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Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i wa-
rzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu
paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52,
poz. 303 i Nr 158, poz. 989) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Podmiot zrzeszajàcy producentów owoców
i warzyw mo˝e zostaç wst´pnie uznany za grup´ pro-
ducentów owoców i warzyw, je˝eli: 

1) z∏o˝y wniosek o wydanie decyzji wraz z za∏àcznika-
mi, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców
i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku
suszu paszowego;

2) jest utworzony co najmniej przez 5 producentów: 

a) wytwarzajàcych przynajmniej jeden z produk-
tów wymienionych w grupach produktów, ze
wzgl´du na które wnioskuje o wst´pne uznanie
i które zosta∏y okreÊlone w za∏àczniku do rozpo-
rzàdzenia,

b) wytwarzajàcych produkty, o których mowa
w lit. a, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) ∏àczna wartoÊç produktów wytworzonych przez
producentów, o których mowa w pkt 2, i sprzeda-
nych w wybranym 12-miesi´cznym okresie, rozpo-
czynajàcym si´ nie wczeÊniej ni˝ dnia 1 stycznia
trzeciego roku poprzedzajàcego rok z∏o˝enia wnios-
ku o wst´pne uznanie grupy producentów owoców
i warzyw i koƒczàcym si´ nie póêniej ni˝ 3 miesiàce
przed z∏o˝eniem tego wniosku, wynosi co najmniej
równowartoÊç w z∏otych 50 tysi´cy euro;

4) przed∏o˝y oÊwiadczenie, w którym zobowiàzuje
si´, ˝e ponad po∏owa przychodów ze sprzeda˝y
produktów nale˝àcych do grupy produktów, ze
wzgl´du na które wnioskuje o wst´pne uznanie,
b´dzie pochodzi∏a ze sprzeda˝y tych produktów
wytworzonych przez producentów zrzeszonych
w tym podmiocie w ka˝dym roku realizacji planu
dochodzenia do uznania;

5) statut albo umowa, oprócz wymagaƒ okreÊlonych
w odr´bnych przepisach, zawiera ponadto:

a) wymóg przynale˝noÊci tylko do jednej wst´pnie
uznanej grupy producentów owoców i warzyw
lub uznanej organizacji producentów owoców
i warzyw, dla grupy produktów, ze wzgl´du na
które podmiot wnioskuje o wst´pne uznanie,

b) zasady przyjmowania i wyst´powania cz∏on-
ków oraz minimalny okres cz∏onkostwa,

c) zasady prowadzenia rachunkowoÊci i opraco-
wywania bud˝etu niezb´dne dla funkcjonowa-
nia tego podmiotu,

d) zasady i zakres dostarczania temu podmiotowi
informacji dotyczàcych powierzchni upraw, plo-
nów, wysokoÊci zbiorów oraz sprzeda˝y bezpo-
Êredniej poszczególnych gatunków owoców
i warzyw przez jego cz∏onków,

e) procedury zwiàzane z okreÊlaniem i uchwala-
niem zasad obowiàzujàcych producentów
owoców i warzyw zrzeszonych w tym podmio-
cie w odniesieniu do produkcji, marketingu,
sprawozdawczoÊci i ochrony Êrodowiska, 

f) zasady i warunki sprzeda˝y owoców i warzyw
wytworzonych przez cz∏onków tego podmiotu,

g) zasady umo˝liwiajàce producentom owoców
i warzyw zrzeszonym w tym podmiocie udzia∏
w demokratycznym podejmowaniu decyzji
przez ten podmiot oraz kontrol´ ich realizacji,
przy za∏o˝eniu ˝e ka˝dy cz∏onek nie dysponuje
wi´cej ni˝ 20 % g∏osów,

h) zasady i sposoby finansowania dzia∏alnoÊci te-
go podmiotu przez producentów owoców i wa-
rzyw w nim zrzeszonych,

i) sankcje wobec cz∏onka, który nie wype∏nia na∏o-
˝onych na niego obowiàzków; 

6) przed∏o˝y, wraz z numerem PESEL, numerem
identyfikacji podatkowej (NIP), numerem identyfi-
kacyjnym krajowego rejestru urz´dowego pod-
miotów gospodarki narodowej (REGON) albo nu-
merem paszportu — w przypadku osoby nieposia-
dajàcej obywatelstwa polskiego, oÊwiadczenia
producentów, o których mowa w pkt 2, o nieprzy-
nale˝noÊci do innej:

a) wst´pnie uznanej grupy producentów dla tej
samej grupy produktów lub

b) uznanej organizacji producentów dla tej samej
grupy produktów.

§ 2. Plan dochodzenia do uznania jest opracowy-
wany na okres nie d∏u˝szy ni˝ 5 lat i zawiera w szcze-
gólnoÊci:

1) wykaz producentów owoców i warzyw wchodzà-
cych w sk∏ad podmiotu zrzeszajàcego producen-
tów owoców i warzyw, a w przypadku gdy cz∏on-
kiem tego podmiotu jest osoba prawna, równie˝
wykaz producentów owoców i warzyw b´dàcych
jej cz∏onkami — zawierajàcy imi´ i nazwisko lub
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie warunków wst´pnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji
producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagaƒ, jakie powinny spe∏niaç plany dochodzenia

do uznania

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em

administracji rzàdowej — rynki rolne, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).
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nazw´, adres zamieszkania lub siedzib´ oraz nu-
mer PESEL, numer identyfikacyjny krajowego re-
jestru urz´dowego podmiotów gospodarki naro-
dowej (REGON), numer identyfikacji podatkowej
(NIP) albo numer paszportu — w przypadku osoby
nieposiadajàcej obywatelstwa polskiego;

2) informacje o powierzchni upraw poszczególnych
gatunków owoców i warzyw, wielkoÊci zbiorów,
iloÊci i wartoÊci sprzedanych owoców i warzyw
oraz kierunków ich dystrybucji, dotyczàce roku po-
przedzajàcego rok z∏o˝enia wniosku o wst´pne
uznanie — na podstawie oÊwiadczeƒ z∏o˝onych
przez ka˝dego z producentów owoców i warzyw
wymienionego w wykazie, o którym mowa
w pkt 1;

3) liczb´ i opis maszyn, urzàdzeƒ s∏u˝àcych do pro-
dukcji oraz zbioru owoców i warzyw, Êrodków
transportowych i innych Êrodków technicznych,
w szczególnoÊci umo˝liwiajàcych zbiór, przecho-
wywanie, magazynowanie, sortowanie oraz pako-
wanie owoców i warzyw, w które jest wyposa˝ony
podmiot zrzeszajàcy producentów owoców i wa-
rzyw lub w które sà wyposa˝eni poszczególni pro-
ducenci owoców i warzyw wymienieni w wykazie,
o którym mowa w pkt 1, je˝eli sà one przeznaczo-
ne do wykorzystania wy∏àcznie przez grup´ pro-
ducentów;

4) wskazanie daty rozpocz´cia, okres i sposób jego
realizacji, zakres oraz harmonogram dzia∏aƒ, które
zamierza realizowaç wst´pnie uznana grupa pro-
ducentów, w szczególnoÊci dotyczàcych planowa-
nia produkcji, strategii sprzeda˝y, rozwoju kana∏ów
marketingowych i promocji, podniesienia jakoÊci
produktów oraz przedsi´wzi´ç inwestycyjnych (in-
westycji) realizowanych w poszczególnych latach,
w celu spe∏nienia warunków uznania tej grupy
producentów za organizacj´ producentów;

5) w przypadku inwestycji dotyczàcych budowy, roz-
budowy, przebudowy, remontu budynków oraz
budowli, infrastruktury technicznej i technicznego
wyposa˝enia budynków oraz budowli, zakupu i in-
stalacji maszyn oraz urzàdzeƒ okreÊlenie:

a) poszczególnych etapów realizacji inwestycji,

b) miejsc realizacji inwestycji;

6) wysokoÊç planowanych wydatków na realizacj´
dzia∏aƒ, o których mowa w pkt 4;

7) prognoz´ powierzchni i wielkoÊci produkcji po-
szczególnych gatunków owoców i warzyw oraz
iloÊci i wartoÊci sprzedanych owoców i warzyw
— dla ka˝dego roku realizacji planu dochodzenia
do uznania;

8) przewidywanà liczb´ i opis maszyn, urzàdzeƒ s∏u-
˝àcych do produkcji oraz zbioru owoców i warzyw,
Êrodków transportowych i innych Êrodków tech-
nicznych, w szczególnoÊci umo˝liwiajàcych zbiór,
przechowywanie, magazynowanie, sortowanie
oraz pakowanie owoców i warzyw, w które b´dzie
wyposa˝ona wst´pnie uznana grupa producen-
tów, po zrealizowaniu planu dochodzenia do uzna-
nia;

9) wskazanie êróde∏ i struktury finansowania planu
dochodzenia do uznania;

10) analiz´ koƒcowych wyników realizacji, przez
wst´pnie uznanà grup´ producentów, planu do-
chodzenia do uznania w zakresie spe∏niania wa-
runków uznania za organizacj´ producentów. 

§ 3. 1. Podmiot zrzeszajàcy producentów owoców
i warzyw mo˝e zostaç uznany za organizacj´ produ-
centów owoców i warzyw, je˝eli:

1) spe∏ni warunki okreÊlone w § 1 pkt 1, pkt 2
lit. a i pkt 6;

2) ∏àczna wartoÊç produktów wytworzonych przez
producentów, o których mowa w § 1 pkt 2
lit. a, i sprzedanych w wybranym 12-miesi´cznym
okresie, rozpoczynajàcym si´ nie wczeÊniej ni˝
dnia 1 stycznia trzeciego roku poprzedzajàcego
rok z∏o˝enia wniosku o uznanie organizacji produ-
centów owoców i warzyw i koƒczàcym si´ nie póê-
niej ni˝ dnia 1 sierpnia roku z∏o˝enia wniosku
o uznanie za organizacj´ producentów owoców
i warzyw, wynosi co najmniej równowartoÊç
w z∏otych 100 tysi´cy euro;

3) spe∏ni pozosta∏e warunki okreÊlone w art. 122
i 125a rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1234/2007
z dnia 22 paêdziernika 2007 r. ustanawiajàcego
wspólnà organizacj´ rynków rolnych oraz przepi-
sy szczegó∏owe dotyczàce niektórych produktów
rolnych (rozporzàdzenie o jednolitej wspólnej or-
ganizacji rynku) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007,
str. 1, z póên. zm.).

2. Wst´pnie uznana grupa producentów owoców
i warzyw mo˝e byç uznana za organizacj´ producen-
tów owoców i warzyw, je˝eli spe∏nia warunki okreÊlo-
ne w ust. 1 pkt 2 i 3.

§ 4. Wst´pnie uznane grupy producentów owo-
ców i warzyw i uznane organizacje producentów owo-
ców i warzyw, uznane przed wejÊciem w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia, dla:

1) kategorii produktów „owoce” — uwa˝a si´ za
uznane dla grupy produktów „owoce”;

2) kategorii produktów „warzywa” — uwa˝a si´ za
uznane dla grupy produktów „warzywa”;

3) kategorii produktów „owoce i warzywa” — uwa˝a
si´ za uznane dla grupy produktów „owoce oraz
warzywa”;

4) kategorii produktów „produkty przeznaczone do
przetwórstwa” — uwa˝a si´ za uznane dla grupy
produktów „owoce oraz warzywa”;

5) kategorii produktów „grzyby” — uwa˝a si´ za
uznane dla grupy produktów „grzyby”;

6) gatunków wyszczególnionych w grupie produk-
tów „owoce” — uwa˝a si´ za uznane dla grupy
produktów „owoce”;

7) gatunków wyszczególnionych w grupie produk-
tów „warzywa” — uwa˝a si´ za uznane dla grupy
produktów „warzywa”;
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8) gatunków wyszczególnionych w grupie produk-
tów „zio∏a kulinarne” — uwa˝a si´ za uznane dla
grupy produktów „zio∏a kulinarne”;

9) gatunków wyszczególnionych w grupie produk-
tów „grzyby” — uwa˝a si´ za uznane dla grupy
produktów „grzyby”.

§ 5. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wa-

runków wst´pnego uznawania grup producentów
owoców i warzyw, uznawania organizacji producen-
tów owoców i warzyw oraz warunków i wymagaƒ, ja-
kie powinny spe∏niaç plany dochodzenia do uznania
(Dz. U. Nr 132, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 137).

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. (poz. 27)

WYKAZ GRUP PRODUKTÓW, ZE WZGL¢DU NA KTÓRE WNIOSKUJE SI¢ O WST¢PNE UZNANIE

1. Grupa produktów „warzywa”
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2. Grupa produktów „owoce”

3. Grupa produktów „zio∏a kulinarne”

4. Grupa produktów „grzyby”

5. Grupa produktów „inne”

Wszystkie pozosta∏e produkty, które nie sà wymienione w ust. 1—4, a sà zawarte w za∏àczniku I w cz´Êci IX roz-
porzàdzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 paêdziernika 2007 r. ustanawiajàcego wspólnà organizacj´ ryn-
ków rolnych oraz przepisy szczegó∏owe dotyczàce niektórych produktów rolnych (rozporzàdzenie o jednolitej
wspólnej organizacji rynku) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z póên. zm.).


