
Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich z udzia∏em Êrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U.
Nr 64, poz. 427) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
i tryb przyznawania oraz wyp∏aty pomocy finansowej
w ramach dzia∏ania „Uczestnictwo rolników w syste-
mach jakoÊci ˝ywnoÊci”, zwanej dalej „pomocà”, ob-
j´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007—2013, zwanym dalej „Programem”, w tym:

1) tryb sk∏adania wniosków o przyznanie pomocy
i wniosków o p∏atnoÊç;

2) szczegó∏owe wymagania, jakim powinny odpo-
wiadaç wnioski o przyznanie pomocy i wnioski
o p∏atnoÊç.

§ 2. Dzia∏anie, o którym mowa w § 1, jest wdra˝a-
ne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Pomoc jest przyznawana producentowi rolne-
mu:

1) któremu zosta∏ nadany numer identyfikacyjny
w trybie przepisów o krajowym systemie ewiden-
cji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci,
zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”;

2) który nie podlega wykluczeniu z ubiegania si´
o przyznanie pomocy na podstawie przepisów roz-
porzàdzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia
20 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rol-
ny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1,
z póên. zm.) oraz przepisów wydanych w trybie te-
go rozporzàdzenia, a tak˝e na podstawie przepi-
sów odr´bnych;

3) który, w przypadku uczestnictwa we wspólnoto-
wych systemach jakoÊci ˝ywnoÊci, wytwarza pro-
dukty:

a) wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyj-
nych specjalnoÊci, o którym mowa w art. 3 roz-

porzàdzenia Rady (WE) nr 509/2006 z dnia
20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych
i Êrodków spo˝ywczych b´dàcych gwarantowa-
nymi tradycyjnymi specjalnoÊciami (Dz. Urz.
UE L 93 z 31.03.2006, str. 1), lub

b) których nazwy zosta∏y wpisane do rejestru
chronionych nazw pochodzenia i chronionych
oznaczeƒ geograficznych, o którym mowa
w art. 7 ust. 6 rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie
ochrony oznaczeƒ geograficznych i nazw po-
chodzenia produktów rolnych i Êrodków spo-
˝ywczych (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 12,
z póên. zm.), lub

c) rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporzàdze-
niem Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca
1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produk-
tów rolnych oraz znakowania produktów rol-
nych i Êrodków spo˝ywczych (Dz. Urz. WE L 198
z 22.07.1991, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 39,
z póên. zm.), zwanym dalej „rozporzàdzeniem
nr 2092/91”, lub

4) który, w przypadku uczestnictwa w krajowym sys-
temie jakoÊci ˝ywnoÊci, wytwarza produkty in-
tegrowanej produkcji w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roÊlin
(Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z póên. zm.2)), zwa-
nej dalej „integrowanà produkcjà”.

§ 4. 1. Je˝eli producent rolny ubiega si´ o przyzna-
nie pomocy z tytu∏u uczestnictwa we wspólnotowych
lub krajowych systemach jakoÊci ˝ywnoÊci, to wnio-
sek o przyznanie pomocy sk∏ada si´:

1) odr´bnie dla ka˝dego produktu — w przypadku
wspólnotowych systemów jakoÊci ˝ywnoÊci,
o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b;

2) ∏àcznie dla produktów — w przypadku wspólnoto-
wego systemu jakoÊci ˝ywnoÊci, o którym mowa
w § 3 pkt 3 lit. c;

3) ∏àcznie dla produktów — w przypadku krajowego
systemu jakoÊci ˝ywnoÊci, o którym mowa w § 3
pkt 4.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 22 stycznia 2008 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania oraz wyp∏aty pomocy finansowej
w ramach dzia∏ania „Uczestnictwo rolników w systemach jakoÊci ˝ywnoÊci” obj´tego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

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

stracji rzàdowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 li-
stopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏a-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273,
poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 92,
poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225 oraz
z 2007 r. Nr 80, poz. 541.



2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, okres
wsparcia jest liczony osobno dla:

1) ka˝dego produktu w ramach wspólnotowych sys-
temów jakoÊci ˝ywnoÊci, o których mowa w § 3
pkt 3 lit. a i b;

2) produktów w ramach wspólnotowego systemu ja-
koÊci ˝ywnoÊci, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c;

3) produktów wytwarzanych w ramach integrowanej
produkcji.

§ 5. 1. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencjà”, podaje do
publicznej wiadomoÊci, na stronie internetowej Agen-
cji, informacj´ o mo˝liwoÊci sk∏adania w danym roku
wniosków o przyznanie pomocy.

2. Wniosek o przyznanie pomocy sk∏ada si´ do dy-
rektora oddzia∏u regionalnego Agencji w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania albo siedzib´ pro-
ducenta rolnego, po up∏ywie 14 dni od dnia podania
do publicznej wiadomoÊci informacji, o której mowa
w ust. 1.

3. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomo-
Êci, na stronie internetowej Agencji, nie rzadziej ni˝ co
14 dni, informacje o zapotrzebowaniu na Êrodki finan-
sowe wynikajàce z wniosków o przyznanie pomocy,
z∏o˝onych w okresie realizacji Programu.

4. Termin sk∏adania wniosków o przyznanie pomo-
cy up∏ywa z koƒcem dnia roboczego nast´pujàcego
po dniu podania do publicznej wiadomoÊci informacji,
˝e zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 3, osiàg-
n´∏o co najmniej 110 % Êrodków finansowych dost´p-
nych w ramach Programu.

§ 6. 1. Pomoc jest przyznawana wed∏ug kolejnoÊci
otrzymania przez Agencj´ wniosków o przyznanie po-
mocy spe∏niajàcych wymagania okreÊlone w § 7.

2. Decyzja w sprawie przyznania pomocy jest wyda-
wana w terminie 60 dni od dnia z∏o˝enia wniosku
o przyznanie pomocy spe∏niajàcego wymagania okreÊ-
lone w § 7.

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie pomocy, poza ele-
mentami podania okreÊlonymi w przepisach Kodeksu
post´powania administracyjnego, zawiera:

1) numer identyfikacyjny;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wniosko-
dawcy oraz numer identyfikacyjny w krajowym re-
jestrze urz´dowym podmiotów gospodarki naro-
dowej (REGON), je˝eli zosta∏ nadany, a w przypad-
ku osoby fizycznej równie˝ numer ewidencyjny
powszechnego elektronicznego systemu ewidencji
ludnoÊci (PESEL) albo kod kraju i numer paszpor-
tu lub innego dokumentu to˝samoÊci — w przy-
padku osoby fizycznej nieposiadajàcej obywatel-
stwa polskiego;

3) informacj´, czy wnioskodawca ubiega si´ o przy-
znanie pomocy w zwiàzku z wytwarzaniem:

a) okreÊlonego produktu w ramach wspólnoto-
wych systemów jakoÊci ˝ywnoÊci, o których
mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b, albo

b) wszystkich produktów w ramach wspólnoto-
wego systemu jakoÊci ˝ywnoÊci, o którym mo-
wa w § 3 pkt 3 lit. c, albo

c) wszystkich produktów w ramach integrowanej
produkcji;

4) informacj´ o do∏àczonych do wniosku za∏àczni-
kach.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy do∏àcza si´
kopi´:

1) certyfikatu zgodnoÊci, wydanego przez jednostk´
certyfikujàcà upowa˝nionà i podanà we wniosku
o rejestracj´ w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie
nazw i oznaczeƒ produktów rolnych i Êrodków
spo˝ywczych oraz o produktach tradycyjnych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68), zwanym dalej
„wnioskiem o rejestracj´”, albo Êwiadectwa jako-
Êci handlowej, wydanego przez G∏ównego Inspek-
tora JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝yw-
czych, potwierdzajàcych zgodnoÊç procesu pro-
dukcji produktu posiadajàcego chronionà nazw´
pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne
lub gwarantowanà tradycyjnà specjalnoÊç ze spe-
cyfikacjà, wydanych nie wczeÊniej ni˝ 9 miesi´cy
przed dniem z∏o˝enia wniosku o przyznanie pomo-
cy — w przypadku wspólnotowych systemów ja-
koÊci ˝ywnoÊci, o których mowa w § 3 pkt 3
lit. a i b, albo

2) certyfikatu zgodnoÊci potwierdzajàcego, ˝e p∏ody
rolne nieprzetworzone oraz produkty z nich po-
wsta∏e, w tym tak˝e zwierz´ta oraz produkty i prze-
twory pochodzenia zwierz´cego, zosta∏y wyprodu-
kowane lub przetworzone zgodnie z rozporzàdze-
niem nr 2092/91, wydanego przez upowa˝nionà
jednostk´ certyfikujàcà nie wczeÊniej ni˝ 9 miesi´-
cy przed dniem z∏o˝enia wniosku o przyznanie po-
mocy albo oÊwiadczenie z∏o˝one przez producenta
rolnego o wytwarzaniu produktów w okresie prze-
stawiania (konwersji) w rozumieniu przepisów roz-
porzàdzenia nr 2092/91 wraz ze wskazaniem rodza-
ju produktów podlegajàcych przestawianiu (kon-
wersji) — w przypadku wspólnotowego systemu
jakoÊci ˝ywnoÊci, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c,
albo

3) zg∏oszenia do wojewódzkiego inspektora ochrony
roÊlin i nasiennictwa zamiaru prowadzenia in-
tegrowanej produkcji z∏o˝onego nie wczeÊniej ni˝
9 miesi´cy przed dniem z∏o˝enia wniosku o przy-
znanie pomocy — w przypadku integrowanej pro-
dukcji.

§ 8. 1. Pomoc jest wyp∏acana w formie rocznych
p∏atnoÊci obejmujàcych okresy kolejnych 12 miesi´cy,
zwane dalej „okresami pomocy”, liczonych od dnia:
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1) wydania certyfikatu zgodnoÊci lub Êwiadectwa ja-
koÊci handlowej wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 1
— w przypadku wspólnotowych systemów jakoÊci
˝ywnoÊci, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b, lub

2) wydania certyfikatu zgodnoÊci albo z∏o˝enia wnios-
ku o przyznanie pomocy wraz z oÊwiadczeniem
okreÊlonym w § 7 ust. 2 pkt 2 — w przypadku
wspólnotowego systemu jakoÊci ˝ywnoÊci, o któ-
rym mowa w § 3 pkt 3 lit. c, lub

3) zg∏oszenia do wojewódzkiego inspektora ochrony
roÊlin i nasiennictwa zamiaru prowadzenia in-
tegrowanej produkcji, o którym mowa w § 7 ust. 2
pkt 3 — w przypadku integrowanej produkcji.

2. WysokoÊç pomocy, za ka˝dy z 5 okresów pomo-
cy:

1) wynosi nie wi´cej ni˝:

a) 3200 z∏ — w przypadku wspólnotowych syste-
mów jakoÊci ˝ywnoÊci, o których mowa w § 3
pkt 3 lit. a i b,

b) 996 z∏ — w przypadku wspólnotowego systemu
jakoÊci ˝ywnoÊci, o którym mowa w § 3 pkt 3
lit. c,

c) 2750 z∏ — w przypadku integrowanej produkcji;

2) oblicza si´ na podstawie poniesionych w okresie,
za który jest sk∏adany wniosek o p∏atnoÊç, kosz-
tów:

a) kontroli, po przeprowadzeniu której wydaje si´:

— certyfikaty zgodnoÊci lub Êwiadectwa jakoÊci
handlowej — w przypadku wspólnotowych
systemów jakoÊci ˝ywnoÊci, o których mowa
w § 3 pkt 3 lit. a i b,

— certyfikaty zgodnoÊci lub protoko∏y wskazu-
jàce, ˝e producent rolny jest w okresie prze-
stawiania (konwersji) w rozumieniu przepi-
sów rozporzàdzenia nr 2092/91 — w przy-
padku wspólnotowego systemu jakoÊci ˝yw-
noÊci, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c, lub

— certyfikaty poÊwiadczajàce stosowanie in-
tegrowanej produkcji — w przypadku in-
tegrowanej produkcji,

b) sk∏adek na rzecz grupy producentów dzia∏ajàcej
w jednej z form organizacyjnych wymienionych
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, zwanej da-
lej „grupà producentów”, która w roku poprze-
dzajàcym z∏o˝enie wniosku o p∏atnoÊç realizo-
wa∏a zadania okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do
rozporzàdzenia, lub

c) zakupu publikacji poÊwi´conych prowadzeniu
upraw zgodnie z zasadami integrowanej pro-
dukcji oraz pu∏apek feromonowych i lepowych
— w przypadku integrowanej produkcji.

3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nie obej-
mujà podatku od towarów i us∏ug (VAT).

4. W przypadku integrowanej produkcji:

1) wysokoÊç pomocy obliczona na podstawie kosz-
tów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b lub c, nie
mo˝e przekroczyç 750 z∏;

2) do kosztów kontroli, o których mowa w ust. 2
pkt 2 lit. a, zalicza si´ koszty poniesione na uzyska-
nie zaÊwiadczeƒ, o których mowa w art. 5 ust. 4b
ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roÊlin.

5. Koszty sk∏adek na rzecz grupy producentów
uwzgl´dnia si´ przy obliczaniu wysokoÊci pomocy,
je˝eli producent rolny z∏o˝y∏ oÊwiadczenie, o którym
mowa w § 9 ust. 4 pkt 3.

§ 9. 1. Wniosek o p∏atnoÊç za dany okres pomocy
sk∏ada si´ do dyrektora oddzia∏u regionalnego Agencji
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania albo
siedzib´ producenta rolnego w terminie 90 dni od
dnia up∏ywu tego okresu.

2. Producent rolny mo˝e sk∏adaç wnioski o p∏at-
noÊç, w okresie kolejnych 5 lat od dnia, w którym de-
cyzja o przyznaniu pomocy sta∏a si´ ostateczna.

3. Je˝eli producent rolny nie z∏o˝y∏ wniosku o p∏at-
noÊç za dany okres, nie mo˝e on ubiegaç si´ o p∏at-
noÊç za ten okres w kolejnych latach.

4. Wniosek o p∏atnoÊç, poza elementami podania
okreÊlonymi w przepisach Kodeksu post´powania ad-
ministracyjnego oraz danymi, o których mowa w § 7
ust. 1 pkt 1—3, zawiera:

1) oÊwiadczenie, ˝e w okresie, za który jest sk∏adany
wniosek o p∏atnoÊç, w przypadku:

a) uczestnictwa we wspólnotowych systemach ja-
koÊci ˝ywnoÊci, o których mowa w § 3 pkt 3
lit. a i b:

— ˝aden z certyfikatów zgodnoÊci wydany
przez jednostk´ certyfikujàcà upowa˝nionà
i podanà we wniosku o rejestracj´ nie zosta∏
cofni´ty lub

— G∏ówny Inspektor JakoÊci Handlowej Arty-
ku∏ów Rolno-Spo˝ywczych nie wyda∏ decy-
zji, o której mowa w art. 44 ust. 3 pkt 1 usta-
wy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji
i ochronie nazw i oznaczeƒ produktów rol-
nych i Êrodków spo˝ywczych oraz o produk-
tach tradycyjnych,

b) uczestnictwa we wspólnotowym systemie jako-
Êci ˝ywnoÊci, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c:

— ˝aden z certyfikatów zgodnoÊci wymienio-
nych w § 7 ust. 2 pkt 2, wydanych przez upo-
wa˝nionà jednostk´ certyfikujàcà, nie zosta∏
cofni´ty lub
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— nie zosta∏a przeprowadzona przez jednostk´
certyfikujàcà kontrola, w wyniku której okres
przestawiania (konwersji) w rozumieniu
przepisów rozporzàdzenia nr 2092/91 nie zo-
sta∏ uznany;

2) oÊwiadczenie, ˝e producent rolny nie nale˝y do or-
ganizacji producentów, o której mowa w art. 11
rozporzàdzenia Rady (WE) nr 2200/96 z dnia
28 paêdziernika 1996 r. w sprawie wspólnej organi-
zacji rynku owoców i warzyw (Dz. Urz. WE L 297
z 21.11.1996, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 20, str. 55, z póên.
zm.), ponoszàcej z funduszu operacyjnego w ra-
mach programu operacyjnego koszty, o których
mowa w § 8 ust. 2 pkt 2, stanowiàce podstaw´ ob-
liczenia wysokoÊci pomocy;

3) oÊwiadczenie, ˝e producent rolny nale˝y do grupy
producentów, dzia∏ajàcej w jednej z form organiza-
cyjnych wymienionych w za∏àczniku nr 1 do rozpo-
rzàdzenia, i ˝e grupa producentów, w roku poprze-
dzajàcym rok z∏o˝enia wniosku o p∏atnoÊç, realizo-
wa∏a zadania okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do roz-
porzàdzenia;

4) oÊwiadczenie, ˝e producent rolny w okresie, za
który jest sk∏adany wniosek o p∏atnoÊç, wytworzy∏
produkty przeznaczone bezpoÊrednio lub po prze-
tworzeniu do spo˝ycia przez ludzi;

5) zobowiàzanie producenta rolnego do:

a) informowania Agencji o ka˝dej zmianie danych
zawartych w z∏o˝onych dokumentach,

b) przechowywania dokumentów poÊwiadczajà-
cych spe∏nienie warunków przyznania pomocy
i wyp∏aty p∏atnoÊci z tego tytu∏u przez okres
5 lat, liczàc od dnia otrzymania ostatniej wy-
p∏aty p∏atnoÊci.

5. Do wniosku o p∏atnoÊç za dany okres do∏àcza
si´:

1) w przypadku wspólnotowych systemów jakoÊci
˝ywnoÊci, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b:

a) kopie certyfikatów zgodnoÊci, o których mowa
w § 7 ust. 2 pkt 1, wydanych lub wa˝nych co
najmniej przez 6 miesi´cy lub

b) kopie Êwiadectw jakoÊci handlowej, o których
mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, wydanych

— w okresie, za który jest sk∏adany wniosek o p∏at-
noÊç;

2) w przypadku wspólnotowego systemu jakoÊci
˝ywnoÊci, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c:

a) kopie certyfikatów zgodnoÊci, o których mowa
w § 7 ust. 2 pkt 2, wydanych lub wa˝nych co
najmniej przez 6 miesi´cy w okresie, za który
jest sk∏adany wniosek o p∏atnoÊç, lub

b) oÊwiadczenie, ˝e producent rolny wytwarza∏
produkty w okresie przestawiania (konwersji)
w rozumieniu przepisów rozporzàdzenia
nr 2092/91 w okresie, za który jest sk∏adany
wniosek o p∏atnoÊç;

3) w przypadku integrowanej produkcji — kopie cer-
tyfikatów potwierdzajàcych stosowanie integro-
wanej produkcji wydanych w okresie, za który jest
sk∏adany wniosek o p∏atnoÊç;

4) kopie dowodów ksi´gowych potwierdzajàcych:

a) poniesienie kosztów, o których mowa w § 8
ust. 2 pkt 2,

b) wp∏at´ sk∏adki na rachunek bankowy grupy pro-
ducentów.

§ 10. 1. Dyrektor oddzia∏u regionalnego Agencji
przyznaje p∏atnoÊç w drodze decyzji administracyjnej
na wniosek o p∏atnoÊç.

2. Decyzj´ w sprawie wyp∏aty p∏atnoÊci wydaje si´
w terminie 60 dni od dnia z∏o˝enia kompletnego wnios-
ku o p∏atnoÊç spe∏niajàcego wymagania, o których mo-
wa w § 9 ust. 4 i 5.

3. Wyp∏ata p∏atnoÊci nast´puje w terminie 60 dni
od dnia, w którym decyzja okreÊlona w ust. 1 sta∏a si´
ostateczna.

§ 11. W przypadku dzia∏ania „Uczestnictwo rolni-
ków w systemach jakoÊci ˝ywnoÊci” obj´tego Progra-
mem, ze wzgl´du na istot´ tego dzia∏ania:

1) nast´pca prawny wnioskodawcy albo nabywca
gospodarstwa lub jego cz´Êci albo przejmujàcy
posiadanie gospodarstwa lub jego cz´Êci nie mo-
˝e wstàpiç do toczàcego si´ post´powania na
miejsce wnioskodawcy;

2) nie przyznaje si´ pomocy nast´pcy prawnemu
beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa lub jego
cz´Êci ani przejmujàcemu posiadanie gospodar-
stwa lub jego cz´Êci.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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Za grup´ producentów uznaje si´:

1) stowarzyszenie utworzone zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. — Prawo o stowa-
rzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z póên.
zm.),

2) kó∏ko rolnicze i rolnicze zrzeszenie bran˝owe utwo-
rzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 paê-
dziernika 1982 r. o spo∏eczno-zawodowych orga-
nizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217, z póên.
zm.),

3) spó∏dzielni´ utworzonà zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. — Prawo spó∏-
dzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z póên.
zm.),

4) grup´ producentów rolnych utworzonà zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r.
o grupach producentów rolnych i ich zwiàzkach
oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88,
poz. 983, z póên. zm.),

5) wst´pnie uznanà grup´ producentów, organizacj´
producentów owoców i warzyw oraz grup´ produ-
centów chmielu, utworzone zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji ryn-
ków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tyto-
niu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r.
Nr 11, poz. 70)

— je˝eli grupa producentów skupia i reprezentuje
producentów rolnych bioràcych udzia∏ we wspólno-
towych lub krajowych systemach jakoÊci ˝ywnoÊci.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. (poz. 119)

Za∏àcznik nr 1

FORMY ORGANIZACYJNE GRUP PRODUCENTÓW

Za∏àcznik nr 2

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GRUP¢ PRODUCENTÓW NA RZECZ JEJ CZ¸ONKÓW

Zadania realizowane przez grup´ producentów na
rzecz cz∏onków obejmujà wspó∏prac´ w zakresie reali-
zacji zobowiàzaƒ wynikajàcych z uczestnictwa w sys-
temie jakoÊci ˝ywnoÊci, w szczególnoÊci z:

1) art. 6 ust. 2 lit. f rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie pro-
duktów rolnych i Êrodków spo˝ywczych b´dàcych
gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnoÊciami
— w przypadku wspólnotowego systemu jakoÊci
˝ywnoÊci, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. a rozpo-
rzàdzenia;

2) art. 4 ust. 2 lit. d rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie

ochrony oznaczeƒ geograficznych i nazw pocho-
dzenia produktów rolnych i Êrodków spo˝ywczych
— w przypadku wspólnotowego systemu jakoÊci
˝ywnoÊci, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. b rozpo-
rzàdzenia;

3) za∏àcznika III pkt 6 rozporzàdzenia nr 2092/91 —
w przypadku wspólnotowego systemu jakoÊci
˝ywnoÊci, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c rozpo-
rzàdzenia;

4) art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 lub 3 ustawy z dnia 18 grudnia
2003 r. o ochronie roÊlin — w przypadku integro-
wanej produkcji.


