
Projekt

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  R O L N I C T W A  I  R O Z W O J U  W S I 1)

z dnia ………………….….… 2022 r.

w sprawie szczegółowych warunków uznania organizacji producentów i zatwierdzenia 

jej planu biznesowego oraz uznania zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji 

międzybranżowych funkcjonujących na rynku mleka i przetworów mlecznych

Na podstawie art. 48a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka 

i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 381) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki uznania organizacji producentów i 

zatwierdzenia jej planu biznesowego oraz uznania zrzeszenia organizacji producentów i 

organizacji międzybranżowej, w tym:

1) maksymalny odsetek głosów przysługujących członkom, udziałowcom lub 

akcjonariuszom będącym producentami na zgromadzeniu wspólników, walnym 

zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków organizacji producentów oraz 

maksymalny odsetek udziałów lub akcji, jakie mogą posiadać ci udziałowcy lub 

akcjonariusze w tej organizacji;

2) szczegółowe wymagania, jakim mają odpowiadać wnioski składane w sprawach o 

uznanie organizacji producentów i zatwierdzenie jej planu biznesowego oraz uznanie 

zrzeszenia organizacji producentów i organizacji międzybranżowej;

3) rodzaje i zakres dokumentów potwierdzających spełnianie przez organizacje i zrzeszenia 

warunków uznania organizacji producentów i zatwierdzania jej planu biznesowego oraz 

uznania zrzeszenia organizacji producentów i organizacji międzybranżowej.

§ 2. Członkowie organizacji producentów będący producentami stanowią co najmniej 

80% liczby członków tej organizacji.

§ 3. Żaden z członków, udziałowców lub akcjonariuszy będący producentem nie może 

posiadać więcej niż 49% udziałów lub akcji na zgromadzeniu wspólników albo walnym 

zgromadzeniu organizacji producentów i nie może dysponować więcej niż 20% głosów na 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 
2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
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zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków 

organizacji producentów, także pośrednio:

1) przez:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu 

wspólników, walnym zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków organizacji 

producentów, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej osoby 

prawnej będącej członkiem tej organizacji, także na podstawie porozumień z innymi 

osobami, lub

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej 

osoby prawnej będącej członkiem organizacji producentów, także na podstawie 

porozumień z innymi osobami, lub

c) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków organu 

nadzoru innej osoby prawnej będącej członkiem organizacji producentów, także na 

podstawie porozumień z innymi osobami, lub

2) gdy:

a) członkowie zarządu członka organizacji producentów stanowią więcej niż połowę 

członków zarządu innej osoby prawnej będącej członkiem organizacji lub

b) bezpośrednio lub pośrednio dysponuje więcej niż 49% udziałów lub posiada więcej 

niż 20% głosów w spółce osobowej będącej członkiem organizacji producentów, 

także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub wywiera decydujący wpływ 

na działalność innego członka tej organizacji, w szczególności na podstawie umów.

§ 4. Wniosek o uznanie organizacji producentów i zatwierdzenie jej planu biznesowego 

oraz wniosek o uznanie zrzeszenia organizacji producentów albo organizacji międzybranżowej 

zawiera:

1) nazwę i adres organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo 

organizacji międzybranżowej;

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacji producentów albo zrzeszenia 

organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej;

3) wskazanie produktu lub grupy produktów należących do sektora wymienionego w art. 1 

ust. 2 lit. p 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 
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1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.2)

), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”, ze względu na które organizacja 

producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, albo organizacja międzybranżowa 

ubiega się o uznanie;

4) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania organizacji producentów 

albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej oraz sposób 

reprezentacji zgodnie z aktem założycielskim;

5) listę członków z podziałem na członków będących producentami oraz niebędących 

producentami;

6) w przypadku organizacji producentów – informację o ilości wytworzonego i 

wprowadzonego do obrotu mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowanych w 

ramach tej ilości mleka łącznie przez wszystkich członków organizacji będących 

producentami w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o 

uznanie;

7) w przypadku zrzeszenia organizacji producentów – nazwy, siedziby i adresy organizacji 

producentów tworzących to zrzeszenie;

8) w przypadku organizacji międzybranżowej – nazwy, siedziby i adresy podmiotów 

tworzących organizację międzybranżową ze wskazaniem udziału tej organizacji w 

obszarach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 157 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

nr 1308/2013.

§ 5. 1. Akt założycielski organizacji producentów, o którym mowa w art. 48a ust. 3c pkt 

1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, zwanej 

dalej „ustawą”, zawiera co najmniej:

1) postanowienia dotyczące spełniania wymagań określonych w § 3;

2) postanowienie zobowiązujące organizację producentów do wytwarzania i wprowadzania 

do obrotu rocznie nie mniej niż 2 miliony kilogramów mleka lub przetworów mlecznych 

wyprodukowanych w ramach tej ilości mleka;

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. 
Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 261, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 20, Dz. Urz. UE L 193 z 19.07.2016, 
str. 17, Dz. Urz. UE L 202 z 28.07.2016, str. 5, Dz. Urz. UE L 91 z 05.04.2017, str. 44, Dz. Urz. UE L 350 z 
29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 114 z 04.05.2018, str. 39 oraz Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1.



– 4 –

3) postanowienie zobowiązujące wszystkich członków organizacji będących producentami 

do wprowadzania za pośrednictwem tej organizacji całej ilości mleka lub przetworów 

mlecznych wyprodukowanych w ich gospodarstwach;

4) postanowienia, że co najmniej 80% liczby członków organizacji stanowią producenci;

5) postanowienie dotyczące:

a) nieprzynależności członków organizacji do innej organizacji producentów uznanej 

na rynku mleka lub przetworów mlecznych,

b) nieprzynależności członków organizacji do grupy producentów rolnych w 

rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach uznanej ze 

względu na grupę produktów: mleko krowie, owcze lub kozie.

2. Innymi dokumentami, o których mowa w art. 48a ust. 3c pkt 2 ustawy, które są 

dołączane do wniosku o uznanie organizacji producentów i zatwierdzenie jej planu 

biznesowego, są:

1) oświadczenia członków organizacji producentów:

a) o członkostwie w tej organizacji i nieprzynależności do innej organizacji 

producentów uznanej w sektorze, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. p rozporządzenia 

nr 1308/2013, oraz

b) o nieprzynależności do grupy producentów rolnych w rozumieniu przepisów o 

grupach producentów rolnych i ich związkach uznanej ze względu na grupę 

produktów: mleko krowie, owcze lub kozie;

2) dowody sprzedaży potwierdzające ilość mleka lub przetworów mlecznych 

wyprodukowanych i wprowadzonych do obrotu w okresie 12 miesięcy poprzedzających 

miesiąc złożenia tego wniosku przez każdego członka tej organizacji będącego 

producentem albo oświadczenie każdego członka tej organizacji będącego producentem 

o ilości wyprodukowanego mleka lub przetworów mlecznych, w przypadku gdy mleko 

lub przetwory mleczne były sprzedawane bezpośrednio konsumentom, sporządzone na 

formularzach opracowanych i udostępnionych przez Agencję Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją” – w przypadku gdy mleko lub przetwory 

mleczne były wprowadzane do obrotu bez przeniesienia prawa własności do mleka lub 

przetworów mlecznych przez producentów na podmiot ubiegający się o uznanie za 

organizację producentów, albo

3) wykaz dowodów potwierdzających ilość mleka lub przetworów mlecznych zakupionych 

w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia tego wniosku, od każdego 
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członka tej organizacji będącego producentem, sporządzony na formularzu opracowanym 

i udostępnionym przez Agencję – w przypadku gdy mleko lub przetwory mleczne były 

wprowadzane do obrotu z przeniesieniem prawa własności do mleka lub przetworów 

mlecznych przez producentów na podmiot ubiegający się o uznanie za organizację 

producentów;

4) plan biznesowy sporządzony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez 

Agencję, który zawiera:

a)  informacje dotyczące organizacji producentów:

– nazwę,

– numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

b) informacje dotyczące członków organizacji producentów:

– imiona i nazwiska albo nazwy,

– numery identyfikacyjne nadane w trybie przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności – w przypadku członków organizacji 

producentów będących producentami,

– liczbę i gatunki zwierząt posiadanych przez członków organizacji producentów 

będących producentami oraz numery siedzib stad tych zwierząt – w przypadku 

członków organizacji producentów będących producentami,

c) w przypadku członków organizacji producentów niebędących producentami:

– numery identyfikacyjne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji 

Ludności (PESEL) – w przypadku osób fizycznych, a jeżeli osoby fizyczne nie 

posiadają obywatelstwa polskiego – numery paszportów lub innych 

dokumentów tożsamości,

– numery identyfikacji podatkowej (NIP), numery identyfikacyjne w krajowym 

rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) lub numery 

w Krajowym Rejestrze Sądowym – w przypadku osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

d) opis struktury organizacyjnej organizacji producentów, w tym strukturę udziałów lub 

liczbę posiadanych akcji i głosów przysługujących poszczególnym członkom, 

udziałowcom lub akcjonariuszom organizacji producentów na zgromadzeniu 

wspólników, walnym zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków organizacji 

producentów,
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e) wykaz budynków, budowli, maszyn, urządzeń i środków transportu, będących w 

posiadaniu organizacji producentów i poszczególnych członków organizacji 

producentów będących producentami, przeznaczonych do wyprodukowania i 

wprowadzenia do obrotu mleka i przetworów mlecznych – w przypadku gdy w 

ramach działań, o których mowa w lit. h, organizacja zamierza zrealizować działania 

inwestycyjne w zakresie dotyczącym takich składników majątku tej organizacji lub 

jej członków,

f) szacunkową wielkość i wartość netto produkcji mleka lub przetworów mlecznych, 

jaka zostanie wyprodukowana przez poszczególnych członków organizacji 

producentów będących producentami, przewidzianą do sprzedaży przez organizację 

producentów, określoną na okres co najmniej 5 kolejnych lat, z podziałem na 

poszczególne lata realizacji planu biznesowego,

g) szacunkowe przychody i koszty prowadzenia działalności przez organizację 

producentów określone na okres co najmniej 5 kolejnych lat, z podziałem na 

poszczególne lata realizacji planu biznesowego,

h) zakres i opis działań, jakie zamierza zrealizować organizacja producentów przez 

okres co najmniej 5 kolejnych lat od dnia jej uznania, aby osiągnąć cel albo cele, ze 

względu na które ubiega się o uznanie, w tym zakres i opis działań w odniesieniu do 

co najmniej jednego z celów, o których mowa w art. 161 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

nr 1308/2013, wraz ze wskazaniem potrzeby realizacji planowanych działań i 

określeniem stanu ich wykonania w poszczególnych latach realizacji planu 

biznesowego oraz uzasadnieniem, w jaki sposób poszczególne działania przyczynią 

się do osiągnięcia celu albo celów, ze względu na które organizacja producentów 

ubiega się o uznanie,

i) harmonogram działań, o których mowa w lit. h, wraz z określeniem szacowanej 

wysokości wydatków na realizację poszczególnych działań lub ich etapów,

j) wskazanie planowanych źródeł finansowania działań, o których mowa w lit. h,

k) informację o możliwości udostępniania przez organizację producentów swoim 

członkom pomocy w formie zasobów ludzkich, materialnych i technicznych, 

niezbędnych do osiągnięcia celu albo celów, ze względu na które organizacja 

producentów ubiega się o uznanie,
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l) przewidywany rozwój organizacji producentów po upływie 5 lat od dnia jej uznania, 

w odniesieniu do prowadzonej przez tę organizację działalności w zakresie produkcji 

mleka lub przetworów mlecznych.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. b tiret trzecie i lit. e, podaje się według 

stanu z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o uznanie organizacji 

producentów ze wskazaniem dnia, z którego pochodziły te informacje.

4. W przypadku gdy wniosek o uznanie organizacji producentów i zatwierdzenie jej planu 

biznesowego został złożony w postaci papierowej, plan biznesowy, o którym mowa w ust. 2 

pkt 4, dołącza się do tego wniosku również w postaci elektronicznej na informatycznym 

nośniku danych albo przesyła się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5. W przypadku przystąpienia nowego członka do organizacji producentów w trakcie 

realizacji przez nią planu biznesowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, zmieniony plan 

biznesowy powinien uwzględniać:

1) informacje dotyczące tego członka określone w ust. 2 pkt 4 lit. b tiret pierwsze i drugie;

2) informacje dotyczące tego członka, określone w ust. 2 pkt 4 lit. b tiret trzecie oraz lit. e, 

według stanu z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o 

zatwierdzenie zmiany planu biznesowego ze wskazaniem dnia, z którego pochodziły te 

informacje; 

3) wielkość produkcji mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowanej przez tego 

członka, w roku jego przystąpienia do organizacji producentów lub w roku 

poprzedzającym rok jego przystąpienia do tej organizacji – w przypadku członków 

organizacji będących producentami;

4) uaktualnione informacje w zakresie określonym w ust. 2 pkt 4 lit. d i f–g.

§ 6. Innymi dokumentami, o których mowa w art. 48a ust. 3c pkt 2 ustawy, które są 

dołączane do wniosku o uznanie zrzeszenia organizacji producentów, są:

1) oświadczenia członków tworzących zrzeszenie organizacji producentów o członkostwie 

w tym zrzeszeniu i nieprzynależności do innego zrzeszenia organizacji producentów 

uznanego ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, na formularzu 

opracowanym i udostępnionym przez Agencję, oraz;

2) dokument zawierający zakres i opis działań, jakie zrzeszenie organizacji producentów 

zamierza realizować w okresie 2 lat od dnia uzyskania uznania, oraz wskazanie źródeł ich 

finansowania, sporządzony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.
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§ 7. 1. Akt założycielski organizacji międzybranżowej, o którym mowa w art. 48a ust. 3c 

pkt 1 ustawy, zawiera co najmniej postanowienia dotyczące spełnianie wymagań, o których 

mowa w art. 163 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013.

2. Innym dokumentem, o którym mowa w art. 48a ust. 3c pkt 2 ustawy, który jest 

dołączany do wniosku o uznanie organizacji międzybranżowej, jest dokument zawierający 

zakres i opis działań, jakie organizacja międzybranżowa zamierza realizować w okresie 2 lat 

od dnia uzyskania uznania, oraz wskazanie źródeł ich finansowania, sporządzony na 

formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

§ 8. Do postępowań w sprawie uznania organizacji producentów wszczętych i 

niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 

stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)

MINISTER ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 
lutego 2016 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, 
zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych 
oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 169 oraz z 2020 poz. 254), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o grupach producentów 
rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1603).

Paweł Małaczek
zastępca dyrektora

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/
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UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 

warunków uznania organizacji producentów i zatwierdzenia jej planu biznesowego oraz 

uznania zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych 

funkcjonujących na rynku mleka i przetworów mlecznych, zwanego dalej „rozporządzeniem w 

sprawie uznania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji oraz organizacji 

międzybranżowych na rynku mleka”, został opracowany w związku z postulatami zgłaszanymi 

przez podmioty zaangażowane w proces tworzenia i funkcjonowania organizacji producentów, 

i ma przede wszystkim na celu ograniczenie liczby danych, jakie muszą być przedstawiane na 

etapie ubiegania się o status organizacji producentów, a także uspójnienie warunków 

uznawania organizacji producentów, z innymi przepisami krajowymi w tym zakresie.

Należy wyjaśnić, że ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o grupach 

producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1603), która weszła w życie 2 października 2021 r., wprowadzała 

zmiany m.in. w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów 

mlecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 381), na podstawie której wydawane jest rozporządzenie w 

sprawie uznania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji oraz organizacji 

międzybranżowych na rynku mleka, rozszerzając delegacją ustawową dotyczącą tego 

rozporządzenia. W przepisach przejściowych odnośnie do ww. ustawy wskazano natomiast, że 

rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji 

producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku 

mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających 

spełnienie przez te podmioty warunków uznania zachowuje moc nie dłużej niż przez 24 

miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, a także jest możliwość jego zmiany w tym 

czasie. W związku z tym, że od momentu wejścia w życie ww. ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. 

minęło już kilka miesięcy, a projektowane obecnie zmiany ww. rozporządzenia mają szeroki 

zakres, proponuje się wydanie nowego rozporządzenia w sprawie uznawania organizacji 

producentów, zrzeszeń organizacji oraz organizacji międzybranżowych na rynku mleka w 

przedmiotowej sprawie, zamiast nowelizacji, na podstawie aktualnie brzmiącej delegacji 

ustawowej do jego wydania. Tym samym, w przypisie nr 3 w projekcie, zostało wskazane, iż 

traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie 

informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń 
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organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów 

mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty 

warunków uznania (Dz. U. z 2019 r. poz. 169 oraz z 2020 r. poz. 254). 

Należy też wyjaśnić, że niedawno zakończył się proces legislacyjny dotyczący zmiany 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie 

wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 237, z późn. zm.), a jednocześnie toczy się proces legislacyjny dotyczący wydania 

nowego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 

warunków uznania organizacji producentów i zatwierdzenia jej planu biznesowego oraz 

uznania zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych 

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

owoców i warzyw, na podstawie art. 38i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji 

niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 185). Celem obydwu procesów 

legislacyjnych było ograniczenie liczby danych, jakie muszą być przedstawiane na etapie 

ubiegania się o status grupy producentów rolnych albo organizacji producentów na rynkach 

rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw, a także 

uspójnienie wymagań na etapie wnioskowania o status grupy producentów rolnych albo 

organizacji producentów. 

W związku z powyższym, w przedmiotowym projekcie rozporządzenia zastosowane 

zostaną te same rozwiązania, jakie zostały przyjęte w celu ułatwienia procesu uznawania grup 

producentów rolnych oraz organizacji producentów, zrzeszeń oraz organizacji 

międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów 

mlecznych oraz owoców i warzyw.

Mając na względzie przedstawione na wstępie podejście, zgodnie z którym proponuje się 

wydać nowe rozporządzenie MRiRW w sprawie uznania organizacji producentów, zrzeszeń 

organizacji oraz organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych, 

niniejszy projekt rozporządzenia odzwierciedla treść obecnego rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawierać 

wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji 

międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu 

dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania (Dz. U. z 2019 

r. poz. 169 oraz z 2020 poz. 254), wprowadzając jednocześnie uproszczenia i uspójnienia 
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wzorem powyżej wskazanego rozporządzenia oraz projektu rozporządzenia MRiRW. 

Jednocześnie projekt został rozbudowany o wykonanie upoważnienia Ministra RiRW 

polegającego na określeniu maksymalnego odsetka głosów przysługujących członkom, 

udziałowcom lub akcjonariuszom będącym producentami na zgromadzeniu wspólników, 

walnym zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków organizacji producentów oraz 

maksymalnego odsetka udziałów lub akcji, jakie mogą posiadać ci udziałowcy lub 

akcjonariusze w tej organizacji (zgodnie z art. 48a ust. 7 pkt 1 ww. ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, zwanej dalej „ustawą o organizacji 

rynku mleka”.

Zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami, projekt przewiduje następujące regulacje.

W § 1 projektu określono zakres rozporządzenia Ministra RiRW, zgodnie z ww. art. 48a 

ust. 7 pkt 1 ustawy o organizacji rynku mleka, poprzez wskazanie, iż rozporządzenie to będzie 

określać:

1) maksymalny odsetek głosów przysługujących członkom, udziałowcom lub 

akcjonariuszom będącym producentami na zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu 

albo walnym zebraniu członków organizacji producentów oraz maksymalny odsetek udziałów 

lub akcji, jakie mogą posiadać ci udziałowcy lub akcjonariusze w tej organizacji;

2) szczegółowe wymagania, jakim mają odpowiadać wnioski składane w sprawach o 

uznanie organizacji producentów i zatwierdzenie jej planu biznesowego oraz uznanie 

zrzeszenia organizacji producentów i organizacji międzybranżowej;

3) rodzaje i zakres dokumentów potwierdzających spełnianie przez organizacje i 

zrzeszenia warunków uznania organizacji producentów i zatwierdzania jej planu biznesowego 

oraz uznania zrzeszenia organizacji producentów i organizacji międzybranżowej.

W § 2 projektu określono, zgodnie z dotychczasowymi rozwiązaniami, że członkowie 

organizacji producentów będący producentami stanowią co najmniej 80% liczby członków tej 

organizacji.

W § 3 projektu określono wymagania co do wielkości posiadanych udziałów lub akcji 

przez członków organizacji będących producentami oraz ilości głosów jakie mogą posiadać ci 

członkowie organizacji. Przepis ten odnosi się do wszystkich potencjalnych członków 

organizacji będących producentami, określając równe zasady dla każdego z nich, wypełniając 

jednocześnie ustawową delegację w zakresie określenia tych wartości. Przedstawione w 



– 12 –

projekcie konkretne wartości w powyższym zakresie bazują na funkcjonujących już 

rozwiązaniach, np. w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich 

związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 395) oraz rozporządzeniu 

Ministra RiRW z dnia 19 września 2013 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup 

producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw i ich 

zrzeszeń oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1823). Takie brzmienie przepisów zaproponowano także we wskazanym 

powyżej projekcie rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków uznawania 

organizacji producentów i zatwierdzenia jej planu biznesowego oraz uznawania zrzeszeń 

organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach 

rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw.

Zaproponowane w powyższym zakresie wymagania stanowią uspójnienie 

dotychczasowego podejścia w procesie uznawania grup producentów rolnych oraz organizacji 

producentów i będą stanowiły punkt wyjściowy do dalszych ewentualnych zmian 

legislacyjnych tych procesów, określonych w innych aktach prawnych.

Projektowany § 4 określa elementy wniosku o uznanie organizacji producentów i 

zatwierdzenie jej planu biznesowego, uznanie zrzeszenia organizacji producentów oraz 

organizacji międzybranżowej, wprowadzając uproszczenia polegające na rezygnacji z części 

dotychczasowych wymogów. W związku z powyższym, pozostawione zostały wyłącznie 

niezbędne elementy, takie jak nazwa i adres wnioskodawcy, numer w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, wskazanie produktu lub grupy produktów należących do sektora mleka lub 

przetworów mlecznych, ze względu na które organizacja producentów albo zrzeszenie 

organizacji producentów, albo organizacja międzybranżowa ubiega się o uznanie, imiona i 

nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy oraz lista członków 

wnioskodawcy. Dodatkowo, wzorem dotychczasowych rozwiązań, wniosek przewiduje 

wskazanie informacji o ilości wytworzonego i wprowadzonego do obrotu mleka lub 

przetworów mlecznych wyprodukowanych w ramach tej ilości mleka łącznie przez wszystkich 

członków organizacji będących producentami w okresie wskazanym w tym przepisie .

W § 5 ust. 1 projektu wskazano minimalne wymogi aktu założycielskiego organizacji 

producentów, który jest dołączany przez organizację producentów do wniosku o uznanie. 

W § 5 ust. 2 określone zostały inne dokumenty, które są dołączane do wniosku o uznanie 

organizacji producentów i zatwierdzenie jej planu biznesowego. Przepis ten odzwierciedla 



– 13 –

obecnie funkcjonujące wymogi, a jednocześnie wprowadza uproszczenia dla wnioskodawców, 

w związku z tym, że zakłada rezygnację z części danych podawanych dotychczas w planie 

biznesowym (§ 5 ust. 2 pkt 4 projektu). Rezygnuje się m.in. z konieczności podania danych, 

takich jak siedziba wnioskodawcy, forma prawna i numer NIP, w związku z tym, że dane te 

podawane są już w formularzu wniosku o uznanie. Podobnie, proponuje się rezygnację z 

wymogu, w przypadku członków organizacji będących producentami, podawania numerów 

PESEL oraz NIP i REGON, w związku z tym, że dane te znajdują się już w posiadaniu 

podmiotu uznającego tego typu podmioty, czyli Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (ARiMR).

W § 5 ust. 2 pkt 4 projektu proponuje się także wprowadzenie uproszczeń w planie 

biznesowym w zakresie podawania danych dotyczących korzystania ze szkoleń i doradztwa, 

bazując na dotychczasowych doświadczeniach grup producentów rolnych w tym zakresie, i 

rezygnację z wymogu podawania tego typu danych przez organizację producentów. Należy też 

wyjaśnić, że informacje dotyczące korzystania z planowanych przez organizacje producentów 

szkoleń i usług doradczych mogą być zawarte w tej części planu biznesowego, która dotyczy 

zakresu i opisu działań, jakie zamierza realizować organizacja producentów (§ 5 ust. 2 pkt 4 

lit. h projektu).

Także w oparciu o doświadczenia w zakresie danych podawanych w odniesieniu do 

wymogu wskazywania oczekiwań związanych z prowadzoną działalnością w odniesieniu do 

produktu lub grupy produktów, ze względu na które podmiot został utworzony, po upływie 5 

lat od dnia uznania, w § 5 ust. 2 pkt 4 projektu nie wymaga się już konieczności podawania 

tego typu informacji w planie biznesowym. W wyniku analizy tej kwestii ustalono, że 

wystarczające będzie pozostawienie wymogu przedstawienia przez wnioskodawcę 

przewidywanego rozwoju organizacji producentów po upływie 5 lat od dnia jej uznania ze 

wskazaniem, że rozwój ten związany jest z prowadzoną działalnością w zakresie produkcji 

mleka lub przetworów mlecznych. W związku z powyższym dokonano zmiany brzmienia 

przepisu, który dotychczas określał wymóg podania informacji nt. przewidywanego rozwoju 

(§ 5 ust. 2 pkt 4 lit. l projektu rozporządzenia).

W § 5 ust. 3 projektu przewiduje się, wzorem obecnego rozporządzenia, że informacje, o 

których mowa w § 4 ust. 2 pkt 4 lit. b tiret trzecie i lit. e projektowanego rozporządzenia, podaje 

się według stanu z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o uznanie 

organizacji producentów ze wskazaniem dnia, z którego pochodziły te informacje.
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W § 5 ust. 4 projektu proponuje się wprowadzenie obowiązku przedkładania planu 

biznesowego organizacji producentów w postaci elektronicznej na informatycznym nośniku 

danych albo przesyłania go za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sytuacji, gdy 

wniosek o uznanie organizacji producentów i zatwierdzenie jej planu biznesowego został 

złożony w formie papierowej. Przedkładanie wersji elektronicznej planu biznesowego ma 

służyć przyspieszeniu oceny złożonych dokumentów, poprzez możliwość pracowania na 

edytowalnych wersjach i łatwego wprowadzania ich do bazy danych, bez konieczności 

przepisywania. Z doświadczenia wynika, że plany biznesowe są przygotowywane przez 

wnioskodawców w wersji elektronicznej, tak więc wymóg ich przedłożenia nie powinien być 

obciążeniem dla wnioskodawców, a powinien być dla nich korzystnym rozwiązaniem. Warto 

podkreślić, że tego typu rozwiązanie zostało już wprowadzone w przypadku grup producentów 

rolnych, poprzez zmianę ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i 

ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 395). 

W § 5 ust. 5 projektu wprowadza się regulację określającą, jakie dane powinny zostać 

uwzględnione w zmienionym planie biznesowym organizacji producentów w przypadku 

przystąpienia do organizacji nowego członka na etapie po jej uznaniu i w trakcie realizacji 

przez nią planu biznesowego (także w zależności czy nowy członek organizacji jest 

producentem czy nie). 

W § 6 projektu określono wykaz obowiązkowych, innych dokumentów niezbędnych do 

uzyskania statusu zrzeszenia organizacji producentów. Natomiast w przypadku ubiegania się o 

uzyskanie statusu organizacji międzybranżowej, w § 7 ust. 1 i 2 projektu dookreślono, jakie 

wymagania powinien spełniać akt założycielski takiej organizacji oraz wskazano, że 

niezbędnym dokumentem, jaki powinien zostać dołączony do wniosku o uznanie organizacji 

międzybranżowej, jest dokument zawierający zakres i opis działań, jakie organizacja 

międzybranżowa zamierza realizować w okresie 2 lat od dnia uzyskania uznania, oraz 

wskazanie źródeł ich finansowania, sporządzony na formularzu opracowanym i udostępnionym 

przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W § 8 projektu proponuje się, aby do postępowań w sprawie uznania organizacji 

producentów, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia, stosowano przepisy niniejszego rozporządzenia. Należy 

jednocześnie wyjaśnić, że obecnie nie ma organizacji producentów, które uznane byłyby na 

podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 5 lutego 2016 r. w 
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sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, 

zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i 

przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez 

te podmioty warunków uznania, a przed ARiMR nie toczy aktualnie żadne postępowanie w 

sprawie uznania organizacji producentów na tym rynku.

W przypisie nr 3 w projekcie wskazano, zgodnie z informacjami podanymi na wstępie 

uzasadnienia, że traci moc dotychczasowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie 

organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych 

na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających 

spełnienie przez te podmioty warunków uznania (Dz. U. z 2019 r. poz. 169, z późn. zm.).

W § 9 projektu zaproponowano, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 7 dni od 

dnia jego ogłoszenia z uwagi na to aby przepisy, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom 

producentów i podmiotów, które zaangażowane są w proces tworzenia i funkcjonowania 

organizacji producentów, zaczęły obowiązywać jak najszybciej. Jednocześnie, ARiMR będzie 

zobowiązana do opracowania zmodyfikowanych formularzy wniosków o uznanie organizacji 

producentów i zatwierdzenie jej planu biznesowego, uznanie zrzeszeń organizacji producentów 

oraz organizacji międzybranżowych, a także instrukcji ich wypełniania. Proponowane zmiany 

przepisów wprowadzają znaczne uproszczenia, tak więc wejście w życie rozporządzenia w 

takim terminie nie będzie stało w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawnego 

i jest uzasadnione.

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony 

w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa Rozwoju Wsi. Projekt 

rozporządzenia zostanie również zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji. 

Wprowadzenie projektowanych przepisów nie będzie miało wpływu na działalność 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia został ujęty w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi. 
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Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i dlatego nie podlega 

notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Opracowano w Departamencie

Rynków Rolnych
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Źródło: 

art. 48a ust. 7 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o organizacji rynku 

mleka i przetworów mlecznych (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 381)

Nr w Wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

379

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Jaki problem jest rozwiązywany?

W związku z docierającymi do MRiRW postulatami, zgłaszanymi przez podmioty zaangażowane w 

proces tworzenia i funkcjonowania organizacji producentów, dotyczącymi problemów i wątpliwości w 

zakresie stosowania niektórych przepisów obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie 

organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka 

i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty 

warunków uznania (Dz. U. z 2019 r. poz. 169, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie 

uznania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na 

rynku mleka i przetworów mlecznych", dokonano szczegółowej analizy jego treści i zadecydowano o 

możliwości ograniczenia liczby danych, jakie muszą być przedstawiane na etapie ubiegania się o status 

organizacji producentów.

mailto:Agnieszka.Leszczynska@minrol.gov.pl


– 18 –

Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Wprowadzenie zmian postulowanych przez środowisko związane z tworzeniem i funkcjonowaniem 

organizacji producentów możliwe jest wyłącznie albo poprzez zmianę ww. rozporządzenia w sprawie uznania 

organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka 

i przetworów mlecznych albo poprzez wydanie nowego rozporządzenia MRiRW w tej sprawie. Jak zostało 

wyjaśnione w uzasadnieniu do niniejszego projektu rozporządzenia, w przepisach przejściowych do zmiany 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

381), ww. rozporządzenie w sprawie uznania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i 

organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych zachowuje moc nie dłużej niż przez 

24 miesiące od dnia wejścia w życie tej ustawy, a także jest możliwość jego zmiany w tym czasie. Jak zostało 

także wskazane w uzasadnieniu do niniejszego projektu, w związku z tym, że od momentu wejścia w życie 

zmiany ww. ustawy minął już prawie rok, a projektowane obecnie zmiany ww. rozporządzenia mają szeroki 

zakres, proponuje się wydanie nowego rozporządzenia w przedmiotowej sprawie, zamiast jego nowelizacji. 

Tym samym, w § 5 projektu rozporządzenia zostało wskazane, iż traci moc ww. rozporządzenie MRiRW z 

dnia z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji 

producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i 

przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty 

warunków uznania.

W uzasadnieniu do przedmiotowego projektu rozporządzenia wskazano także, że zakończony został 

proces legislacyjny dotyczący zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 

2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych (Dz. U. 

poz. 237, z późn. zm.), a także trwa proces legislacyjny dotyczący wydania nowego rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków uznania organizacji producentów i 

zatwierdzenia jej planu biznesowego oraz uznania zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji 

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

oraz owoców i warzyw, opracowanego na podstawie art. 38i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 185). Opracowanie obydwu nowelizacji miało 

na na celu ograniczenie liczby danych, jakie muszą być przedstawiane na etapie ubiegania się o status grupy 

producentów rolnych albo organizacji producentów i uspójnienie obydwu procesów. W związku z 

powyższym, w przedmiotowym projekcie rozporządzenia zastosowane zostaną te same rozwiązania, jakie 

zostały przyjęte w celu ułatwienia procesu uznawania grup producentów rolnych oraz organizacji 

producentów na rynkach innych niż rynek mleka i przetworów mlecznych, ponieważ wymogi dotyczące 
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uznawania organizacji producentów i grup producentów rolnych są zbieżne.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia wprowadza uproszczenia w zakresie ilości danych, jakie muszą 

być przedstawiane na etapie ubiegania się o status organizacji producentów, co powinno skutkować 

ułatwieniem i uelastycznieniem tego procesu.

Propozycje zawarte w projekcie przewidują:

- wskazanie maksymalnego odsetka głosów przysługujących członkom, udziałowcom lub 

akcjonariuszom będącym producentami na zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu albo walnym 

zebraniu członków organizacji producentów oraz maksymalny odsetek udziałów lub akcji, jakie mogą 

posiadać ci udziałowcy lub akcjonariusze w tej organizacji, w oparciu o funkcjonujące już rozwiązania, np. 

w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych 

ustaw (Dz. U. z 2022 poz. 395) oraz rozporządzeniu Ministra RiRW z dnia 19 września 2013 r. w sprawie 

warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów 

owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do 

uznania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1823), co ma na celu uspójnienie dotychczasowego podejścia w procesie 

uznawania grup producentów rolnych oraz organizacji producentów,

- wprowadzenie uproszczeń dla wnioskodawców i ograniczenie liczby danych, wskazywanych we 

wniosku o uznanie za organizację producentów. Proponuje się usunięcie obowiązku podawania niektórych 

danych, gdyż wynikają one już z innych, podawanych przez wnioskodawcę informacji, jak np. nr KRS, dzięki 

czemu podmiot uznający organizacje producentów, tj. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(ARiMR) ma dostęp do wystarczających informacji,

- ograniczenie liczby wskazywanych w planie biznesowym danych. Możliwość ograniczenia tych 

danych wynika z tego, że część obecnie wymaganych danych wnioskodawca podaje już w składanym 

wniosku o uznania, a część danych została już podana przez producentów na etapie ubiegania się w ARiMR 

o nadanie numeru identyfikacyjnego, nadawanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. W związku 

z powyższym, część danych jest obecnie zbędnie powtarzana, gdyż ARiMR takie dane posiada. Zgodnie z 

powyższym, wymóg podawania danych, takich jak: siedziba i forma prawna organizacji, numer identyfikacji 

podatkowej (NIP) organizacji zostaje usunięty, gdyż dane te wynikają już z innych elementów wniosku o 

uznanie organizacji producentów, natomiast wymóg podawania numeru Pesel i NIP członków organizacji 

pozostaje tylko w odniesieniu do członków niebędących producentami, i których danych ARiMR nie posiada,

- zmianę polegającą na uchyleniu wymogów w zakresie korzystania ze szkoleń i doradztwa, bazując 
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na dotychczasowych doświadczeniach. Należy też zwrócić uwagę, że informacje dotyczące planowanych 

przez organizację producentów szkoleń i korzystania z usług doradczych mogą być zawarte w tej części planu 

biznesowego, która dotyczy zakresu i opisu działań, jakie zamierza realizować organizacja producentów,

- zmianę w wymogach co do określania oczekiwań organizacji oraz przewidywanego rozwoju 

związanych z prowadzoną działalnością w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych po upływie 5 lat 

od dnia uznania organizacji. Wystarczające będzie pozostawienie wymogu przedstawienia przez 

wnioskodawcę przewidywanego rozwoju organizacji po upływie 5 lat od dnia jej uznania ze wskazaniem, że 

rozwój ten związany jest z prowadzoną działalnością w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych.

Jednocześnie, proponuje się wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym wskazane powyżej propozycje 

będą dotyczyły także konsekwentnie nowych członków, którzy będą przystępowali do funkcjonującej już 

organizacji producentów.

Efektem wprowadzanych zmian będzie zdecydowane uproszczenie procesu ubiegania się o uzyskanie 

statusu organizacji producentów, co powinno uzyskać akceptację potencjalnych wnioskodawców i zachęcić 

do ubiegania się o ten status.

Przedmiotowy projekt przewiduje w § 8 także przepis przejściowy, zgodnie z którym do postępowań w 

sprawach o uznanie organizacji producentów, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia. Należy 

jednocześnie wyjaśnić, że obecnie nie ma organizacji producentów, które uznane byłyby na podstawie 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie informacji, jakie 

powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i 

organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania, a przed ARiMR nie toczy aktualnie żadne 

postępowanie w sprawie uznania organizacji producentów na tym rynku.

Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 

Brak danych

Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

przedsiębiorstwa z 

sektora mśp, skupiające 

producentów z sektora 

Trudna do 

określenia, ze 

względu na charakter 

Dane MRiRW Uproszczenia w 

zakresie obciążeń 

informacyjnych.
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rolnego, które spełniają 

warunki uznania za 

organizację producentów 

określone w ustawie z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

organizacji rynku mleka i 

przetworów mlecznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 

381)

postępowania w 

sprawie o uznanie za 

organizację 

producentów, które 

jest procesem 

otwartym. 

Przedsiębiorstwa z 

sektora rolnego mogą 

się ubiegać o status 

organizacji 

producentów bez 

żadnych ograniczeń, 

po spełnieniu 

warunków 

określonych w 

ustawie z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o 

organizacji rynku 

mleka i przetworów 

mlecznych (Dz. U. z 

2022 r. poz. 381).

Biorąc pod 

uwagę, że od 

wprowadzenia w 

Polsce w 2015 r. 

przepisów 

umożliwiających 

tworzenie organizacji 

producentów nie 

powstał żaden taki 

podmiot, można 

założyć, że 
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oddziaływanie będzie 

niewielkie, a dopiero 

wprowadzane 

uproszczenia 

przepisów, mogą 

zmienić tę sytuację.

ARiMR Centrala i 16 

OR ARiMR

Ustawa z dnia 9 maja 

2008 r. o Agencji 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1505, 

z późn. zm.)

Konieczne będzie 

wprowadzenie zmian w 

formularzach 

aplikacyjnych, za 

przygotowanie których 

odpowiada ARiMR. 

Zmiana przepisów 

wprowadzi też 

konieczność 

wprowadzenia zmian do 

procedur ARiMR a także 

przeszkolenie 

pracowników. Za 

obydwa procesy 

odpowiada Centrala 

ARiMR.

(dodaj/usuń)

(dodaj/usuń)

(dodaj/usuń)

Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt rozporządzenia zostanie poddany procesowi legislacyjnemu, a w jego zakresie zostanie 

skierowany do konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania.

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 
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procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. 

– Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2022 r. poz. 348). 

Konsultacje społeczne odbędą się w minimum wymaganym okresie, określonym odrębnymi przepisami, 

z możliwie jak najszerszą grupą podmiotów, reprezentujących sektor mleka i przetworów mlecznych.

Projekt zostanie przesłany w ramach konsultacji publicznych i opiniowania m.in. do następujących 

podmiotów:

1. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

2. Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

3. Federacja Przedsiębiorców Polskich 

4. Rada Dialogu Społecznego;

5. Krajowa Rada Izb Rolniczych

6. Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”

7. Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

8. Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”

9. Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników

10. Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP 

11. Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”

12. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”

13. Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

14. Business Centre Club

15. Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

16. Forum Związków Zawodowych

17. Krajowa Rada Spółdzielcza 

18. Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

19. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych
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20. Konfederacja LEWIATAN

21. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

22. Związek Rzemiosła Polskiego

23. Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI” 

24. Związek Zawodowy Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”

25. Polski Związek Zawodowy Rolników 

26. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

27. Krajowa Izba Gospodarcza – Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego

28. Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

29. Związek Powiatów Polskich

30. Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza

31. Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw 

32. Centrum Doradztwa Rolniczego i 16 WODR 

33. Związek Gmin Wiejskich 

34. Agrounia 

35. Agraves Sp. z o.o. 

36. Agro Integracja Sp. z o.o.

37. Polskie Stowarzyszenie Doradców Rolniczych AGRONOM 

38. Opolski Związek Producentów Rolnych

39. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka 

40. Polski Związek Owczarski

41. Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich – Związek Rewizyjny

42. Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy 

43. Polska Izba Mleka 

44. Związek Polskich Przetwórców Mleka
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45. Stowarzyszenie Polskie Mleko

46. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

47. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

48. Polski Związek Rolników Ekologicznych

49. ARiMR.

Wyniki z konsultacji społecznych i opiniowania zostaną przedstawione w Raporcie z konsultacji 

społecznych i udostępnione w BIP, po zakończeniu konsultacji i uzgodnieniu ostatecznego brzmienia 

projektu.

 Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z …… r.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

Łącz

nie (0-10)

Dochody ogółem - - - - - - - - - - - -

budżet państwa - - - - - - - - - - - -

JST - - - - - - - - - - - -

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)

- 0 - - - - - - - - - -

Wydatki ogółem - 0 - - - - - - - - - -

budżet państwa - - - - - - - - - - - -

JST - - - - - - - - - - - -

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)

- - - - - - - - - - - -

Saldo ogółem - - - - - - - - - - - -

budżet państwa - - - - - - - - - - - -

JST - - - - - - - - - - - -

pozostałe jednostki - - - - - - - - - - - -
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(oddzielnie)

Źródła 

finansowania 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń

Wydanie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych warunków uznania organizacji producentów i zatwierdzenia jej planu 

biznesowego oraz uznania zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji 

międzybranżowych funkcjonujących na rynku mleka i przetworów mlecznych nie ma 

wpływu na sektor finansów publicznych.

Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian

0 1 2 3 5 1

0

Łąc

znie (0-

10)

duże 

przedsiębiorstwa

- - - - - - -

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw

- - - - - - -

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe

- - - - - - -

W ujęciu 

pieniężnym

(w mln 

zł, 

ceny 

stałe z …… 

r.)

(dodaj/usuń)

duże 

przedsiębiorstwa

W ujęciu 

niepieniężny

m sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw
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rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

(dodaj/usuń)

(dodaj/usuń)Niemier

zalne (dodaj/usuń)

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Wydanie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych warunków uznania organizacji producentów i zatwierdzenia jej planu 

biznesowego oraz uznania zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji 

międzybranżowych funkcjonujących na rynku mleka i przetworów mlecznych nie ma 

bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.

 Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

 nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza 

bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w 

odwróconej tabeli zgodności).

 tak

X   nie

 nie dotyczy

X  zmniejszenie liczby dokumentów 

X  zmniejszenie liczby procedur

X  skrócenie czasu na załatwienie sprawy

X  inne: zmniejszenie liczby danych 

podawanych we wniosku o uzyskanie statutu grupy 

producentów rolnych

 zwiększenie liczby dokumentów

 zwiększenie liczby procedur

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

 inne:      

Wprowadzane obciążenia są przystosowane 

do ich elektronizacji. 

 tak

 nie

 X  nie dotyczy
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Komentarz:

Wpływ na rynek pracy 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne

 sytuacja i rozwój 

regionalny

 sądy powszechne, 

administracyjne lub wojskowe

 demografia

 mienie państwowe

 inne:      

 informatyzacja

 zdrowie

Omówienie 

wpływu
Brak wpływu

Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Nie planuje się ewaluacji efektów projektu.

Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

Brak
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