art. 38p. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o których mowa 
w art. 164 ust. 6 rozporządzenia nr 1308/2013. 

Rozdział 7c58) 

Zakres, w jakim mogą być zawierane umowy na dostarczanie produktów rolnych należących do sektorów, 

o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013 

Art. 38q. 1. Każde dostarczenie produktów rolnych należących do sektorów, o których mowa w art. 1 
ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013, z wyłączeniem sprzedaży bezpośredniej, przez producentów, grupy producentów tych 
produktów, organizacje takich producentów albo zrzeszenia organizacji takich producentów do pierwszego nabywcy wy-
maga pisemnej umowy spełniającej warunki określone w: 

1) art. 127 rozporządzenia nr 1308/2013 – w przypadku produktów rolnych należących do sektora, o którym mowa 
w art. 1 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1308/2013; 

2) art. 148 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013 – w przypadku produktów rolnych należących do sektora, o którym mo-
wa w art. 1 ust. 2 lit. p rozporządzenia nr 1308/2013; 

3) art. 168 ust. 4 i 6 rozporządzenia nr 1308/2013 – w przypadku produktów rolnych należących do sektorów, o których 
mowa w art. 1 ust. 2 lit. a, b, d–o oraz q–x rozporządzenia nr 1308/2013. 

2. W przypadku gdy pierwszym nabywcą, o którym mowa w ust. 1, nie jest przetwórca, umowa między kolejnymi 
nabywcami jest również zawierana na piśmie. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, dotycząca dostarczania tytoniu zawierana jest w terminie do dnia 15 marca roku 
zbiorów. 

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić , w drodze rozporządzenia, minimalny okres obowią-
zywania umowy, o której mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie właściwego funkcjonowania rynku wewnętrz-
nego. 

Art. 38r.  1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o których 
mowa w art. 148 ust. 5 i art. 168 ust. 7 akapit drugi rozporządzenia nr 1308/2013. 
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2. Prezes Agencji jest organem właściwym do gromadzenia i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw ryn-
ków rolnych oraz Komisji Europejskiej informacji w zakresie negocjacji umownych, o których mowa w rozporządzeniu 
nr 1308/2013. 

Rozdział 8 

(uchylony) 

Rozdział 9 

(uchylony) 

Rozdział 9a 

(uchylony)59) 

Rozdział 9b 

Udzielanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany 

Art. 40c. 1. Dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany 
udziela się producentom rolnym w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji produ-
centów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

2. Warunkiem uzyskania dopłaty jest posiadanie przez producenta rolnego działek rolnych o łącznej powierzchni nie 
mniejszej niż 1 ha, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, przy czym działka rolna oznacza 
zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o której mowa w rozporządzeniu Ko-
misji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania zasady współzależno-
ści, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) 
nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej 
oraz określonych systemów wsparcia dla rolników, oraz wdrażania zasady współzależności przewidzianej 
w rozporządzeniu (WE) nr 479/2008 (Dz. Urz. UE L 141 z 30.04.2004, str. 18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 243), o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha wchodzący w skład gospodarstwa rolnego. 

3. Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii eli-
tarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 2, jeżeli: 

1) ilość materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, zużyta do obsiania lub obsadzenia tych powierzchni, 
jest nie mniejsza niż minimalna ilość tego materiału określona w przepisach wydanych na podstawie art. 40d ust. 6 
pkt 2; 

2)60) materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został wytworzony: 

a) przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przedsiębiorców, o której mowa w przepisach o nasiennictwie, lub 

b) w gospodarstwie rolnym posiadanym przez rolnika wpisanego do ewidencji rolników, o której mowa 
w przepisach o nasiennictwie, lub 

3)60) materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został zakupiony: 

a) od przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym, o której 
mowa w przepisach o nasiennictwie, albo 

b) od rolnika prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie rolnym, wpi-
sanego do ewidencji rolników, o której mowa w przepisach o nasiennictwie, albo 

c) od podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Eu-
ropejskiej. 

3a. Dopłatami nie obejmuje się uprawy przeznaczonej na przedplon lub poplon. 

4. Wysokość dopłaty ustala się jako iloczyn powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem 
siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w przepisach wydanych na pod-
stawie ust. 6 pkt 2 i stawek dopłat do 1 ha takiej powierzchni. 

                                                           
59) Rozdział uchylony przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
60) W brzmieniu ustalonym przez art. 128 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512), która weszła 

w życie z dniem 28 stycznia 2013 r. 
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5.61) Dopłaty mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie i są udzielane zgodnie z przepisami o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

6.61) Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia: 

1) corocznie do dnia 30 września stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych mate-
riałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, uwzględniając powierzchnię gruntów ornych obsianych lub 
obsadzonych materiałem siewnym, gatunki roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środki finansowe przeznaczone 
na te dopłaty; 

2) wykaz gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje 
dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, uwzględ-
niając poziom wymiany kwalifikowanego materiału siewnego w produkcji roślinnej. 

Art. 40d. 1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę 
producenta rolnego przyznaje, w drodze decyzji, dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kate-
gorii elitarny lub kwalifikowany na wniosek producenta rolnego. 

1a.62) Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów wydanych na 
podstawie art. 40c ust. 6 pkt 1. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, zawie-
rającym w szczególności: 

1) dane, o których mowa w art. 27 ust. 2a pkt 1–3; 

2) oświadczenie o: 

a) powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifiko-
wany, 

b) sposobie wykorzystania działek rolnych, na których został wysiany lub wysadzony materiał siewny kategorii eli-
tarny lub kwalifikowany. 

3. Do wniosku producent rolny dołącza oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo 
upoważnionego pracownika Agencji kopię: 

1) faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej w okresie od dnia 15 lipca roku 
poprzedzającego złożenie wniosku do dnia 15 czerwca roku złożenia wniosku, pod warunkiem że materiał ten został 
zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia; 

2) dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionego w roku, 
w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia, jeżeli producent rolny zużył do siewu lub sadzenia 
w posiadanym przez niego gospodarstwie rolnym materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, o którym 
mowa w art. 40c ust. 3 pkt 2 lit. a lub b. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny zawierać w szczególności: 

1) datę sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego; 

2) nazwę gatunku i odmiany; 

3) kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego; 

4) numer partii materiału siewnego. 

4a. Do dokumentów, o których mowa w ust. 3, wystawionych dla mieszanek materiału siewnego, przepisów ust. 4 
pkt 2 i 3 nie stosuje się. 

5. Na żądanie Agencji producent rolny jest obowiązany dostarczyć oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 3. 

5a. Różnica powierzchni dla poszczególnych działek rolnych zgłoszonych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie 
może przekroczyć 5% powierzchni działki rolnej. 

5b. W przypadku stwierdzenia różnicy powierzchni działki rolnej, która przekracza 5%, wysokość dopłaty nie może 
być wyższa niż przysługująca do powierzchni ustalonej w wyniku czynności sprawdzających, o których mowa w art. 20 
ust. 1 pkt 3, nie większej jednak niż zgłoszonej we wniosku. 

                                                           
61) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
62) Dodany przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
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6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) terminy składania wniosków, o których mowa w ust. 1, oraz terminy i sposób wypłaty dopłat z tytułu zużytego do 
siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mając na względzie zabezpieczenie 
przed nieuzasadnionym przyznaniem tych dopłat; 

2) minimalną ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów 
ornych, mając na względzie zalecane normy wysiewu dla poszczególnych gatunków roślin. 

Art. 40e. 1. Wojewódzki inspektor ochrony rośli n i nasiennictwa, zwany dalej „wojewódzkim inspektorem”, na 
wniosek dyrektora oddziału terenowego Agencji przekazuje nieodpłatnie informacje o: 

1)63) przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym oraz rolnikach 
wpisanych do ewidencji rolników prowadzących obrót materiałem siewnym, o których mowa w przepisach 
o nasiennictwie, w zakresie: 

a) imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy, siedziby i adresu oraz miejsca i adresu wykony-
wania działalności, 

b) numeru w ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym albo numeru w ewidencji rolni-
ków prowadzących obrót materiałem siewnym, prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora, 

c) numeru identyfikacji podatkowej (NIP); 

2) (uchylony)64) 

3) ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin upraw-
nych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 40c ust. 6 pkt 2. 

2. (uchylony) 

Art. 40f. (uchylony)65) 

Ar t. 40g. (uchylony)65) 

Ar t. 40h. (uchylony)65) 

Rozdział 10 

Zmiany w przepisach obowiązujących 

Art. 41–50. (pominięte) 

Rozdział 11 

Przepisy przejściowe i końcowe 

Art. 51–54. (pominięte) 

Art. 55. 1. Agencja Rezerw Materiałowych przejmie od Agencji zadania i obowiązki związane z gromadzeniem 
i gospodarowaniem państwowymi rezerwami produktów rolnych oraz produktów i półproduktów żywnościowych. 

2. Agencja przekaże Agencji Rezerw Materiałowych środki rzeczowe i finansowe przeznaczone na realizację zadań 
i obowiązków, o których mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy. 

3. W terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy pracownicy Agencji zatrudnieni w Centrali oraz 
w oddziałach terenowych na stanowiskach pracy związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w zakresie groma-
dzenia i gospodarowania rezerwami, stają się pracownikami Agencji Rezerw Materiałowych, z zachowaniem wymogów, 
o których mowa w art. 231 Kodeksu pracy. 

4. Agencja Rezerw Materiałowych staje się stroną umów i porozumień zawartych przez Agencję związanych 
z gospodarowaniem rezerwami państwowymi produktów rolnych, produktów i półproduktów żywnościowych. 

5. (uchylony) 

Art. 56. 1. W postępowaniach administracyjnych wszczętych przez Prezesa Agencji oraz ministra właściwego do 
spraw rynków rolnych na podstawie art. 22 ustawy, o której mowa w art. 43, i niezakończonych przed dniem wejścia 

                                                           
63) W brzmieniu ustalonym przez art. 128 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 60. 
64) Przez art. 128 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 60. 
65) Przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 
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w życie niniejszej ustawy, organami właściwymi w tych sprawach stają się odpowiednio Prezes Agencji Rezerw Materia-
łowych albo minister właściwy do spraw gospodarki. 

2. Organy prowadzące postępowania, o których mowa w ust. 1, przekażą odpowiednio Prezesowi Agencji Rezerw 
Materiałowych albo ministrowi właściwemu do spraw gospodarki akta tych postępowań, w terminie 30 dni od dnia wej-
ścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 57. (pominięty) 

Art. 58. Tracą moc: 

1) ustawa z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. z 1997 r. poz. 951, z późn. zm.66)); 

2) ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej (Dz. U. poz. 83 oraz z 2004 r. poz. 177); 

3) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. poz. 810 i 1322, z 2002 r. poz. 1086 oraz z 2003 r. 
poz. 923). 

Art. 59. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europej-
skiej67), z wyjątkiem art. 12 ust. 2, art. 16, art. 17, art. 20–23, art. 43, art. 48, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1 pkt 4 i art. 54–56, 
które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia68). 

 

                                                           
66) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. poz. 550, z 2001 r. poz. 320, 875 i 1446, 

z 2002 r. poz. 1085 i 2059 oraz z 2004 r. poz. 40. 
67) Rzeczpospolita Polska uzyskała członkostwo w Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. 
68) Ustawa została ogłoszona w dniu 15 marca 2004 r. 




