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1. WPROWADZENIE
Celem mechanizmu „Administrowanie rozdysponowywaniem owoców i warzyw
nieprzeznaczonych do sprzedaży” jest m.in.:
1) uznawanie organizacji charytatywnych jako uprawnionych do dystrybucji
otrzymanych

bezpłatnie

od

organizacji

producentów

i

ich

zrzeszeń

nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw,
2) wyznaczanie innych jednostek organizacyjnych jako uprawnionych do otrzymania
bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży (w tym hodowców
zwierząt i innych podmiotów zużywających owoce i warzywa do skarmiania
zwierząt),
3) administrowanie zagospodarowaniem owocami i warzywami nieprzeznaczonymi
do sprzedaży przez uznane organizacje producentów i ich zrzeszenia.
Wycofywanie ze sprzedaży (nieprzeznaczanie do sprzedaży) realizowane jest przez
uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia, które w ramach
zarządzania kryzysami (np. w przypadku niemożliwego normalnego zagospodarowania
produkcji, tj. nadprodukcji, spadku popytu, wzrostu kosztów produkcji w stosunku do
korzyści uzyskanych ze sprzedaży, itp.) decydują o niewystawianiu na sprzedaż
wytwarzanych przez ich członków produktów.
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 oraz rynku chmielu (Dz. U. z
2016 r. poz. 58),
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.
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Jednocześnie bezpłatna dystrybucja – zgodnie z art. 34 ust. 4 RPEiR_1308/2013
oznacza wycofanie z rynku owoców i warzyw, których przekazanie odbywa się do
uznanych przez państwo członkowskie:
a) organizacji charytatywnych i fundacji, 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,
lub
b) innych jednostek organizacyjnych takich jak: szkoły, placówki oświatowe,
oświatowo-wychowawcze, żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja,
szkoły średnie, zespoły szkół (zarządzane lub zatwierdzone przez właściwe
organy państwa), obozy, kolonie dla dzieci, domy dziecka, szpitale, domy
spokojnej starości, domy opieki społecznej, zakłady i zespoły opieki
zdrowotnej, zakłady karne, areszty śledcze, itp.
Ilości produktów otrzymanych przez ww. jednostki w ramach bezpłatnej
dystrybucji nie mogą zastąpić ilości normalnie kupowanych przez jednostkę,
która te produkty otrzymała, mogą być jedynie uzupełnieniem tych ilości.
Produkty przeznaczone do wycofywania muszą spełnić określone wymagania, przede
wszystkim jakościowe tzn. muszą być przydatne do sprzedaży, a zatem posiadać jakość
handlową, a w przypadku gdy istnieją normy handlowe spełniać wymagania co najmniej
II klasy określonej dla tych produktów.
Wspólna organizacja rynku owoców i warzyw obejmuje produkty, które są ujęte
w załączniku Nr 3 do niniejszych Warunków.

2. UCZESTNIK MECHANIZMU
W

mechanizmie

administrowania

rozdysponowywaniem

owoców

i

warzyw

nieprzeznaczonych do sprzedaży mogą uczestniczyć:
1) 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,
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2) Wyznaczone, decyzją Prezesa ARR inne jednostki organizacyjne lub osoby
fizyczne jako uprawnione do dystrybucji otrzymanych od organizacji producentów
i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży
w

celu

dalszej

bezpłatnej

dystrybucji

(w

zakładach

karnych,

szkołach

placówkach o których mowa w art. 22 RPEiR_1308/2013, 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.

3. AKTY PRAWNE
3.1. Akty prawne UE
(RPEiR_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 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.).
(RWK_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. Urz. 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 2016 r. poz. 401).

•

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 oraz
rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58).
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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.

•

w sprawie wzoru świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych
do sprzedaży (Dz. U. z 2006 r. Nr 186, poz.1374).
4. WARUNKI
ORAZ
ZA

UZNANIA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ ZA ORGANIZACJĘ CHARYTATYWNĄ

WYZNACZENIA
UPRAWNIONĄ

INNEJ
DO

JEDNOSTKI

ORGANIZACYJNEJ

UCZESTNICTWA

W

LUB

MECHANIZMIE

OSOBY

FIZYCZNEJ

„ADMINISTROWANIE

ROZDYSPONOWYWANIEM OWOCÓW I WARZYW NIEPRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY”

1. Jednostka

organizacyjna

ubiegająca

się

o

uznanie

za

organizację

charytatywną oraz inna jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna ubiegające
się o przyznanie uprawnienia do otrzymania od organizacji producentów i ich
zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży,
zobowiązani

są

do

zarejestrowania

się

w

Centralnym

Rejestrze

Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR. Formularze Wniosku(…)
(załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszych warunków), stanowią
jednocześnie wnioski o rejestrację w CRP dla uczestników niniejszego
mechanizmu, którzy:
a) nie posiadają wpisu w CRP,
albo
b) dokonują aktualizacji swoich danych wpisanych w CRP.
2. Jednostka

organizacyjna

charytatywną

uprawnioną

ubiegająca
do

się

dystrybucji

o

uznanie

otrzymanych

za

organizację

bezpłatnie

od

organizacji producentów i ich zrzeszeń nieprzeznaczonych do sprzedaży
owoców i warzyw zobowiązana jest do złożenia w Centrali ARR „Wniosku
o uznanie organizacji charytatywnej” (Row_P1_f1), stanowiącego załącznik
Nr 1 do niniejszych Warunków.
3. Inna jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna ubiegająca się o przyznanie
uprawnienia do otrzymania od organizacji producentów i ich zrzeszeń
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bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży zobowiązana
jest do złożenia w Centrali ARR „Wniosku o przyznanie uprawnienia innej
jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej” (Row_P1_f2), stanowiącego
załącznik Nr 2 do niniejszych Warunków.
4. Do wniosku

o uznanie organizacji charytatywnej i wniosku o przyznanie

uprawnienia innej jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej

winny być

dołączone:
•

dokumenty wskazujące organy i osoby uprawnione do reprezentowania
wnioskodawcy,

•

statut albo umowa o utworzeniu jednostki organizacyjnej.

Jednakże jeśli dokumenty powyższe były uprzednio złożone w ARR w związku
z procedurą rejestracji w CRP (WPR_P1) i dokumenty te są nadal aktualne na
dzień złożenia wniosku, nie są one wymagane.
5. Ponadto, jeżeli możliwe jest potwierdzenie faktów lub stanu prawnego na
podstawie

rejestrów

publicznych

prowadzonych

przez

inne

podmioty

publiczne, do których ARR ma dostęp, np. Systemu Informacji Oświatowej,
Krajowego Rejestru Sądowego, a dane zawarte w takich rejestrach
publicznych są aktualne, ARR może dokonywać potwierdzenia niektórych
danych w oparciu o takie rejestry publiczne, np. jeżeli placówka oświatowa
(przedszkola, szkoły podstawowe i średnie, gimnazja, itp.) znajduje się
w Systemie Informacji Oświatowej i dane są aktualne, dokumenty o których
mowa w ww. pkt 4 nie są wymagane.
6. Dokumenty przesyłane do ARR mogą być oryginałami albo kopiami
potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez:
a) instytucję, w której aktach znajduje się oryginalny dokument (jednak nie
wytworzony/wydany przez tę instytucję),
b) upoważnionego pracownika instytucji, w której aktach znajduje się
oryginalny

dokument

(jednak

nie

wytworzony/wydany

przez

tę

instytucję), wraz z załączeniem pełnomocnictwa w/w pracownika przez
osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu,
c) instytucję, która wystawiła dokument (urzędowe poświadczenie),
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d) notariusza,
e) występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem
lub radcą prawnym,
f) upoważnionego pracownika ARR, po przedłożeniu do wglądu oryginału
dokumentu, którego kopia ma być poświadczona.
7. Wniosek o uznanie organizacji charytatywnej oraz Wniosek o przyznanie
uprawnienia innej jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej może zostać
złożony w każdym terminie.
8. Formularze w/w wniosków są dostępne w Centrali ARR, OT ARR oraz na
stronie internetowej ARR, tj. www.arr.gov.pl

9. Za datę złożenia Wniosku(…) rozumie się datę jego wpływu do Agencji Rynku
Rolnego.
10. Jeżeli wniosek o uznanie złożony przez organizację charytatywną bądź
wniosek o przyznanie uprawnienia złożony przez inną jednostkę organizacyjną
lub

osobę

fizyczną

nie

spełnia

wymogów

formalno-prawnych

i/lub

merytorycznych, wówczas wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania, zgodnie z
przepisami KPA.
Jeżeli wniosek o uznanie złożony przez organizację charytatywną bądź
wniosek o przyznanie uprawnienia złożony przez inną jednostkę organizacyjną
lub osobę fizyczną spełnia wymogi formalno-prawne i merytoryczne, wówczas
Prezes ARR wydaje:
−

decyzję w sprawie uznania jednostki organizacyjnej za organizację
charytatywną uprawnioną do dystrybucji otrzymanych bezpłatnie od
organizacji

producentów i

ich zrzeszeń nieprzeznaczonych do

sprzedaży owoców i warzyw,
bądź
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−

decyzję

w

sprawie

przyznania

uprawnienia

innej

jednostce

organizacyjnej lub osobie fizycznej do otrzymania od organizacji
producentów

i

ich

zrzeszeń

bezpłatnie

owoców

i

warzyw

nieprzeznaczonych do sprzedaży.
11. Uznane decyzją Prezesa ARR organizacje charytatywne oraz uprawnione
decyzją Prezesa ARR inne jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne
zostają wpisane do Rejestru uznanych organizacji charytatywnych
i uprawnionych innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych
dostępnego na stronie internetowej ARR, tj. www.arr.gov.pl.
12. Uznanie jednostki organizacyjnej za organizację charytatywną oraz
uprawnienie

innej

jednostki

organizacyjnej

lub

osoby

fizycznej

przyznawane jest, decyzją Prezesa ARR, na czas nieokreślony.
13. Uznane organizacje charytatywne oraz uprawnione inne jednostki
organizacyjne lub osoby fizyczne podlegają kontrolom fizycznym (patrz
pkt 6 niniejszych Warunków (…).

5. PRZEJMOWANIE
JEDNOSTKI

PRZEZ UZNANE ORGANIZACJE CHARYTATYWNE ORAZ UPRAWNIONE INNE

ORGANIZACYJNE

LUB

OSOBY

FIZYCZNE

OWOCÓW

I

WARZYW

NIEPRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Uznane organizacje charytatywne oraz uprawnione inne jednostki organizacyjne lub
osoby fizyczne zobowiązane są do potwierdzania odbioru owoców i warzyw
nieprzeznaczonych do sprzedaży na Świadectwie przejęcia, którego wzór
określony jest w rozporządzeniu 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 wystawione jest dla każdej partii wycofywanych produktów.
Przy odbiorze nieprzeznaczonych do sprzedaży produktów może być obecny
kontroler WIJHARS, który w takim przypadku potwierdza na Świadectwie przejęcia,
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czy ilość i jakość handlowa przejmowanych produktów są zgodne z deklarowanymi
przez organizację producentów lub ich zrzeszenie dokonujące wycofania.
6. KONTROLA ORGANIZACJI CHARYTATYWNYCH ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
LUB OSÓB FIZYCZNYCH

Uznana organizacja charytatywna bądź uprawniona inna jednostka organizacyjna
lub osoba fizyczna podlega niezapowiedzianej wyrywkowej kontroli w zakresie:
1) Spełnienie przez te jednostki warunków uznania. Zakres kontroli obejmuje m. in.
sprawdzenie danych podanych we wniosku o uznanie organizacji charytatywnych
bądź o przyznanie uprawnienia innym jednostkom organizacyjnym lub osobom
fizycznym,
2) Sposobu

zagospodarowania

przez

odbiorców

owoców

i

warzyw

nieprzeznaczonych do sprzedaży. Zakres kontroli obejmuje m. in sprawdzenie
czy przejęte przez organizacje charytatywne i inne jednostki organizacyjne lub
osoby fizyczne produkty zostały dalej wykorzystane zgodnie z warunkami
określonymi w przepisach Unii Europejskiej, w tym kontrolę ewidencji towarów
pochodzących z bezpłatnej dystrybucji oraz ksiąg rachunkowych.
Jeżeli podczas kontroli uznanej organizacji charytatywnej lub uprawnionej innej
jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej zostaną wykryte nieprawidłowości:
− Prezes ARR wydaje decyzję w sprawie cofnięcia uznania organizacji
charytatywnej lub cofnięcia uprawnienia innej jednostce organizacyjnej lub
osobie fizycznej co najmniej na okres 1 roku, ze skutkiem natychmiastowym,
− Dyrektor OT ARR właściwy ze względu na siedzibę organizacji producentów
lub ich zrzeszeń, która dokonała przekazania owoców i warzyw, ustala w
stosunku do organizacji charytatywnej bądź innej jednostki organizacyjnej lub
osoby

fizycznej,

wysokość

kary

pieniężnej

zgodnie

z art. 120 RWK_543/2011.
Okres cofnięcia uznania lub uprawnienia może zostać wydłużony w zależności od wagi
stwierdzonych nieprawidłowości.
7. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI Z ROZPORZĄDZENIAMI
Podmioty uczestniczące w mechanizmie „Administrowanie rozdysponowywaniem
owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży” zobowiązane są poddać się
wszelkim kontrolom i czynnościom sprawdzającym przeprowadzanym przez komórki
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organizacyjne pionu kontrolnego ARR oraz inne upoważnione instytucje, w celu
dokonania

oceny

należytego

przestrzegania

zasad

realizacji

mechanizmu

„Administrowanie rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do
sprzedaży” oraz przepisów krajowych i UE.
Weryfikację

zgodności

przestrzegania

warunków

z

rozporządzeniami

przeprowadzają pracownicy ARR oraz pracownicy WIJHARS. ARR przeprowadza
działania weryfikacyjne i kontrolne mające na celu potwierdzenie, czy uczestnicy
mechanizmu

„Administrowanie

rozdysponowywaniem

owoców

i

warzyw

nieprzeznaczonych do sprzedaży” spełniają warunki uczestnictwa w w/w mechanizmie.
Uczestnicy w/w mechanizmu zobowiązani są do zapewnienia pracownikom ARR oraz
pracownikom WIJHARS wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub magazynu
oraz dostępu do prowadzonej dokumentacji w celu potwierdzenia spełnienia wymagań
określonych w legislacji Unii Europejskiej lub krajowej.
8. PODSUMOWANIE
Powyższe Warunki będą obowiązywać do odwołania, z zastrzeżeniem wprowadzenia
zmian 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
kalendarzowego, którego dotyczą.
9. SŁOWNIK POJĘĆ I ADRESY
9.1. SKRÓTY
ARR

– Agencja Rynku Rolnego

CRP

– Centralny Rejestr Przedsiębiorców

KE

– Komisja Europejska

MRiRW

– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

UE

– Unia Europejska

WE

– Wspólnota Europejska

WIJHARS

– Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych

WPR

– Wspólna Polityka Rolna
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9.2. DEFINICJE
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:
•

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.
Rejestr uznanych organizacji charytatywnych i uprawnionych innych jednostek
organizacyjnych lub osób fizycznych – jawny spis uznanych przez ARR organizacji
charytatywnych oraz uprawnionych innych jednostek organizacyjnych lub osób
fizycznych, upoważniający je do dokonywania bezpłatnych dystrybucji świeżych owoców
i warzyw.
Świadectwo przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży –
dokument, którego wzór określony jest rozporządzeniem 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) poświadczający
odbiór owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży przez uprawnione do tego
podmioty.
Uznana organizacja producentów i ich zrzeszenia– 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 2015 r.
poz. 1530).

Strona 12 z 13

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. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
www.arr.gov.pl
e-mail: wycofania@arr.gov.pl
10. FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Nr 1 - Wniosek o uznanie organizacji charytatywnej (Row_P1_f1)
Załącznik Nr 2 - Wniosek o przyznanie uprawnienia innej jednostce organizacyjnej
lub osobie fizycznej (Row_P1_f2)
Załącznik Nr 3 - Produkty objęte wspólną organizacją rynku owoców i warzyw
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