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1. WPROWADZENIE
Celem mechanizmu jest m.in.:
uznawanie organizacji / zrzeszeń organizacji / organizacji międzybranżowych

•

na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców
i warzyw.
dokonanie wpisu do rejestru uznanych organizacji producentów/ zrzeszeń

•

organizacji /organizacji międzybranżowych na rynkach rolnych innych niż rynki mleka
i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw.

2. AKTY PRAWNE
2.1. 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. U. UE L 347 z
20.12.2013, str. 671 z późn. zm.)

•

(RWK_1307/2013) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące
płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia
w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. U. UE L 347
z 20.12.2013, s. 608 z późn. zm.)

•

RDK_2016/232 rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 2016/232 z dnia 15
grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do niektórych aspektów współpracy
producentów (Dz. U. UE L 44.1 z 19.02.2016)

2.2. Akty krajowe
•

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2016 r.
w

sprawie

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
(Dz. U. z 2016 r. poz. 87), .
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•

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji
niektórych rynków rolnych (Dz. U z 2016 r. poz. 401 z późn. zm.),

•

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),

•

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016
r., poz. 922),

•

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2016 r. poz. 1113 z
późn. zm.)

3.SŁOWNIK POJĘĆ
3.1.

Skróty

ARR

– Agencja Rynku Rolnego

OT ARR

– Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego

D OT ARR – Dyrektor Oddziału Terenowego OT ARR
CRP

– Centralny Rejestr Przedsiębiorców

KE

– Komisja Europejska

MRiRW

– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

UE

– Unia Europejska

3.2. Definicje
Rejestr uznanych organizacji producentów/ zrzeszeń organizacji producentów/
organizacji międzybranżowych prowadzony jest zgodnie z art. 38k ustawy o Agencji
Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.
Rolnik (producent) - oznacza osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób
fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków
w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo rolne jest położone na obszarze
objętym zakresem terytorialnym Wspólnoty, określonym w art. 52 TUE, w związku
z art. 349 i 355 TFUE, oraz które prowadzą działalność rolniczą – zgodnie z art. 4
ust. 1 lit. a) rozporządzenia 1307/2013 .
Gospodarstwo rolne - oznacza wszystkie jednostki wykorzystywane do działalności
rolniczej i zarządzane przez rolnika, znajdujące się na terytorium tego samego
państwa członkowskiego – zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 1307/2013.
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Działalność rolnicza - oznacz produkcję, i uprawę produktów rolnych, włączając
w to zbiory i przetwórstwo.
Uznana organizacja producentów – organizacja producentów spełniająca warunki
określone w art. 154 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
1308/2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, uznana
decyzją D OT ARR właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy, zgodnie z art.
38 i ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.
Uznane

zrzeszenie

organizacji

producentów

–

zrzeszenie

organizacji

producentów spełniające warunki określone w art. 156 ust.1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1308/2013, uznana decyzją D OT ARR
właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy, zgodnie z art. 38 i ustawy
o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.
Uznana organizacja międzybranżowa - organizacja międzybranżowa spełniająca
warunki określone w art. 158 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
1308/2013,

uznana decyzją D OT ARR właściwego ze względu na siedzibę

wnioskodawcy, zgodnie z art. 38i ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji
niektórych rynków rolnych.
Transnarodowa organizacja producentów

- każda organizacja producentów,

której członkowie posiadają gospodarstwa położone w więcej niż jednym państwie
członkowskim w myśl art. 1 lit. a) rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr
2016/232 z dnia 15 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do niektórych aspektów
współpracy producentów.
Transnarodowe

zrzeszenie

organizacji

producentów

-

każde

zrzeszenie

organizacji producentów, której organizacje członkowskie są położone w więcej niż
jednym państwie członkowskim - art. 1 lit. b) rozporządzenia Delegowanego Komisji
(UE) nr 2016/232 z dnia 15 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do niektórych
aspektów współpracy producentów.
Transnarodowa organizacja międzybranżowa -

organizacja międzybranżowa,

której członkowie są zaangażowani w produkcję, przetwórstwo lub handel produktami
objętymi działalnością organizacji w więcej niż jednym państwie członkowskim - art. 1
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lit. c) rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/232 z dnia 15 grudnia
2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1308/2013 w odniesieniu do niektórych aspektów współpracy producentów.
4.

WARUNKI

UZNANIA

ORGANIZACJI

PRODUCENTÓW

/

ZRZESZEŃ

ORGANIZACJI PRODUCENTÓW / ORGANIZACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ
Podmiot prawny zrzeszający producentów, ubiegający się o uznanie, zobowiązany
jest do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP)
prowadzonym przez ARR. Formularz wniosku o rejestrację w CRP wraz z instrukcją
wypełniania dla uczestników niniejszego mechanizmu, którzy:
a) nie posiadają wpisu do CRP lub
b) dokonują aktualizacji swoich danych wpisanych do CRP,
dostępny jest na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl w zakładce „Rejestracja
przedsiębiorców”.
4.1.SKŁADANIE WNIOSKÓW O UZNANIE
1. Podmiot prawny zrzeszający producentów ubiegający się o uznanie organizacji
producentów / zrzeszenia organizacji producentów / organizacji międzybranżowej
zobowiązany jest do złożenia w OT ARR właściwym ze względu na siedzibę
wnioskodawcy wypełnionego w języku polskim i podpisanego „Wniosku o uznanie
organizacji producentów / zrzeszenia organizacji producentów/ organizacji
międzybranżowej” Uop2_W1, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych
Warunków.
2. Wniosek może być składany bezpośrednio w OT ARR właściwym ze względu na
siedzibę wnioskodawcy, pocztą lub faksem.
3. Formularz ww. wniosku jest dostępny w OT ARR oraz na stronie internetowej
ARR, tj. www.arr.gov.pl
4. Wnioski o uznanie mogą być składane przez cały rok.
5. W przypadku organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów
organizacji międzybranżowej do wniosku należy dołączyć:
1)

Kopię aktu założycielskiego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
osoby upoważnione do reprezentowania organizacji producentów albo
zrzeszenia organizacji producentów albo organizacji międzybranżowej (§4 pkt
1 rozporządzenia MRiRW z dnia 7 stycznia 2016 r. (Dz. U z 2016 r., poz. 87));
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2)

Informację o zakresie działalności / opis działań planowanych w okresie 2 lat
od dnia uznania oraz informacje dotyczące źródeł finansowania tych działań
na formularzu Uop2_W2 stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych
Warunków (§4 pkt 5 rozporządzenia MRiRW z dnia 7 stycznia 2016 r. (Dz. U z 2016 r.,
poz. 87)).

6. W przypadku organizacji producentów oprócz dokumentów wymienionych
w pkt 4.1 ppkt 5 do wniosku należy dołączyć:
1) Statut zgodny z art. 152 ust. 1 lit. a, b i c, art. 153, oraz art. 154 ust. 1 lit. b i c
rozporządzenia nr 1308/2013 (§4 pkt 4 lit. a) rozporządzenia MRiRW z dnia 7 stycznia
2016 r. (Dz. U z 2016 r., poz. 87)).

2) Złożone na formularzu Uop2_W3 stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszych
Warunków według stanu na dzień składania wniosku o uznanie, w zakresie
produktu, ze względu na który organizacja ubiega się o uznanie, o posiadanych
przez poszczególnych członków organizacji producentów oraz organizację
producentów informacje o:
a) działkach ewidencyjnych oraz ich powierzchni, na której prowadzona jest
produkcja, ze wskazaniem nr tych działek i obrębów ewidencyjnych (§4
pkt 4 lit. c) rozporządzenia MRiRW z dnia 7 stycznia 2016 r. (Dz. U z 2016 r., poz.
87)),

b) ilościach

zapasów

poszczególnych

produktów

wytworzonych

w gospodarstwach członków organizacji producentów (§4 pkt 4 lit. c)
rozporządzenia MRiRW z dnia 7 stycznia 2016 r. (Dz. U z 2016 r., poz. 87)),

c) zwierzętach

gospodarskich

obowiązkiem

zgłoszenia

poszczególnych
do

rejestru

gatunków,

zwierząt

objętych

gospodarskich

oznakowanych ze wskazaniem liczby zwierząt oraz numerów i adresów
siedzib ich stad albo zwierzętach gospodarskich, nieobjętych tym
obowiązkiem, ze wskazaniem ich gatunkui liczby oraz miejsca ich
chowu (§4 pkt 4 lit. c) rozporządzenia MRiRW z dnia 7 stycznia 2016 r. (Dz. U z
2016 r., poz. 87)),

d) zestawienie budynków, budowli, maszyn, urządzeń, środków transportu
wykorzystywanych do produkcji, będących w posiadaniu organizacji
producentów i poszczególnych jej członków, (§4 pkt 4 lit. d) rozporządzenia
MRiRW z dnia 7 stycznia 2016 r. (Dz. U z 2016 r., poz. 87)).

3) Informacje o zasobach ludzkich (§4 pkt 4 lit. e) rozporządzenia MRiRW z dnia 7
7

stycznia 2016 r. (Dz. U z 2016 r., poz. 87)).

4) Oświadczenia członków organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji
producentów o przystąpieniu do tej

organizacji

lub

tego

zrzeszenia na

formularzu Uop2_W4 stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszych Warunków
(§4 pkt 4 lit. b) rozporządzenia MRiRW z dnia 7 stycznia 2016 r. (Dz. U z 2016 r., poz. 87)).
5) Wykaz członków zawierający:
a) imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania i adresy albo nazwy
oraz siedziby i adresy (§3 pkt 4 lit. a) rozporządzenia MRiRW z dnia 7 stycznia
2016 r. (Dz. U z 2016 r., poz. 87)),

b) numery identyfikacyjne nadane w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności – jeżeli zostały nadane (§3 pkt 4 lit.
b) rozporządzenia MRiRW z dnia 7 stycznia 2016 r. (Dz. U z 2016 r., poz. 87)),

c) numery identyfikacyjne Powszechnego Elektronicznego

Systemu

Ewidencji Ludności (numery PESEL) - w przypadku osób fizycznych
(§3 pkt 4 lit. c) rozporządzenia MRiRW z dnia 7 stycznia 2016 r. (Dz. U z 2016 r.,
poz. 87)),

d) numery identyfikacji podatkowej (NIP), numery Krajowego Rejestru
Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), numery
w Krajowym
w

przypadku

Rejestrze Sądowym, jeżeli
osób

prawnych

i

zostały nadane

jednostek

–

organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej (§3 pkt 4 lit. d) rozporządzenia
MRiRW z dnia 7 stycznia 2016 r. (Dz. U z 2016 r., poz. 87)),

e) numery

paszportów

podstawie

których

lub

innych

został

dokumentów

nadany

numer

tożsamości,

na

identyfikacyjny

-

w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (§3 pkt 4
lit. c) rozporządzenia MRiRW z dnia 7 stycznia 2016 r. (Dz. U z 2016 r., poz. 87)),

f) datę przystąpienia do organizacji producentów.
7. W

przypadku

zrzeszeń

organizacji

producentów

oprócz

dokumentów

wymienionych w pkt 4.1 ppkt 5 do wniosku należy dołączyć oświadczenia
członków zrzeszenia organizacji producentów o przystąpieniu do tego zrzeszenia
na formularzu Uop2_W4 stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszych Warunków
(§4 pkt 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 7 stycznia 2016 r. (Dz. U z 2016 r., poz. 87)).
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8. W przypadku organizacji międzybranżowej oprócz dokumentów wymienionych
w pkt 4.1 ppkt 5 do wniosku należy dołączyć oświadczenia potwierdzające
spełnianie wymagań, o których mowa w art. 157 oraz w art. 158 ust. l lit. b-d
rozporządzenia nr 1308/2013, złożone na formularzu Uop2_W5 stanowiącym
załącznik nr 5 do niniejszych Warunków (§4 pkt 3 rozporządzenia MRiRW z dnia 7
stycznia 2016 r. (Dz. U z 2016 r., poz. 87)).

4.2.KRYTERIA UZNAWANIA ORGANIZACJI PRODUCENTÓW / ZRZESZEŃ
ORGANIZACJI PRODUCENTÓW / ORGANIZACJI MIĘDZYBRANŻOWYCH
1. O uznanie może ubiegać się podmiot zrzeszający rolników (producentów)
spełniający kryteria określone w rozporządzeniu PEiR (UE) 1308/2013 oraz
w prawodawstwie krajowym, który:
1) jest podmiotem prawnym lub wyraźnie określoną częścią podmiotu prawnego (art.
154 ust. 1 rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013),

2) spełnia wymogi określone w art. 152 ust. 1 lit a), b) i c) tj.:
− są tworzone i kontrolowane zgodnie z art. 153 ust. 2 lit. c przez
producentów z określonego sektora wymienionego w art. 1 ust 2 (art. 152 ust.
1 lit. a),

− powstały z inicjatywy producentów (art. 152 ust. 1 lit. b),
− dążą do określonego celu (który może obejmować co najmniej jeden
spośród celów określonych w pkt 4.2 ppkt 2 niniejszych Warunków) (art. 152
ust. 1 lit. c)
(art. 154 ust. 1 lit. a) rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013),

3) spełnia wymogi dotyczące minimalnej liczby członków lub wytwarzania minimalnej
ilości lub wartości – określone przez dane państwo członkowskie – zbywalnej
produkcji w sektorze, w którym działa (art. 154 ust. 1 lit. b) rozporządzenia PEiR (UE) nr
1308/2013),

4) przedstawił wystarczający dowód, na to, że jest w stanie wykonywać swoją
działalność zarówno pod względem ram czasowych jak i efektywności,
udostępniania członkom pomocy w formie zasobów ludzkich, materialnych
i technicznych oraz w stosownych przypadkach koncentracji dostaw. (art. 154 ust. 1
lit. c) rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013),

5) statut podmiotu jest zgodny z art 154 lit. a), b) i c) (art. 154 ust. 1 lit. d) rozporządzenia
PEiR (UE) nr 1308/2013),
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6) utworzony jest przez co najmniej 5 producentów (§2 rozporządzenia MRiRW z dnia 7
stycznia 2016 r. (Dz. U z 2016 r., poz. 87)),

z których każdy wytwarza przynajmniej jeden

z produktów wymienionych w grupach produktów, ze względu na które podmiot
wnioskuje o uznanie – art. 1 pkt 2 rozp. PEiR (UE) 1308/2013 - Uop2_W6
stanowiący załącznik nr 6 do niniejszych Warunków,
7) organizację międzybranżową ustanowiono z inicjatywy wszystkich lub niektórych
tworzących je organizacji producentów lub zrzeszeń (art. 157 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013),

8) zrzeszenie organizacji producentów powstało z inicjatywy uznanych organizacji
producentów (art. 156 ust. 1 rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013),
9) organizacje międzybranżowe:
a)

składają

się

z

przedstawicieli

obszarów działalności

gospodarczej

związanej z produkcją oraz z co najmniej jednym z etapów łańcucha
dostaw: przetwórstwem lub handlem, w tym dystrybucją, produktami
jednego lub większej liczby sektorów (art. 157 ust. 1 lit. a) rozporządzenia PEiR
(UE) nr 1308/2013),

b) prowadzą działalność w jednym lub większej liczbie regionów na danym
terytorium (art. 158 ust. 1 lit. b) rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013),
c) nie biorą udziału w produkcji, przetwórstwie lub handlu produktami,
z wyjątkiem organizacji międzybranżowych z sektora oliwy z oliwek oraz
sektora tytoniu (art. 158 ust. 1 lit. d) rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013).
2. Podmiot prawny ubiegający się o uznanie musi spełniać przynajmniej jeden
z wymienionych poniżej celów:
1) organizacja producentów/zrzeszenie organizacji producentów dąży do co
najmniej jednego z niżej wymienionych celów:
a) zapewnienia

planowania

i

dostosowywania

produkcji

do

popytu,

w szczególności w odniesieniu do jakości i ilości;
b) koncentracji dostaw i umieszczania na rynku produktów wytwarzanych
przez ich członków, w tym sprzedaż bezpośrednia;
c) optymalizacji

kosztów produkcji

i

zysków

z

inwestycji

służących

utrzymywaniu standardów dotyczących ochrony środowiska i dobrostanu
zwierząt oraz stabilizowaniu cen producentów;
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d) prowadzenia

badań

zrównoważonych

i

metod

opracowywania

inicjatyw

produkcji,

innowacyjnych

dotyczących
praktyk,

konkurencyjności gospodarczej i rozwoju sytuacji rynkowej;
e) promowania i udzielania pomocy technicznej w zakresie stosowania
przyjaznych dla środowiska metod uprawy i technik produkcji oraz
odpowiedzialnych praktyk i technik w odniesieniu do dobrostanu zwierząt;
f)

promowania i udzielania pomocy technicznej w zakresie stosowania
standardów produkcji, poprawy jakości produktów i rozwijania produktów
o chronionej nazwie pochodzenia, chronionym oznaczeniu geograficznym
lub objętych krajowym znakiem jakości;

g) zarządzania produktami ubocznymi i odpadami, zwłaszcza w celu ochrony
jakości wody, gleby i krajobrazu oraz zachowania lub zachęcania do
zachowania bioróżnorodności;
h) przyczyniania

się

do

zrównoważonego

wykorzystania

zasobów

naturalnych oraz łagodzenia zmiany klimatu;
i)

opracowywania inicjatyw w dziedzinie promocji i wprowadzania do obrotu;

j)

udzielania niezbędnej pomocy technicznej w celu korzystania z rynków
terminowych i systemów ubezpieczeń (art. 152 ust. 1 lit. c) rozporządzenia PEiR
(UE) nr 1308/2013).

2) organizacje międzybranżowe dążą do określonego celu uwzględniającego
interesy

członków

oraz

konsumentów,

który

powinien

obejmować

w szczególności jeden z następujących celów:
a)

poprawy znajomości oraz przejrzystości produkcji i rynku, w tym poprzez
publikację danych statystycznych na temat kosztów produkcji, cen,
włączając w to w stosownych przypadkach wskaźniki cen, wielkości
i czasu trwania zawartych wcześniej umów oraz poprzez dostarczanie
analiz potencjalnego przyszłego rozwoju sytuacji na rynku na poziomie
regionalnym, krajowym lub międzynarodowym;

b)

przewidywania potencjału produkcyjnego oraz rejestrowania cen rynkowych
pochodzących ze źródeł publicznych;

c)

pomocy w lepszej koordynacji sposobu, w jaki produkty są wprowadzane do
obrotu, w szczególności poprzez badania rynku i analizy rynkowe;

d)

poszukiwania potencjalnych rynków eksportowych;
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e)

pełniejszego wykorzystania potencjału produktów, w tym na poziomie
rynków

zbytu

oraz

opracowywania

inicjatyw

mających

zwiększyć

konkurencyjność i innowacyjność gospodarczą;
f)

dostarczania

informacji

i

badań

prowadzenia

niezbędnych

do

wprowadzania innowacji, racjonalizacji i usprawnienia produkcji oraz
dostosowania jej – a w stosownym przypadku także przetwarzania
i

wprowadzania

do

obrotu

–

pod

kątem

produktów

bardziej

odpowiadających wymaganiom rynku oraz gustom i oczekiwaniom
konsumentów, w szczególności w odniesieniu do jakości produktu, w tym
specyfiki produktów o chronionej nazwie pochodzenia lub o chronionym
oznaczeniu geograficznym i ochrony środowiska;
g)

poszukiwania sposobów ograniczenia stosowania środków ochrony zdrowia
zwierząt lub środków ochrony roślin, poprawy zarządzania innymi środkami
produkcji,
i

wody,

jakości

zapewnienia
promowania

produktów

bezpieczeństwa

oraz

żywności,

ochrony

gleby

zwłaszcza

dzięki

identyfikowalności produktów oraz poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt;
h)

rozwijania metod i instrumentów służących podniesieniu jakości produktów
na wszystkich etapach produkcji oraz w stosownych przypadkach,
przetwarzania i wprowadzania do obrotu;

i)

prowadzenie wszelkich działań mających na celu utrzymanie, ochronę
i promowanie rolnictwa ekologicznego oraz nazw pochodzenia, znaków
jakości i oznaczeń geograficznych;

j)

promowania i prowadzenia badań nad zintegrowanymi, zrównoważonymi
metodami produkcji lub innymi metodami produkcji przyjaznymi dla
środowiska;

k)

zachęcania do zdrowej i odpowiedzialnej konsumpcji produktów w ramach
rynku wewnętrznego, informowania o szkodliwości ryzykownych zachowań
związanych z konsumpcją;

l)

wspierania

konsumpcji

lub

przekazywanie

informacji

dotyczących

produktów na rynku wewnętrznym i rynkach zewnętrznych;
m)

brania udziału w gospodarowaniu produktami ubocznymi i odpadami oraz
przyczynianie się do zmniejszania ilości odpadów (art. 157 ust. 1 lit. c)
rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013).

3. Statut organizacji zawiera informacje dotyczące m.in.:
12

a) stosowania przepisów przyjętych przez organizację producentów dotyczących
sprawozdawczości produkcyjnej, produkcji, wprowadzania do obrotu i ochrony
środowiska (art. 153 ust. 1 lit. a) rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013),
b) przynależności, z tytułu wytwarzania określonego produktu w danym
gospodarstwie, do tylko jednej organizacji producentów (art. 153 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013),

c) dostarczania informacji wymaganych przez organizację producentów do celów
statystycznych (art. 153 ust. 1 lit. c) rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013),
d) procedury określania, przyjmowania i zmiany przepisów, o których mowa w art.
153 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 1308/2013 (art. 153 ust. 2 lit. a) rozporządzenia PEiR
(UE) nr 1308/2013),

e) zobowiązanie członków do wpłacania składek potrzebnych do finansowania
organizacji producentów (art. 153 ust. 2 lit. b) rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013),
f) przepisów umożliwiających producentom będącym członkami demokratyczną
kontrolę ich organizacji i jej decyzji (art. 153 ust. 2 lit. c) rozporządzenia PEiR (UE) nr
1308/2013),

g) kar za naruszenie obowiązków określonych w statucie, w szczególności za
nieuiszczenie składek lub naruszenie zasad ustalonych przez organizację
producentów (art. 153 ust. 2 lit. d) rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013),
h) zasad przyjmowania nowych członków, w szczególności minimalny okres
członkostwa, który nie może wynosić mniej niż rok (art. 153 ust. 2 lit. e)
rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013),

i) zasad prowadzenia rachunkowości i opracowywania budżetu niezbędne dla
funkcjonowania organizacji (art. 153 ust. 2 lit. f) rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013).
4. Uznane organizacje producentów / zrzeszenia organizacji producentów /
organizacje międzybranżowe zobowiązane są do przekazywania D OT ARR
dokumentów i informacji związanych z realizacją mechanizmu.
5. Uznane organizacje producentów lub uznane zrzeszenia organizacji producentów
mogą prowadzić działalność na zasadzie outsourcingu w ramach któregokolwiek
z działań innych niż produkcja, na podstawie handlowego porozumienia zawartego
w formie pisemnej umowy, która gwarantuje, że organizacja producentów lub
zrzeszenie organizacji producentów zachowuje kontrolę i nadzór nad prowadzonym
działaniem (art. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2016/232 w związku
z art. 155 rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013).
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6. Każde dostarczenie produktów, z wyłączeniem sprzedaży bezpośredniej, przez ich
producentów,

organizacje

producentów

albo

zrzeszenia

organizacji

takich

producentów do pierwszego nabywcy wymaga pisemnej umowy, która spełnia
następujące warunki:
1) jest sporządzana przed dostawą;
2) jest sporządzona w formie pisemnej; oraz
3) zawiera w szczególności następujące elementy:
a) cenę do zapłaty za dostawę, która:
− jest niezmienna i określona w umowie; lub
− jest obliczana poprzez połączenie różnych czynników określonych
w umowie, które mogą obejmować wskaźniki rynku odzwierciedlające
zmiany warunków na rynku, dostarczoną ilość oraz jakość lub skład
dostarczonych produktów rolnych;
b) ilość i jakość odnośnych produktów, które można dostarczyć lub które
muszą zostać dostarczone, wraz z terminem takich dostaw;
c) okres

obowiązywania

umowy,

który

może

być

ograniczony

lub

nieograniczony, z klauzulami dotyczącymi rozwiązania umowy;
d) szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności;
e) ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów rolnych; oraz
f) przepisy mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej.
Wszystkie elementy umów na dostawę produktów rolnych zawieranych przez
producentów, odbiorców, przetwórców lub dystrybutorów, w tym ww. elementy są
swobodnie negocjowane między stronami.
Minimalny okres obowiązywania umowy, który ma zastosowanie wyłącznie do umów
pisemnych między producentem i pierwszym nabywcą, wynosi co najmniej sześć
miesięcy, mając na względzie zapewnienie właściwego funkcjonowania rynku
wewnętrznego (art. 168 ust. 4 i ust. 6 rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013 w zw. z art. 38q
ustawy z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 401)).

4.3. ROZPATRYWANIE WNIOSKU O UZNANIE ORGANIZACJI PRODUCENTÓW
/

ZRZESZENIA

ORGANIZACJI

PRODUCENTÓW

/

ORGANIZACJI

MIĘDZYBRANŻOWEJ
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1. Dyrektor OT ARR dokonuje oceny formalno-prawnej wniosku oraz merytorycznej
wniosku wraz z załączonymi do wniosku dokumentami
2. W

przypadku,

gdy

wniosek

nie

spełnia

warunków

formalno-prawnych

do wnioskodawcy przesyłane jest Wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku
w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie
wniosku bez rozpoznania.
3. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy wezwania,
wniosek nie zostanie uzupełniony, do wnioskodawcy przesyłana jest Informacja o
pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.
4. Wnioskodawcy,

których

wnioski

spełniają

wymogi

formalno-prawne,

podlegają kontroli zgodnie z pkt 4.5 niniejszych Warunków.
5. Weryfikacja merytoryczna wniosku dokonywana jest na podstawie załączonych do
wniosku dokumentów oraz w oparciu o analizę wyników przeprowadzonej kontroli.
6. Jeżeli

wniosek nie spełnia

wymogów

merytorycznych, do wnioskodawcy

przesyłane jest Wezwanie do złożenia wyjaśnień z określeniem terminu
uzupełnienia wniosku.
7. Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wymagane wyjaśnienia/dokumenty
bezpośrednio w OT ARR właściwym ze względu na siedzibę wnioskodawcy lub
listem poleconym nadanym u operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23.11.2012 r. „Prawo pocztowe” (Dz. U z 2016 r. poz. 1113) w terminie
określonym w Wezwaniu do złożenia wyjaśnień.
8. Za datę uzupełnienia wniosku, uznaje się datę jego nadania u operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. „Prawo pocztowe” (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1113).
9. W przypadku, gdy w terminie określonym w Wezwaniu do złożenia wyjaśnień
wnioskodawca nie złoży wymaganych wyjaśnień / dokumentów lub gdy złożone
wyjaśnienia / dokumenty nie potwierdzą spełniania kryteriów uznania za
organizację producentów / zrzeszenie organizacji producentów / organizację
międzybranżową, o których mowa w pkt. 4.2 niniejszych Warunków, Dyrektor OT
ARR wydaje Decyzję o odmowie uznania organizacji producentów / zrzeszenia
organizacji producentów / organizacji międzybranżowej.
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10.

Na podstawie pozytywnych wyników kontroli administracyjnej oraz kontroli na

miejscu, Dyrektor OT ARR wydaje Decyzję o uznaniu organizacji producentów /
zrzeszenia organizacji producentów / organizacji międzybranżowej.
11. Decyzja w sprawie uznania wydawana jest w terminie 4 miesięcy od dnia
złożenia wniosku. (art. 154 ust. 4 lit a) i art. 158 ust 5 lit a) rozporządzenia PEiR (UE) nr
1308/2013).

4.4.

REJESTRY:

REJESTR

UZNANYCH

ORGANIZACJI

PRODUCENTÓW,

REJESTR UZNANYCH ZRZESZEŃ ORGANIZACJI PRODUCENTÓW, REJESTR
UZNANYCH ORGANIZACJI MIĘDZYBRANŻOWYCH
1. Dyrektor OT ARR właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy prowadzi
w formie elektronicznej:
- Rejestr Uznanych Organizacji Producentów
- Rejestr Uznanych Zrzeszeń Organizacji Producentów
- Rejestr Uznanych Organizacji Międzybranżowych
Rejestry te są jawne i udostępniane są na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl.
2. Wpis uznanej organizacji producentów / zrzeszenia organizacji producentów/
organizacji międzybranżowej do właściwego rejestru dokonywany jest na podstawie
ostatecznej Decyzji o uznaniu organizacji producentów / zrzeszenia organizacji
producentów/ organizacji międzybranżowej wydanej przez Dyrektora OT ARR
właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy.
3. Rejestry prowadzone przez Dyrektora OT ARR zawierają: (art. 38k ust.5 ustawy o ARR
(Dz. U. z 2016 r. poz. 401 j.t.))

1) numer w rejestrze nadany organizacji producentów / zrzeszeniu organizacji
producentów / organizacji międzybranżowej;
2) nazwę, siedzibę i adres

organizacji producentów / zrzeszenia organizacji

producentów / organizacji międzybranżowych;
3) rodzaj wykonywanej działalności lub nazwę produktu lub grupy produktów, ze
względu

na

które

organizacja

producentów

/

zrzeszenie

organizacji

producentów / organizacja międzybranżowa otrzymała uznanie;
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4) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania organizacji
producentów

/

zrzeszenia

organizacji

producentów

/

organizacji

międzybranżowej;
5) datę i numer decyzji o:
a) uznaniu organizacji producentów / zrzeszenia organizacji producentów /
organizacji międzybranżowej,
b) cofnięciu uznania organizacji producentów / zrzeszenia organizacji
producentów / organizacji międzybranżowej;
6) liczbę członków z podziałem na osoby fizyczne i prawne;
7) datę wpisu do rejestru;
8) datę wykreślenia z rejestru;
9) wartość rocznej produkcji oraz wartość wprowadzoną do obrotu przez
organizację producentów/zrzeszenie organizacji producentów/ organizacje
międzybranżową.
4. Organizacja producentów / zrzeszenie organizacji producentów / organizacja
międzybranżowa

wpisana

do

rejestru,

zobowiązana

jest

do

pisemnego

informowania Dyrektora OT ARR o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze
w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany (art. 38k ust.6 ustawy o ARR (Dz. U. z 2016 r.
poz. 401 j.t.)).

5. Informację o zmianie danych organizacja producentów / zrzeszenie organizacji
producentów / organizacja międzybranżowa zobowiązana jest złożyć na formularzu
wniosku Uop2_W1 z zaznaczeniem aktualizacji danych.
W przypadku gdy zmiana danych dotyczy nazwy, siedziby i adresu organizacji /
zrzeszenia

organizacji

lub

imion

i

nazwisk

osób

upoważnionych

do

reprezentowania organizacji / zrzeszenia organizacji, uznana organizacja / uznane
zrzeszenie organizacji dostarcza wraz z informacją o zmianie również dokumenty
potwierdzające zaistniałe zmiany (art. 38k ust.7 ustawy o ARR (Dz. U. z 2016 r. poz. 401 j.t.))
6. Wykreślenie wpisu uznanej organizacji producentów / zrzeszenia organizacji
producentów / organizacji międzybranżowej

z rejestru

dokonywane jest na

podstawie ostatecznej Decyzji o cofnięciu uznania organizacji producentów /
zrzeszenia organizacji producentów / organizacji międzybranżowej wydanej przez
Dyrektora OT ARR zgodnie z pkt 4.6.
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4.5 KONTROLA UZNANYCH ORGANIZACJI PRODUCENTÓW / ZRZESZEŃ
ORGANIZACJI PRODUCENTÓW / ORGANIZACJI MIĘDZYBRANŻOWYCH
1. Każdy uczestnik mechanizmu zobowiązany jest:
1) poddać

się

wszelkim

kontrolom

i

czynnościom

sprawdzającym

przeprowadzanym przez upoważnionego pracownika ARR oraz innych
upoważnionych instytucji w celu dokonania oceny należytego przestrzegania
zasad realizacji mechanizmu oraz przepisów krajowych i UE;
2) udostępnić kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z realizacją
mechanizmu;
3) zapewnić

niezbędną

pomoc

w

celu

umożliwienia

kontrolującemu

przeprowadzenia kontroli.
2. ARR przeprowadza kontrole:
1) wnioskujących o uznanie za organizację producentów / zrzeszenie organizacji
producentów / organizację międzybranżową,
2) uznanych organizacji i zrzeszeń.
3. Przedmiotem tej kontroli jest weryfikacja danych podanych we wniosku o uznanie
oraz sprawdzenie spełnienia przez podmiot kryteriów uznania określonych w pkt
4.2. niniejszych Warunków.
4. Organizacja producentów / zrzeszenie organizacji producentów zobowiązana jest
do archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją mechanizmu przez 5 lat
po roku, w którym dokonano wpisu do rejestru.
5. Po przeprowadzeniu kontroli upoważniony pracownik ARR sporządza raport
z kontroli. Raport podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania uczestnika
mechanizmu.
6. Upoważniony

pracownik

ARR

przeprowadzający

kontrolę

opieczętowuje

i parafuje dokumenty poddane kontroli, a w przypadku, gdy dokument jest
prowadzony w formie elektronicznej musi istnieć możliwość wydruku kopii
dokumentów.
7. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli nieprawidłowości Dyrektor OT ARR
może wydać :
1) Decyzję o odmowie uznania organizacji producentów / zrzeszenia organizacji
producentów / organizacji międzybranżowej w przypadku niespełnienia
kryteriów przez wnioskujący podmiot, lub
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2) Decyzję o cofnięciu uznania organizacji producentów / zrzeszenia organizacji

producentów / organizacji międzybranżowej w przypadku niespełnienia
kryteriów uznania przez uznany podmiot.
4.6. COFANIE UZNANIA ORGANIZACJI PRODUCENTÓW / ZRZESZENIA
ORGANIZACJI PRODUCENTÓW / ORGANIZACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ
1. W przypadku gdy w wyniku kontroli kwalifikowalności uznania stwierdzono np.:
a) brak minimalnej ilości członków,
b) brak odpowiedniej infrastruktury i wyposażenia,
c) brak dążenia do wyznaczonych przez organizacje/zrzeszenie celów,
d) naruszenie demokratycznej odpowiedzialności organizacji producentów,
e) stwierdzenia, że działalność główna organizacji producentów nie jest związana
z koncentracją podaży i wprowadzaniem do obrotu produktów swoich członków,
w odniesieniu do których jest uznana.
Do organizacji producentów/ zrzeszenia organizacji producentów/ organizacji
międzybranżowej Dyrektor OT ARR przesyła Wezwanie do usunięcia naruszeń,
w którym wyszczególnione są stwierdzone nieprawidłowości i okres, w ciągu którego
organizacja producentów / zrzeszenie organizacji producentów / organizacji
międzybranżowa zobowiązana jest je wprowadzić.
2. Wskazany termin na usunięcie przez organizację producentów/ zrzeszenie
organizacji producentów/ organizację międzybranżową stwierdzonych naruszeń nie
może być dłuższy niż 12 miesięcy od daty otrzymania Wezwania do usunięcia
naruszeń. (art. 38j ust.1 ustawy o ARR i organizacji niektórych rynków rolnych z dnia 11 marca
2004 r.(Dz. U. z 2016 r. poz. 401 j.t.))

3. Uznana organizacja producentów / zrzeszenie organizacji producentów /
organizacja międzybranżowa zobowiązana jest przesłać do D OT ARR właściwego
ze względu na siedzibę organizacji/zrzeszenia Informację o usunięciu naruszeń
Uop2_W7

stanowiącą

załącznik

nr

7

do

niniejszych

warunków

wraz

z dokumentami potwierdzającymi usunięcie naruszeń.
4. Po otrzymaniu od organizacji producentów / zrzeszenia organizacji producentów /
organizacji międzybranżowej Informacji o usunięciu naruszeń Uop2_W7, organizacja
producentów / zrzeszenie producentów podlega kontroli fizycznej przeprowadzanej
przez pracownika pionu kontrolnego ARR, zgodnie z pkt 4.5 niniejszych Warunków.
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5. W przypadku, gdy wyniki kontroli nie potwierdziły usunięcia przez organizację
producentów / zrzeszenie organizacji producentów / organizację międzybranżową w
wyznaczonym terminie stwierdzonych naruszeń, Dyrektor OT ARR wydaje
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia uznania za
organizację producentów / zrzeszenie organizacji producentów / organizację
międzybranżową ze wskazaniem możliwości przedstawienia przez organizację
producentów / zrzeszenie organizacji producentów / organizację międzybranżową
producentów dokumentów, wyjaśnień bądź swojego stanowiska w przedmiotowej
sprawie w wyznaczonym terminie.
6. W przypadku potwierdzenia braku usunięcia stwierdzonych naruszeń, Dyrektor OT
ARR wydaje Decyzję o cofnięciu uznania organizacji producentów / zrzeszenia
organizacji producentów / organizacji międzybranżowej.
7. W przypadku, gdy w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego podmiot
wykaże usunięcie stwierdzonych naruszeń, Dyrektor OT ARR wydaje Decyzję
o odmowie cofnięcia uznania za organizację producentów / zrzeszenia organizacji
producentów / organizacji międzybranżowej.
8. Po uzyskaniu przez decyzję o cofnięciu uznania organizacji producentów /
zrzeszeniu

organizacji

producentów

/

organizacji

międzybranżowej

waloru

ostateczności, następuje wykreślenie z rejestru uznanych organizacji producentów /
zrzeszeń organizacji producentów / organizacji międzybranżowych.
9. Od decyzji wydanych przez D OT ARR organizacji producentów / zrzeszeniu
organizacji producentów / organizacji międzybranżowej przysługuje odwołanie do
Prezesa ARR za pośrednictwem D OT ARR w terminie 14 dni od daty doręczenia
decyzji
5. ADRESY
Wnioski i dokumenty dotyczące uznawania należy kierować na adres OT ARR
właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy:
1.

OT ARR Białystok

- ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok;

2.

OT ARR Bydgoszcz

- ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz;

3.

OT ARR Gdynia

- ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia;

4.

OT ARR Gorzów Wlkp.

- ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp.;

5.

OT ARR Katowice

- plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice;

6.

OT ARR Kielce

- ul. Piaskowa 18, 25-323 Kielce;
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7.

OT ARR Kraków

- ul. Mogilska 104, 31-546 Kraków;

8.

OT ARR Lublin

- ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin;

9.

OT ARR Łódź

- ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź;

10.

OT ARR Olsztyn

- ul. Partyzantów 1/2, 10-959 Olsztyn;

11.

OT ARR Opole

- ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole;

12.

OT ARR Poznań

- ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań;

13.

OT ARR Rzeszów

- al. J. Piłsudskiego 32, 35-001 Rzeszów;

14.

OT ARR Szczecin

- ul. Niedziałkowskiego 21, 71-410 Szczecin;

15.

OT ARR Warszawa

- al. Waszyngtona 146, 04-076 Warszawa;

16.

OT ARR Wrocław

- ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333Wrocław.

6. FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Nr 1

Wniosek o uznanie organizacji producentów / zrzeszenia
organizacji producentów / organizacji międzybranżowej
(Uop2_W1)

Załącznik Nr 2

Informacja o zakresie działalności (Uop2_W2)

Załącznik Nr 3

Informacja o produkcie, ze względu na który organizacja
producentów ubiega się o uznanie (Uop2_W3)

Załącznik Nr 4

Oświadczenie producenta o przystąpieniu do tej organizacji lub
do zrzeszenia (Uop2_W4)

Załącznik Nr 5

Oświadczenie organizacji międzybranżowej art. 157 i art. 158 ust.
1 lit. b-d rozporządzenia nr 1308/2013 (Uop2_W5)

Załącznik Nr 6

Wykaz grup produktów, ze względu na które wnioskuje się
o uznanie (Uop2_W6)

Załącznik Nr 7

Informacja o usunięciu naruszeń (Uop2_W7)
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