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1.

Wprowadzenie
Celem mechanizmu administrowania rozdysponowywaniem owoców i warzyw

nieprzeznaczonych

do

sprzedaży

jest

prawidłowe

zagospodarowanie

owoców

i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży przez uznane organizacje producentów
i ich zrzeszenia, które mogą być przekazywane bezpłatnie uznanym przez Prezesa
ARR

organizacjom

charytatywnym

oraz

uprawnionym

innym

jednostkom

organizacyjnym lub osobom fizycznym.
Wycofywanie ze sprzedaży (nieprzeznaczanie do sprzedaży) realizowane jest
przez uznane organizacje producentów i ich zrzeszenia, które w ramach zarządzania
kryzysami (np. w przypadku niemożliwego normalnego zagospodarowania, tj.
nadprodukcji, spadku popytu, wzrostu kosztów produkcji w stosunku do korzyści
uzyskanych ze sprzedaży) decydują o niewystawianiu na sprzedaż produktów
wytwarzanych przez ich członków.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia
2008 r. w sprawie określenia sposobu zagospodarowania owoców i warzyw
nieprzeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2009 r. Nr 5 poz. 29) owoce i warzywa
nieprzeznaczone do sprzedaży mogą być przeznaczone na:
1) bezpłatną dystrybucję, o której mowa w art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu,
rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno
(Dz. U. z 2011 r. Nr 145 poz. 868, z późn. zm.),
2) pasze dla zwierząt znajdujących się:
a) w gospodarstwach rolnych,
b) w ogrodach zoologicznych,
c) w parkach narodowych i parkach krajobrazowych,
d) w rezerwatach przyrody,
e) na

terenach

obwodów

łowieckich,

jeżeli

zwierzęta

te

są

przedmiotem gospodarki łowieckiej.
Produkty przeznaczone do wycofywania muszą spełnić określone wymagania,
przede wszystkim jakościowe tzn. muszą być przydatne do sprzedaży, a tym samym
spełniać minimalne wymagania jakościowe określone w załączniku X do rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011, a w przypadku gdy istnieją normy handlowe
spełniać wymagania co najmniej II klasy określonej dla tych produktów.
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Wspólna organizacja rynku owoców i warzyw obejmuje produkty, które są ujęte
w Załączniku Nr 1 do niniejszych Warunków.
Jeżeli wycofywane owoce lub warzywa nie są przeznaczone do bezpośredniej
konsumpcji,

wówczas

winny

być

oznaczone

i

zabezpieczone

zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2006 r.
w sprawie sposobu oznaczania i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych
do sprzedaży uniemożliwiającego wprowadzenie tych owoców i warzyw do obrotu lub
bezpośredniej konsumpcji (Dz. U. z 2006 r. Nr 161 poz.1140).

•
•

Na opakowaniach produktów przeznaczonych do bezpłatnej dystrybucji należy
umieścić:
godło europejskie,’
adnotację „Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [rozporządzenie
wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011].”

2. Uczestnik mechanizmu
W mechanizmie administrowania rozdysponowywaniem owoców i warzyw
nieprzeznaczonych do sprzedaży mogą uczestniczyć:
1)

uznane,

decyzją

Marszałka

Województwa,

organizacje

producentów

i zrzeszenia organizacji producentów,
2)

jednostki organizacyjne, które decyzją Prezesa ARR, zostały uznane za
organizację charytatywną uprawnioną do dystrybucji otrzymanych bezpłatnie od
organizacji producentów i ich zrzeszeń nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców
i warzyw, do wykorzystania w ich działalności służącej pomocy osobom, których
prawo do otrzymywania pomocy społecznej jest uznane w prawie krajowym,
w szczególności w związku z tym, że osoby te nie posiadają środków utrzymania,

3)

wyznaczone, decyzją Prezesa ARR inne jednostki organizacyjne lub osoby
fizyczne jako uprawnione do dystrybucji do otrzymanych od organizacji
producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do
sprzedaży w celu dalszej bezpłatnej dystrybucji (w zakładach karnych, szkołach
i instytucjach szkolnictwa publicznego, na obozach wypoczynkowych dla dzieci
oraz w szpitalach i domach spokojnej starości, które podejmują wszelkie
niezbędne kroki dla zagwarantowania, że dystrybuowane w ten sposób ilości
produktów stanowią uzupełnienie ilości normalnie kupowanych przez placówki tego
rodzaju), bądź przeznaczonych do żywienia zwierząt.
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Przed złożeniem do ARR pierwszego wniosku/zawiadomienia, w ramach
mechanizmów WPR, przedsiębiorca (tzn. każdy uczestnik mechanizmu WPR
administrowanego przez ARR) zobowiązany jest zarejestrować się w Centralnym
Rejestrze Przedsiębiorców w ARR (szczegółowe zasady rejestracji w ARR
dostępne są na stronie internetowej, tj. www.arr.gov.pl).
Powyższe zapisy odnoszą się do całości Warunków.
3. Akty prawne
3.1 Akty prawne UE
•

(RR_1308/2013) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr
922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. UE L
347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.),

•

(RK_543/2011) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7
czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia
Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz
sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. U. UE L 157, 15.06.2011, str.
1-163, z późn. zm.).

3.2 Akty prawne krajowe:
− Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji
niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 633, z późn. zm.),
− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie nadania statutu ARR (Dz. U. Nr 30, poz. 181, z późn. zm.),
− Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku
chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na
włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868, z pózn. zm.),
− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r.
w

sprawie

określenia

sposobu

zagospodarowania

owoców

i

warzyw

nieprzeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2009 r. Nr 5 poz. 29),
− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2006 r.
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w sprawie wzoru świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych
do sprzedaży (Dz. U. z 2006 r. Nr 186 poz.1374),
− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2006 r.
w sprawie sposobu oznaczania i zabezpieczania owoców i warzyw
nieprzeznaczonych do sprzedaży uniemożliwiającego wprowadzanie tych
owoców i warzyw do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji (Dz. U. z 2006 r.
Nr 161 poz. 1140),
− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2006 r.
w

sprawie

określenia

trybu

i

terminu

powiadamiania

o

zamiarze

nieprzeznaczania do sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym
sposobie ich zagospodarowania (Dz. U. z 2006 r. Nr 23 poz. 172),
− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r.
w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców
i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz
warunkówi wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1178).
4. Zasady dotyczące rozdysponowywania owoców i warzyw nieprzeznaczonych
do sprzedaży
4.1 Przekazanie powiadomienia o zamiarze nieprzeznaczenia do sprzedaży
owoców i warzyw
Uznana organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, która
zamierza nie przeznaczyć do sprzedaży partii owoców i warzyw, będących przedmiotem
jej

działalności,

w

ramach

mechanizmu

musi

zgłosić

ten

fakt

do

ARR.

W tym celu organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów
sporządza „Powiadomienie o zamiarze nieprzeznaczenia do sprzedaży owoców
i warzyw” (Row_P2_f1), stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszych Warunków podając w
nim gatunek owoców lub warzyw będących przedmiotem wycofania, ilość, klasę jakości
handlowej, planowany sposób zagospodarowania nieprzeznaczonych do sprzedaży
produktów oraz datę i miejsce, w którym będą one dostępne do kontroli ilości i jakości
handlowej.
Termin powiadomienia o nieprzeznaczeniu do sprzedaży owoców i warzyw został
ustalony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2006 r.
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w sprawie określenia trybu i terminu powiadamiania o zamiarze nieprzeznaczania do
sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania, tzn.:
a) w przypadku truskawek, malin, porzeczek czarnych i czerwonych
lub białych, agrestu, wiśni, sałaty, kalafiorów, cykorii, korniszonów,
fasoli szparagowej, karczochów lub szparagów powiadomienie
następuje

do

godz.

10.00

dnia

poprzedzającego

dzień

planowanego nieprzeznaczenia do sprzedaży,
b) w przypadku pozostałych owoców i warzyw następuje do godz.
10.00 przedostatniego dnia poprzedzającego dzień planowanego
nieprzeznaczenia ich do sprzedaży.
Jeżeli organizacja producentów lub ich zrzeszenie zamierza nie przeznaczyć do
sprzedaży owoców i warzyw, o których mowa w ppkt. a) w sobotę lub w dniu ustawowo
wolnym od pracy lub w dniu następującym po dniu wolnym od pracy, powiadomienia
dokonuje się do godz. 10.00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wolny
od pracy. Natomiast, jeśli nieprzeznaczenie do sprzedaży tych produktów ma nastąpić
drugiego dnia następującego po dniu wolnym od pracy, wówczas powiadomienia
dokonuje się do godz. 10.00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wolny
od pracy.
Jeżeli nieprzeznaczenie dotyczy produktów, o których mowa w ppkt. b) ma
nastąpić w dniu wolnym od pracy lub w dniu następującym po dniu wolnym od pracy,
wówczas powiadomienie winno być dokonane do godz. 10.00 przedostatniego dnia
roboczego poprzedzającego dzień wolny od pracy.
Formularze w/w powiadomień dostępne są w:


Centrali ARR,



Oddziałach Terenowych ARR



na stronie internetowej ARR.

Poprawnie

wypełnione

powiadomienie

o

zamiarze

niewprowadzenia

do

sprzedaży owoców i warzyw należy przesłać faksem na nr (022) 661-72-16 bądź pocztą
elektroniczną na adres: e-mail: wycofania@arr.gov.pl .Powiadomienie, po wpływie do
ARR, poddawane jest weryfikacji. Jeżeli powiadomienie o zamiarze nieprzeznaczenia
do sprzedaży:
− jest niekompletne, tzn. nie zawiera wszystkich wymaganych danych, bądź
− organizacja

producentów

lub

ich

zrzeszenie

w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR,
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nie

jest

zarejestrowane

podmiot składający powiadomienie wzywany jest do natychmiastowego uzupełnienia
stwierdzonych braków.
Jeżeli powiadomienie o zamiarze nieprzeznaczenia do sprzedaży owoców
i warzyw zostanie złożone po terminie określonym powyżej, wówczas organizacja lub
zrzeszenie

jest

informowane

telefonicznie,

faksem

lub

poczta

elektroniczną

o niemożności dalszego procedowania powiadomienia o zamiarze wycofania, po czym
ARR pisemne potwierdza ten fakt.
4.2 Kontrola jakości handlowej i ilości nieprzeznaczonych do sprzedaży
produktów.
Po otrzymaniu powiadomienia o zamiarze nieprzeznaczenia do sprzedaży
owoców lub warzyw, na wniosek ARR dokonywana jest przez WIJHARS właściwy ze
względu na siedzibę organizacji producentów lub jej zrzeszenia wyrywkowa kontrola
ilości i jakości handlowej nieprzeznaczonych do sprzedaży produktów w zgłoszonym
terminie i miejscu wycofania.
Wyniki kontroli ilościowo - jakościowej dokonanej przez WIJHARS zawarte są
w Świadectwie wycofania (Row_P2_f2). Formularz Świadectwa wycofania stanowi
załącznik nr 3 do niniejszych Warunków, które sporządzane jest przez organizację
producentów owoców i warzyw lub ich zrzeszenie w 3 lub w 2 egzemplarzach.
Formularze Świadectwa wycofania dostępne są w:


Centrali ARR,



Oddziałach Terenowych ARR



na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl.

Wszystkie egzemplarze Świadectwa wycofania winny być podpisane przez osobę
upoważnioną do reprezentowania organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji
producentów, a także przez kontrolera WIJHARS (w przypadku dokonywanej kontroli).
Jeden egzemplarz potwierdzonego przez WIJHARS Świadectwa wycofania
otrzymuje organizacja producentów lub jej zrzeszenie. Pozostałe dwa otrzymuje
WIJHARS,

z

czego

jeden

pozostawiony

jest

w

tej

jednostce,

a jeden przekazywany jest przez WIJHARS do ARR. Jeżeli wycofanie produktu nie jest
przedmiotem kontroli WIJHARS, wtedy organizacja producentów albo zrzeszenie
organizacji producentów sporządza dwa egzemplarze świadectwa. Jeden przekazuje do
ARR, a drugi egzemplarz pozostawia w swojej siedzibie.
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4.3 Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na rozdysponowanie owoców
i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży
Jeżeli wyniki kontroli WIJHARS w miejscu wycofania wskazują, że cała partia
zgłoszonego do wycofania produktu lub produktów bądź ich część spełnia określone
wymagania jakościowe, tj.:
•

co najmniej dla II klasy jakości jeśli istnieją dla tych produktów normy handlowe,

•

minimalne wymogi, o których mowa w załączniku X do rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE) Nr 543/2011, jeśli dla tych produktów nie ma
ustanowionych norm handlowych,

wówczas Prezes ARR wydaje niezwłocznie decyzję w sprawie zezwolenia na
rozdysponowanie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży dla całej partii
zgłoszonego do wycofania produktu, bądź tylko jej części odpowiadającej wymaganiom
jakościowym.
W decyzji określony jest termin przekazania wycofywanych produktów do
odbiorcy w niej wskazanego. Koszty sortowania, pakowania pokrywa organizacja
producentów lub zrzeszenie producentów dokonujące wycofania ze sprzedaży.
Organizacja oraz koszt transportu uzgadniany jest pomiędzy organizacją
producentów lub ich zrzeszeniem dokonującym wycofania z odbiorcą lub odbiorcami
wskazanymi w decyzji Prezesa ARR.
Jeżeli wyniki kontroli WIJHARS w miejscu wycofania wskazują, że cała partia
zgłoszonego do wycofania produktu lub produktów nie spełnia określonych wymagań
jakościowych Prezes ARR wydaje decyzję, w której nie zezwala na rozdysponowanie
owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.
Decyzja

w

sprawie

nieprzeznaczonych

do

zezwolenia
sprzedaży

na

rozdysponowanie

bądź

decyzja

owoców

niezezwalająca

i

warzyw
na

takie

rozdysponowanie jest wysyłana niezwłocznie do organizacji producentów lub ich
zrzeszenia oraz do WIJHARS w dniu jej wydania drogą telekomunikacyjną,
a następnie listownie.
4.4 Kontrola jakości handlowej i ilości nieprzeznaczonych do sprzedaży
produktów w miejscu przeznaczenia
U odbiorców wskazanych w decyzji Prezesa ARR w sprawie zezwolenia na
rozdysponowanie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, WIJHARS
dokonuje wyrywkowej kontroli przejęcia produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży,
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tzn. weryfikacja czy wycofywane produkty dotarły do wskazanego w decyzji odbiorcy
w ilości i jakości określonej w Świadectwie wycofania. Kontrola przejęcia dokonywana
jest zgodnie z pkt 4.3.
Wyniki tej kontroli zawarte są w Świadectwie przejęcia owoców i warzyw
nieprzeznaczonych do sprzedaży. Wzór świadectwa przejęcia został określony przez
Ministra właściwego ds. rynków rolnych w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru świadectwa przejęcia
owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2006 r. Nr 186 poz.1374).
Świadectwo przejęcia sporządzane jest przez organizację producentów lub ich
zrzeszenie dokonujące wycofania w czterech egzemplarzach. Każdy egzemplarz jest
podpisywany przez osobę uprawnioną do reprezentowania:
-

organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów
dokonującej wycofania,

-

odbiorcy,

oraz przez kontrolera WIJHARS, w przypadku gdy dokonywana jest kontrola w miejscu
przejęcia.
Jeden egzemplarz Świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych
do

sprzedaży

otrzymuje

organizacja

producentów

lub

zrzeszenie

organizacji

producentów, dwa odbiorca produktu i jeden egzemplarz kontroler WIJHARS.
Świadectwo przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaż jest
wystawiane dla jednego gatunku lub odmiany owoców i warzyw nieprzeznaczonych do
sprzedaży.
4.5 Weryfikacja świadectw przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do
sprzedaży
Świadectwo przejęcia, po otrzymaniu przez ARR, podlega weryfikacji pod
względem spełnienia wymogów formalno – prawnych.
Świadectwo przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży nie
spełnia wymogów formalno-prawnych oraz merytorycznych, jeżeli:
•

jest wypełnione nieczytelnie,

•

nie zostało podpisane przez uprawnionego przedstawiciela organizacji
producentów albo zrzeszenia organizacji producentów oraz uprawnionego
przedstawiciela odbiorcy produktu i potwierdzone przez przedstawiciela
WIJHARS (jeśli odbyła się kontrola WIJHARS).
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Ponadto sprawdzane jest czy partia wycofywanych produktów objętych
świadectwem przejęcia:
•

spełnia normy jakościowe przewidziane dla tego produktu, potwierdzone
przez kontrolerów WIJHARS, jeżeli taka kontrola została dokonana,

• została

dostarczona

do

odbiorcy

uprawnionego

do

uczestnictwa

w mechanizmie administrowania rozdysponowywaniem owoców i warzyw
nieprzeznaczonych do sprzedaży.
Jeżeli świadectwo przejęcia nie spełnia wymogów, o których mowa powyżej, wówczas
Prezes ARR wydaje decyzję w sprawie uchylenia decyzji w sprawie zezwolenia na
rozdysponowanie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży wydanej w trybie
określonym w pkt 4.3. Decyzja ta przekazywana jest do organizacji producentów drogą
telekomunikacyjną, a następnie przekazywana listownie.
5. Składanie dodatkowych informacji
Organizacje producentów i ich zrzeszenia zobowiązane są do przekazania do
ARR w terminie 5 dni roboczych po rozpoczęciu każdego miesiąca „Informację o ilości
nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw w poprzednich miesiącach roku
handlowego” (Row_P2_f4).
Formularz „Informacji o ilości nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców
i warzyw w poprzednich miesiącach roku handlowego” stanowi załącznik Nr 4 do
niniejszych Warunków.
6. Formy składania dokumentów w ARR
„Powiadomienia o zamiarze nieprzeznaczenia do sprzedaży owoców i warzyw”
A(Row_P2_f1) wi9nno być złożone w ARR w sposób określony w pkt. 4.1.
Pozostałe dokumenty, za mogą być złożone przez uczestników mechanizmu
„Administrowanie rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do
sprzedaży” w następujący sposób:
•

osobiście w Kancelarii Ogólnej w Centrali ARR,

•

listem poleconym na adres Centrali ARR w Warszawie,

•

faksem lub pocztą elektroniczną. W tym przypadku oryginał dokumentu winien
być złożony w sposób jak w tiret 1 lub 2.

11

7. Weryfikacja zgodności z rozporządzeniami
Weryfikację

zgodności

przestrzegania

warunków

z

rozporządzeniami

przeprowadzają pracownicy ARR oraz pracownicy WIJHARS i ARiMR, w zakresie
swoich kompetencji. ARR przeprowadza działania weryfikacyjne i kontrolne mające na
celu potwierdzenie, czy uczestnicy mechanizmu administrowania rozdysponowywaniem
owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży spełniają warunki uczestnictwa
w w/w mechanizmie. Dlatego uczestnicy w/w mechanizmu muszą zapewnić
pracownikom

ARR

oraz

pracownikom

WIJHARS

i

ARiMR

wstęp

na

teren

nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części należących do organizacji producentów lub
zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji charytatywnych i innych jednostek
organizacyjnych lub osób fizycznych, służących do prowadzenia przez nich działalności
oraz do zasobów dokumentacji w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych
prawodawstwem unijnym oraz krajowym.
8. Podsumowanie
Powyższe Warunki będą obowiązywać do odwołania, z zastrzeżeniem
wprowadzenia

zmian

w

niniejszych

dokumentach

w

przypadku

stwierdzenia

oczywistych pomyłek pisarskich bądź zmian wprowadzonych w legislacji Unii
Europejskiej lub krajowej.
Uczestnicy mechanizmu WPR „Administrowania rozdysponowywaniem owoców
i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży” zobowiązani są do przechowywania
dokumentów związanych z w/w mechanizmem przez okres 5 lat, licząc od końca roku
gospodarczego, którego dotyczą.
9. Słownik pojęć i adresy.
9.1 Skróty
ARiMR

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ARR

– Agencja Rynku Rolnego

CRP

– Centralny Rejestr Przedsiębiorców

KE

– Komisja Europejska

MRiRW

– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

UE

– Unia Europejska

WE

– Wspólnota Europejska
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WIJHARS – Wojewódzki Inspektor Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych
WPR

– Wspólna Polityka Rolna

9.2 Definicje
Bezpłatna dystrybucja – podział dóbr materialnych między członków społeczeństwa
poprzez bezpłatne rozprowadzenie owoców i warzyw za pośrednictwem uprawnionych
podmiotów.
Inna

jednostka

organizacyjna

–

jednostka

uprawniona

do

bezpłatnego

otrzymywania nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw – jednostka
organizacyjna (tj.: szpitale, domy opieki społecznej, ośrodki wypoczynkowe dla dzieci,
szkoły, zakłady karne, inne instytucje o charakterze społeczno-edukacyjnym, hodowcy
zwierząt itp.) wyznaczona decyzją Prezesa Agencji Rynku Rolnego, jako uprawniona do
otrzymywania od organizacji producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw
nieprzeznaczonych do sprzedaży.
Organizacja

charytatywna

uczestnicząca

w

mechanizmie

administrowania

rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży –
uznana decyzją Prezesa ARR organizacja charytatywna posiadająca zezwolenie na
dokonywanie bezpłatnych dystrybucji produktów rolno – spożywczych na terenie UE
i poza jej terytorium, na korzyść osób trzecich uprawnionych przez państwo do
otrzymywania pomocy.
Osoba uprawniona do reprezentowania – osoba uprawniona do reprezentowania
uczestnika mechanizmu zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisem
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innym
dokumentem określającym jego status formalno-prawny, a także ich pełnomocnicy.
Produkty nieprzeznaczone do sprzedaży (wycofane z rynku) – świeże owoce
i warzywa wyprodukowane przez członków organizacji producentów lub ich zrzeszenia,
wycofane

ze

sprzedaży

w

uznanych

przez

nich

ilościach

i okresach. Produkty nieprzeznaczone do sprzedaży muszą spełniać wymogi jakości
handlowej:
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•

co najmniej dla II klasy jakości jeśli istnieją dla tych produktów normy
handlowe,

•

minimalne wymogi, o których mowa w załączniku X do rozporządzenia
wykonawczego Komisji (UE) Nr 543/2011, jeśli dla tych produktów nie ma
ustanowionych norm handlowych.

Rok gospodarczy – okres handlowy ustalony dla produktów, o których mowa
w Załączniku I część IX rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1308/2013.
.
Uznana organizacja producentów – każdy podmiot prawny lub jasno określona część
podmiotu prawnego, który został utworzony z inicjatywy rolników i spełnia warunki
określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września
2013 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców
i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków
i wymagań jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (Dz. U. z 2013 r., poz.
1178).
Uznanie/uprawnienie – formalne stwierdzenie, decyzją Prezesa ARR, na podstawie
wyników weryfikacji dokumentacji, że jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna
spełniają wymogi w ramach mechanizmu WPR „Administrowanie rozdysponowywaniem
owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży”.
9.3 Adresy
Wszystkie wnioski i dokumenty dotyczące realizacji mechanizmu „Administrowania
rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży” należy
kierować pod adres:

Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
www.arr.gov.pl
Fax. (22) 628 – 93 – 53
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Biuro Produktów Roślinnych
Dział Tytoniu i Innych Rynków
tel. (22) 661-78-10
(22) 661-71-70
fax. (22) 661-72-16
e-mail: wycofania@arr.gov.pl
10. Formularze i załączniki
Załącznik Nr 1 - Produkty objęte wspólną organizacją rynku owoców i warzyw
Załącznik Nr 2 - Powiadomienie o zamiarze nieprzeznaczenia do sprzedaży owoców
i warzyw (Row_P2_f1)
Załącznik Nr 3 - Świadectwo wycofania (Row_P2_f2)
Załącznik Nr 4 – Informacja o ilości nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw
w poprzednich miesiącach roku handlowego (Row_P2_f4)
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Załącznik nr 1 do „Warunków uczestnictwa organizacji (…)” wprowadzonych Zarządzeniem Nr 12/2014/Z Prezesa ARR z dnia 6 lutego 2014

Produkty objęte wspólną organizacją rynku owoców i warzyw

Owoce i warzywa objęte Wspólną Organizacją Rynku
(załącznik I część IX rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013)
Kod CN

Nazwa

0702 00 00

Pomidory, świeże lub schłodzone

0703

Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub
schłodzone

0704

Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne warzywa kapustne, świeże
lub schłodzone

0705

Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone

0706

Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie
jadalne, świeże lub schłodzone

0707 00

Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone

0708

Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone

ex 0709

Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem warzyw objętych
podpozycjami 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 i 0709
90 60

ex 0802

Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane, z wyłączeniem
orzechów areca (lub betel) i cola objętych podpozycją 0802 90 20

0803 00 11

Plantany świeże

ex 0803 00 90

Plantany suszone

0804 20 10

Figi, świeże

0804 30 00

Ananasy

0804 40

Awokado

0804 50 00

Guawa, mango i smaczelina

0805

Owoce cytrusowe, świeże lub suszone

0806 10 10

Winogrona stołowe, świeże

0807

Melony (włącznie z arbuzami) i papaje, świeże

0808

Jabłka, gruszki i pigwy, świeże

0809

Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce
tarniny, świeże

0810

Pozostałe owoce, świeże

0813 50 31
0813 50 39

Mieszanki wyłącznie orzechów suszonych objętych pozycjami 0801 i 0802

Produkty objęte wspólną organizacją rynku owoców i warzyw

0910 20

Szafran

ex 0910 99

Tymianek, świeży lub schłodzony

ex 1211 90 85

Bazylia, melisa, mięta, origanum vulgare (lebiodka pospolita/dziki majeranek)
rozmaryn, szałwia, świeże lub schłodzone

1212 99 30

Chleb świętojański

Załącznik nr 2 do „Warunków uczestnictwa organizacji (…)” wprowadzonych Zarządzeniem Nr 12/2014/Z Prezesa ARR z dnia 6 lutego 2014r.
Powiadomienie o zamiarze nieprzeznaczenia do sprzedaży owoców i warzyw
Strona 1 z 1

Row_P2_f1

Tu proszę nakleić identyfikator lub wpisać poniżej Nr rejestracyjny CRP ARR

Pieczątka kancelarii

*

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia trybu i terminu
powiadamiania o zamiarze nieprzeznaczania do sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania
(Dz. U. Nr 23 poz. 172) informujemy, że w dniu ……………………. zamierzamy nie przeznaczyć do sprzedaży produkty jak niżej1:

Produkt

Ilość w kg

Klasa jakości
2
handlowej

Opakowanie

Miejsce
nieprzeznaczenia do
sprzedaży
(Miejsce kontroli ilości i
jakości handlowej)

………………………………………….
Miejscowość, data

1

Planowany sposób
zagospodarowania3

...............................................................................
Pieczęć organizacji producentów lub zrzeszenia
organizacji producentów i podpis osoby uprawnionej

Powiadomienie może ująć więcej niż jeden produkt nieprzeznaczony do sprzedaży, jednakże należy podać wymagane
dane oddzielnie dla każdego produktu
2
Należy wpisać odpowiednio: klasa ekstra, klasa pierwsza, klasa druga lub jakość handlowa, jeśli dla danego produktu nie
została określona norma handlowa, a spełnia on minimalne wymogi jakościowe, o których mowa w załączniku X
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011
3
pole nieobligatoryjne. Jeżeli wypełnione należy podać nazwę i adresy odbiorców nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców
i/lub warzyw proponowanych przez organizacje producentów i/lub ich zrzeszenie

Załącznik nr 3 do „Warunków uczestnictwa organizacji (…)” wprowadzonych Zarządzeniem Nr 12/2014/Z Prezesa ARR z dnia 6 lutego 2014 r.
Świadectwo wycofania

Strona 1 z 1

Row_P2_f2

Nr świadectwa nieprzeznaczenia do sprzedaży
owoców i warzyw (wypełnia ARR)

Pieczątka Kancelarii

I. Dane identyfikacyjne organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów
(wypełnia organizacja producentów lub zrzeszenie organizacji producentów dokonująca wycofania)
Nazwa i adres organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów dokonującego nieprzeznaczenia do sprzedaży

Nr identyfikacyjny1

NIP
Nr rejestracyjny w CRP (ARR)

*

Gatunek owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, ilość (w kg) oraz klasa jakości

Miejsce nieprzeznaczenia do sprzedaży ………………………………………..
Data nieprzeznaczenia do sprzedaży ………………………………………….
Rodzaj opakowania ......................................................................
Oświadczamy, że opakowanie produktów objętych niniejszym Świadectwem wycofania opatrzona została napisem „Produkt
przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [rozporządzenie (UE) nr 543/2011]” oraz godłem europejskim

II. Wyniki kontroli owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży (wypełnia WIJHARS)
Data kontroli

-

-

Miejsce kontroli ……………………………………… Rodzaj opakowania ………………………………………………………
Stwierdzona masa partii produktu ogółem:
Brutto (w kg)

Netto (w kg)

W wyniku dokonanej oceny jakości stwierdza się, że kontrolowana partia spełnia wymagania jako0ściowe w ilości:
………. kg w klasie ekstra

………. kg I klasie jakości

………. kg w II klasie jakości

……….. kg minimalne wymagania, określone w zał. Nr X rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 543/2011
……….. kg nie spełnia klasy ekstra, I klasy i II klasy jakościowej
Data i miejsce wydania Świadectwa wycofania owoców i warzyw

Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
organizacji producentów lub ich zrzeszenia

1

Nr identyfikacyjny nadany przez ARiMR

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli,
jeśli została dokonana(wypełnia WIJHARS)

Załącznik nr 4 do „Warunków uczestnictwa organizacji (…)” wprowadzonych Zarządzeniem Nr 12/2014/Z Prezesa ARR z dnia 6 lutego 2014 r.
Informacja o ilości nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw
w poprzednich miesiącach roku handlowego

Strona 1 z 1

Row_P2_f4

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(nazwa organizacji producentów
albo zrzeszenia organizacji producentów)

Rok handlowy

/

Gatunek
Miesiąc
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

kg
kg
kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Razem
kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu
paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868, z późn. zm.)

……………………………………..
Miejscowość, data

........................................................................
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania organizacji producentów
lub ich zrzeszenia

