IW-1/457

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU
o uznanie organizacji producentów / zrzeszenia organizacji producentów / organizacji
międzybranżowej na rynku mleka i przetworów mlecznych
Symbol formularza W-1/457
Podstawy prawne:
1)

2)

3)

4)
5)

6)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenie
Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz.
UE L 347 z 20.12.2013, str. 671 z późn. zm.), dalej zwane: rozporządzeniem PEiR (UE) nr
1308/2013;
rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 880/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. uzupełniające
rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do współpracy międzynarodowej
i negocjacji umownych organizacji producentów w sektorze mleka i przetworów mlecznych
(Dz.U.UE.L.2012.263.8);
rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 511/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie
powiadomień dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych oraz
negocjacji umownych i stosunków umownych określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr
1234/2007 w odniesieniu do sektora mleka i przetworów mlecznych ( Dz.U.UE.L.2012.156.39,
z późn. zm.);
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1430 - j.t.);
rozporządzenie 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 z późn. zm);
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 - j.t.).

DEFINICJE
Uznana organizacja producentów – organizacja producentów spełniająca warunki określone w art.
161 ust. 1 lit. a i d rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013, uznana decyzją Dyrektora OR ARiMR,
zgodnie z art. 48a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i
przetworów mlecznych.
Uznane zrzeszenie organizacji producentów – zrzeszenie organizacji producentów spełniające
warunki określone w art. 156, w związku z art. 161 ust. 1 lit. a i d rozporządzenia PEiR (UE) nr
1308/2013, uznane decyzją Dyrektora OR ARiMR, zgodnie z art. 48a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.
Uznana organizacja międzybranżowa - organizacja międzybranżowa spełniająca warunki określone
w artykule 157 ust. 3 oraz 163 ust. 1 rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013, uznana decyzją
Dyrektora OR ARiMR, zgodnie z art. 48a ust. 2 pkt3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji
rynku mleka i przetworów mlecznych.
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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 PEiR (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego 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.
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) ww. rozporządzenia PEiR (UE) nr 1307/2013.
Rejestr uznanych organizacji producentów/ zrzeszeń organizacji producentów/ organizacji
międzybranżowych – jawny i udostępniany na stronie internetowej ARiMR spis uznanych
organizacji producentów / zrzeszeń organizacji producentów / organizacji międzybranżowych,
prowadzony zgodnie z art. 48c ust. 1 ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.
I. INFORMACJE OGÓLNE
W przypadku organizacji producentów / zrzeszeń organizacji producentów uczestniczących
w negocjacjach umownych:
1.

zgodnie z art. 48g ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka
i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1430, t.j.) w związku z art. 149 rozporządzenia
149 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające
rozporządzenie Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr
1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671 z późn. zm.), jednym z warunków
prowadzenia negocjacji przez uznaną organizację producentów / uznane zrzeszenie organizacji
producentów jest złożenie do OR, przed rozpoczęciem negocjacji formularza Powiadomienia
o ilości mleka surowego objętego negocjacjami umownymi (symbol formularza O-2/457), o:
 szacowanej wielkości produkcji organizacji lub zrzeszeń, która ma zostać objęta
negocjacjami,
 przewidywanym okresie dostaw mleka surowego;

2.

zgodnie z art. 48g ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka
i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1430, t.j.) w związku z art. 2 ust. 3
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 511/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie
powiadomień dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych oraz
negocjacji umownych i stosunków umownych określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr
1234/2007 w odniesieniu do sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz.U.UE.L.2012.156.39
z późn. zm.), do dnia 31 stycznia każdego roku, każda uznana organizacja producentów, uznane
zrzeszenie organizacji producentów, powinno powiadomić właściwego Dyrektora OR ARiMR
na formularzu Powiadomienie o ilości mleka surowego faktycznie dostarczonego w ramach
wynegocjowanych umów (symbol formularza O-3/457) o:
 szacowanej wielkości produkcji organizacji producentów lub zrzeszeń lub zrzeszeń, która
objęta była negocjacjami,
 przewidywanym okresie dostaw mleka surowego,
 ilości mleka surowego, która została faktycznie dostarczona w ramach umów
wynegocjowanych przez daną organizację producentów, w poprzednim roku
kalendarzowym.
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Jednocześnie brak przekazania ww. powiadomienia we wskazanym terminie skutkuje nałożeniem
na uznaną organizację producentów / zrzeszenie organizacji producentów kary pieniężnej w
wysokości stanowiącej iloczyn:
1) wyrażonej w kilogramach 0,1% ilości mleka lub przetworów mlecznych wytwarzanych
rocznie przez uznaną organizację producentów lub uznane zrzeszenie organizacji
producentów oraz
2) ceny skupu mleka ustalonej przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych na
podstawie danych rynkowych zbieranych zgodnie z ustawą z dnia 30 marca 2001 r. o
rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1160) dla miesiąca
poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin przekazania powiadomienia,
i opublikowanej zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 tej ustawy.
3. Dodatkowo, jeżeli podczas działań kontrolnych prowadzonych przez właściwego dyrektora OR
ARiMR zostaną stwierdzone nieprawidłowości, zgodnie z art. 48e ust. 1
ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1430,
t.j.), organizacja producentów /zrzeszenie organizacji
producentów
/organizacja
międzybranżowa, w terminie wyznaczonym w wezwaniu do usunięcia naruszeń (nie dłuższym niż
12 miesięcy od dnia otrzymania wezwania), przekazuje Informację o usunięciu naruszeń
(symbol formularza O-1/457) do
dyrektora
OR
ARiMR
wraz
z dokumentami
potwierdzającymi usunięcie tych naruszeń. Brak usunięcia stwierdzonych naruszeń skutkuje
cofnięciem uznania.
Ww. wzory formularzy tj:
Powiadomienie o ilości mleka surowego objętego negocjacjami (symbol formularza
O-2/457);
Powiadomienie o ilości mleka surowego faktycznie dostarczonej w ramach wynegocjowanych
umów (symbol formularza O-3/457);
Informacja o usunięciu naruszeń (symbol formularza O-1/457),
są zamieszczone na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl oraz są udostępnione w oddziałach
regionalnych ARiMR.
-

KRYTERIA UZNANIA ORGANIZACJI PRODUCENTÓW / ZRZESZENIA ORGANIZACJI
PRODUCENTÓW / ORGANIZACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ
1. O uznanie za organizację producentów na rynku mleka i przetworów mlecznych może ubiegać się
podmiot zrzeszający rolników (producentów), który spełnia następujące kryteria:
a) powstał z inicjatywy producentów;
b) dąży do określonego celu, który może obejmować jeden lub więcej spośród następujących celów:
 zapewnienie planowania i dostosowywania produkcji do popytu, w szczególności
w odniesieniu do jakości i ilości;
 koncentracja dostaw i umieszczania na rynku produktów wytwarzanych przez ich członków;
 optymalizacja kosztów produkcji i stabilizowanie cen producentów;
jest utworzona co najmniej przez 20 członków, z czego co najmniej 80% stanowią producenci;
c) wytwarza i wprowadza do obrotu rocznie nie mniej niż 2 miliony kilogramów mleka lub
przetworów mlecznych wyprodukowanych w ramach tej ilości mleka,
d) w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o uznanie, co najmniej 20
członków tej organizacji wytwarzało i wprowadzało do obrotu mleko lub przetwory mleczne,
e) cała ilość mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowana w gospodarstwach członków tej
organizacji jest wprowadzana do obrotu za jej pośrednictwem,
f) okres wypowiedzenia członkostwa w tej organizacji jest nie krótszy niż 6 miesięcy,
g) istnieją wystarczające dowody wskazujące na to, że są one w stanie właściwie prowadzić swoją
działalność zarówno w kategoriach czasu, jak i efektywności oraz koncentracji podaży,
h) posiada statut zgodny z art. 161 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013.
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2. O uznanie za zrzeszenie organizacji producentów może ubiegać się podmiot, który spełnia
następujące kryteria:
a) jest utworzony co najmniej przez 2 uznane organizacje producentów,
b) w statucie tego zrzeszenia jest określona minimalna ilość mleka lub przetworów mlecznych,
wyprodukowanych w gospodarstwach członków organizacji tworzących to zrzeszenie, która jest
wprowadzana do obrotu przez organizacje za pośrednictwem utworzonego zrzeszenia,
c) okres wypowiedzenia członkostwa w tym zrzeszeniu jest nie krótszy niż 6 miesięcy,
d) spełnia wymagania określone w art. 161 ust. 1 lit. a i d rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013,
e) jest zdolny skutecznie prowadzić którekolwiek z działań uznanych organizacji producentów
i spełnia warunki określone w art. 161 ust. 1 rozporządzenia PEiR (UE) 1308/2013.
3. O uznanie za organizację międzybranżową może ubiegać się podmiot, który spełnia następujące
kryteria:
a) wystąpił o uznanie i zrzesza przedstawicieli obszarów działalności gospodarczej związanych
z produkcją mleka surowego oraz związanych z przynajmniej jednym z następujących elementów
łańcucha dostaw: przetwarzanie produktów sektora mleka i przetworów mlecznych lub handel
nimi, w tym ich dystrybucja;
b) spełnia wymagania określone w art. 163 ust. 1 rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013; zostały
utworzone z inicjatywy wszystkich lub niektórych przedstawicieli, o których mowa w lit. a);
c) prowadzi, w jednym regionie Unii lub większej ich liczbie, z uwzględnieniem interesów
członków tych organizacji międzybranżowych oraz interesów konsumentów jedno lub większą
liczbę następujących działań:
 poprawa znajomości oraz przejrzystości produkcji i rynku, w tym poprzez publikację danych
statystycznych na temat cen, wielkości i czasu trwania zawartych wcześniej umów na dostawy
mleka surowego oraz poprzez dostarczanie analiz potencjalnego przyszłego rozwoju sytuacji
na rynku na poziomie regionalnym, krajowym lub międzynarodowym;
 pomoc w lepszej koordynacji sposobu, w jaki produkty sektora mleka i przetworów
mlecznych są wprowadzane do obrotu, w szczególności poprzez badania rynku i analizy
rynkowe;
 promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych na rynku wewnętrznym i zewnętrznym
oraz dostarczanie informacji na ten temat;
 poszukiwanie potencjalnych rynków eksportowych;
 sporządzanie standardowych zgodnych z przepisami Unii wzorów umów sprzedaży mleka
surowego nabywcom lub dostarczania przetworzonych produktów dystrybutorom
i sprzedawcom detalicznym z uwzględnieniem potrzeby osiągnięcia warunków uczciwej
konkurencji i unikania zakłóceń na rynku;
 udzielanie informacji i prowadzenie badań niezbędnych do dostosowania produkcji na korzyść
produktów lepiej dopasowanych do wymogów rynkowych oraz gustów i oczekiwań klientów,
w szczególności w odniesieniu do jakości produktów i ochrony środowiska;
 utrzymywanie i rozwój potencjału produkcyjnego sektora mleczarskiego, między innymi
dzięki promowaniu innowacji i wspieraniu programów w zakresie badań stosowanych
i rozwoju, aby w pełni wykorzystać cały potencjał mleka i przetworów mlecznych, zwłaszcza
z myślą o tworzeniu produktów mających wartość dodaną, które będą atrakcyjniejsze dla
konsumentów;
 poszukiwanie sposobów ograniczenia stosowania środków ochrony zdrowia zwierząt,
poprawa zarządzania innymi środkami produkcji oraz poprawa bezpieczeństwa żywności i
zdrowia zwierząt;
 rozwijanie metod i instrumentów służących podniesieniu jakości produktów na wszystkich
etapach produkcji i wprowadzania do obrotu;
 wykorzystywanie potencjału i ochrona oraz promowanie rolnictwa ekologicznego, jak również
produkcja produktów z nazwami pochodzenia, znakami jakości i oznaczeniami
geograficznymi; oraz
 promowanie zintegrowanej produkcji oraz innych metod produkcji korzystnych dla
środowiska.
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4. Statut lub umowa, lub inny akt założycielski zawiera:
1) postanowienie zobowiązujące wszystkich członków organizacji będących producentami
do wprowadzania za pośrednictwem tej organizacji całej ilości mleka lub przetworów
mlecznych wyprodukowanych w ich gospodarstwach;
2) postanowienia gwarantujące, że co najmniej 80% liczby członków organizacji stanowią
producenci;
3) postanowienia o dopuszczalnej, wyrażonej w procentach, wielkości posiadanych przez
członków, udziałowców lub akcjonariuszy organizacji producentów będących
producentami udziałów lub akcji oraz o dopuszczalnej, wyrażonej w procentach, ilości
głosów przysługujących członkom, udziałowcom lub akcjonariuszom organizacji
producentów będącym producentami na zgromadzeniu wspólników, walnym
zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków organizacji producentów, także
pośrednio:
a) przez:
 dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na walnym
zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników albo walnym zebraniu członków
organizacji producentów, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w
zarządzie innej osoby prawnej będącej członkiem organizacji producentów, także
na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
 dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce
osobowej będącej członkiem organizacji producentów, także na podstawie
porozumień z innymi osobami, lub
 uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu
innej osoby prawnej będącej członkiem organizacji producentów, także na
podstawie porozumień z innymi osobami, lub
 uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków organu
nadzoru innej osoby prawnej będącej członkiem organizacji producentów, także
na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
b) gdy członkowie zarządu osoby prawnej będącej członkiem organizacji producentów
stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej osoby prawnej będącej członkiem
organizacji producentów;
4) postanowienie dotyczące:
b) nieprzynależności członków organizacji do innej organizacji producentów uznanej na
rynku mleka lub przetworów mlecznych,
c) 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.
5. Organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów i organizacje międzybranżowe
mogą prowadzić działalność w ramach outsourcingu w celu realizacji któregokolwiek z działań
innych niż produkcja, włącznie z outsourcingiem do jednostek zależnych, pod warunkiem, że
organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów pozostają odpowiedzialne za
zapewnienie przeprowadzenia działań będących przedmiotem outsourcingu outsourcingu i za
całkowitą kontrolę zarządzania i nadzór nad umową handlową odnośnej działalności.
Organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, które dokonują outsourcingu
któregokolwiek z działań zawierają handlowe porozumienie w formie pisemnej umowy, która
gwarantuje całkowitą kontrolę i nadzór nad prowadzonym działaniem - art. 3 rozporządzenia
delegowanego Komisji (UE) 2016/232.
PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA WNIOSKU
Wnioski o uznanie organizacji producentów / zrzeszenia organizacji producentów / organizacji
międzybranżowej mogą składać:
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1) podmioty
prawne
zrzeszające
producentów
wytwarzających
przynajmniej
jeden
z produktów wymienionych w grupach produktów, ze względu na które podmiot wnioskuje
o uznanie,
2) uznane organizacje producentów chcące utworzyć zrzeszenie organizacji producentów,
3) organizacje producentów lub zrzeszenia chcące utworzyć organizację międzybranżową,
funkcjonujące na rynku mleka i przetworów mlecznych.
4)
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU
Wnioski o uznanie organizacji producentów/ zrzeszenia organizacji producentów/ organizacji
międzybranżowej wraz z załącznikami mogą być składane przez cały rok.
Wnioski składane są w formie papierowej osobiście lub przesyłane pocztą (decyduje data stempla
pocztowego), do oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy.
Formularze wniosków opracowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostępne
są na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl oraz udostępniane w oddziałach regionalnych ARiMR.
Za termin złożenia wniosków uważa się datę nadania wniosku w polskiej placówce pocztowej albo
datę złożenia wniosku osobiście w Kancelarii OR/BDSPB OR ARiMR.
II. SPOSÓB WYPEŁNIENIA WNIOSKU
W nagłówku formularza wniosku należy zaznaczyć znakiem „X” pole dotyczące rodzaju składanego
wniosku.
CZĘŚĆ A - INFORMACJE PODSTAWOWE

A.1 CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU
Należy zaznaczyć znakiem „X” pole informujące, w jakim celu składany jest formularz:

Uznanie - pole to powinno zostać zaznaczone, w przypadku, gdy wnioskodawca składa
wniosek o uznanie organizacji producentów / zrzeszenia organizacji producentów /
organizacji międzybranżowej.
Korekta wniosku – pole to powinno zostać zaznaczone w przypadku, gdy wnioskodawca
składa korektę do wcześniej złożonego wniosku o uznanie, na podstawie wezwania do
usunięcia braków formalnych lub wezwania do złożenia wyjaśnień.
Zmiana wniosku – pole to powinno zostać zaznaczone w przypadku, gdy wnioskodawca chce
zmienić złożony wcześniej wniosek o uznanie, zanim otrzyma jakiekolwiek wezwanie,
zawiadomienie lub decyzję w sprawie dotyczącej tego wniosku.
Wycofanie wniosku – formularz wniosku wypełniany tylko na 1 stronie i składany przez
Wnioskodawcę w przypadku, gdy chce on wycofać cały wniosek z własnej inicjatywy, co
może nastąpić w każdym momencie przed wydaniem decyzji, o ile organizacja producentów
nie została wcześniej powiadomiona o nieprawidłowościach we wniosku lub o zamiarze
przeprowadzenia kontroli na miejscu i jeśli ta kontrola nie ujawniła nieprawidłowości.
Aktualizacja danych w rejestrze – pole to powinno zostać wypełnione w przypadku, gdy
organizacja/ zrzeszenie chce zmienić swoje dane zawarte w rejestrze uznanych organizacji
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producentów/ zrzeszeń organizacji producentów/
prowadzonym przez Dyrektora OR ARiMR.

organizacji

międzybranżowych,

A.2 DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
W pozycji A2 powinny zostać umieszczone następujące dane:
Numer identyfikacyjny - numer identyfikacyjny organizacji / zrzeszenia nadany na podstawie
wniosku o wpis do ewidencji producentów, zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r.
o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności (Dz.U. z 2017 r., poz. 1853 z późn. zm.), o ile został nadany.
Numer w KRS - należy wpisać numer nadany wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Nazwa pełna - należy wpisać pełną nazwę wnioskodawcy zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym,
Forma prawna - należy wpisać formę prawną wnioskodawcy, zgodnie z Krajowym Rejestrem
Sądowym,
NIP - należy wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej nadany wnioskodawcy przez Urząd Skarbowy,
REGON - należy wpisać numer identyfikujący podmioty gospodarcze w Polskim Rejestrze
Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).
A.3 DANE TELEADRESOWE (adres siedziby wnioskodawcy)
W części A3. powinny zostać umieszczone następujące dane:
Województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu
- należy wpisać dane adresowe siedziby wnioskodawcy.
Telefon stacjonarny/komórkowy, faks - należy wpisać numer telefonu, faksu, za pośrednictwem
którego można uzyskać kontakt z wnioskodawcą.
E-mail - należy wpisać adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem której można uzyskać kontakt
z wnioskodawcą (jeśli wnioskodawca posiada adres poczty elektronicznej e-mail).
A.4 ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli jest inny niż adres podany powyżej)
Należy wypełnić, gdy adres do prowadzenia korespondencji z wnioskodawcą jest inny niż podany w
części A3.
A.5 DANE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY
Pole obowiązkowe. Należy wpisać imiona, nazwiska i sposób reprezentacji osób upoważnionych,
zgodnie z aktem założycielskim.
CZĘŚĆ B - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
B.1

LICZBA
CZŁONKÓW
ORGANIZACJI
PRODUCENTÓW/
ZRZESZENIA
ORGANIZACJI PRODUCENTÓW/ ORGANIZACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ ŁĄCZNIE

Należy wpisać liczbę członków organizacji/ zrzeszenia na dzień złożenia wniosku o uznanie łącznie
oraz w rozbiciu na liczbę członków będącymi osobami fizycznymi i osobami prawnymi.
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B.2

LICZBA
CZŁONKÓW
ORGANIZACJI
PRODUCENTÓW/
ORGANIZACJI PRODUCENTÓW NIEBĘDĄCYCH PRODUCENTAMI

ZRZESZENIA

Należy wpisać ilu z ogólnej liczby członków wskazanej w pkt B.1, stanowią członkowie niebędący
producentami mleka i przetworów mlecznych, na dzień złożenia wniosku.
B.3 NAZWA PRODUKTU LUB GRUP PRODUKTÓW, ZE WZGLĘDU NA KTÓRE
PODMIOT WNIOSKUJE O UZNANIE
Należy wpisać produkt/ grupy produktów, ze względu na którą / które podmiot wnioskuje o uznanie,
zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. p rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 wykaz produktów stanowi część XVI w Załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1308/2013 i został uwzględniony na końcu niniejszej instrukcji.
B.4 INFORMACJE O NAZWACH, SIEDZIBACH I ADRESACH ORGANIZACJI
PRODUCENTÓW TWORZĄCYCH ZRZESZENIE ORGANIZACJI PRODUCENTÓW
Dotyczy zrzeszeń organizacji producentów. Należy wpisać nazwy i adresy siedzib (oraz numery
identyfikacyjne jeśli zostały nadane) organizacji producentów tworzących zrzeszenie.
B.5 INFORMACJE O NAZWACH, SIEDZIBACH I ADRESACH ORGANIZACJI
PRODUCENTÓW TWORZĄCYCH ORGANIZACJĘ MIĘDZYBRANŻOWĄ
Dotyczy organizacji międzybranżowych. Należy wpisać nazwy i adresy siedzib (oraz numery
identyfikacyjne jeśli zostały nadane) organizacji producentów tworzących organizację
międzybranżową, ze wskazaniem udziału organizacji w obszarach działalności gospodarczej, o której
mowa w art. 157 ust. 3 lit. a rozporządzenia 1308/2013 (produkcja, handel, dystrybucja,
przetwórstwo).
B.6 ILOŚĆ WYTWORZONEGO I WPROWADZONEGO DO OBROTU MLEKA LUB
PRZETWORÓW MLECZNYCH WYPRODUKOWANYCH W RAMACH TEJ ILOŚCI
PRZEZ CZŁONKÓW ORGANIZACJI PRODUCENTÓW W OKRESIE 12 MIESIĘCY
POPRZEDZAJĄCYCH MIESIĄC ZŁOŻENIA WNIOSKU O UZNANIE
W części B.6 należy wpisać ilość wytworzonego przez członków organizacji producentów
i wprowadzonego do obrotu mleka lub przetworów mlecznych, w okresie 12 miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku o uznanie.
Ilość należy podać w kilogramach.

B.7 AKTUALIZACJA DANYCH
Dotyczy, jeżeli w części A.1 wniosku zaznaczono „Aktualizacja danych w rejestrze”. Organizacja /
zrzeszenie organizacji producentów, wpisana do właściwego rejestru dyrektora OR ARiMR
zobowiązana jest do informowania Dyrektora OR ARiMR o każdej zmianie danych zawartych
w rejestrze, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
Należy wpisać czego dotyczy aktualizacja np. zmiana nazwy organizacji / zrzeszenia, zmiana adresu,
zmiana liczby członków itp. i dołączyć dokumenty potwierdzające zaistniałe zmiany.
CZĘŚĆ C - ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
C.1 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O UZNANIE ORGANIZACJI PRODUCENTÓW
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W przypadku składania wniosku o uznanie za organizację producentów, wnioskodawca obligatoryjnie
dołącza do wniosku następujące załączniki:
1) Kopię statutu lub umowy lub innego aktu założycielskiego organizacji producentów, potwierdzoną
za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji producentów,
sporządzonego zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 161 rozporządzenia nr 1308/2013;
2)

Plan biznesowy (W-1.1/457);
Informacje dot. sporządzenia planu biznesowego zostały zawarte w oddzielnej instrukcji.
Wprowadzenie wymogu przedkładania przez organizacje producentów planu biznesowego jako
elementu niezbędnego w celu uzyskania uznania, umożliwia skorzystanie ze wsparcia
finansowego, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia PEiR (UE) nr 1305/2013, tj. z działania 9
„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” PROW 2014-2020.

3)

Oświadczenia o członkostwie (W-1.2/457);
Każdy członek organizacji zobowiązany jest złożyć oświadczenie o:
a) jego członkostwie w tej organizacji i nieprzynależności do innej organizacji producentów
uznanej na rynku mleka lub przetworów,
b) 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.
Jeżeli organizacja ta uzyskała uznanie albo ubiega się o uznanie za grupę producentów rolnych
na podstawie przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach ze względu na grupę
produktów: mleko krowie, owcze lub kozie - członek nie dołącza oświadczenia.

4)

Dowody sprzedaży potwierdzające ilość mleka lub przetworów wyprodukowanych
i wprowadzonych do obrotu w poszczególnych miesiącach w okresie 12 miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku o uznanie, przez każdego członka organizacji albo
oświadczenie każdego członka tej organizacji o ilość wyprodukowanego mleka lub przetworów
mlecznych w przypadku, gdy mleko lub przetwory mleczne były sprzedawane bezpośrednio
konsumentom (W-1.5/457);
W przypadku złożenia oświadczenia (W-1.5/457) należy dołączyć dokumentację umożliwiającą
określenie ilości mleka zbywanego rocznie w ramach rolniczego handlu detalicznego, odrębnie za
każdy rok kalendarzowy, co wynika bezpośrednio z obowiązku określonego w § 3 ust. 1
rozporządzenia MRiRW z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności
zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2159).

5)

Wykaz dowodów potwierdzających ilość zakupionego mleka lub przetworów mlecznych, w okresie
12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o uznanie organizacji producentów – w
przypadku, gdy mleko i 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 (W-1.6/457).

C.2 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O UZNANIE ZRZESZENIA ORGANIZACJI
PRODUCENTÓW
W przypadku składania wniosku o uznanie za zrzeszenie organizacji producentów, wnioskodawca
obligatoryjnie dołącza do wniosku następujące załączniki:
1)

Kopię statutu lub umowy lub innego aktu założycielskiego zrzeszenia organizacji producentów,
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania zrzeszenia
organizacji producentów, sporządzonego zgodnie z wymogami art. 161 ust. 1 lit. a-c
rozporządzenia nr 1308/2013;

2)

Oświadczenia o członkostwie (W-1.7/457);
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Każda organizacja producentów tworzącą zrzeszenie składa oświadczenie o jej członkostwie w
tym zrzeszeniu.
3)

Informację o zakresie działalności (W-1.4/457).
Informacje o działaniach, jakie zrzeszenie organizacji producentów zamierza realizować w
okresie 2 lat od dnia uzyskania uznania, zawierające zakres i opis tych działań oraz wskazanie
źródeł ich finansowania.

C.3 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O UZNANIE ORGANIZACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ
W przypadku składania wniosku o uznanie za organizację międzybranżową, wnioskodawca
obligatoryjnie dołącza do wniosku następujące załączniki:
1)

Kopię statutu lub umowy lub innego aktu założycielskiego, potwierdzoną za zgodność
z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji międzybranżowej;

2)

Oświadczenie potwierdzające, że organizacja międzybranżowa spełnia wymagania, o których
mowa w art. 157 ust. 3 oraz w art. 163 ust. 1 lit. b-d rozporządzenia nr 1308/2013 (W-1.3/457);

3)

Informację o zakresie działalności (W-1.4/457).
Informacje o działaniach, jakie organizacja międzybranżowa zamierza realizować w okresie 2 lat
od dnia uzyskania uznania, zawierające zakres i opis tych działań oraz wskazanie źródeł ich
finansowania.

CZĘŚĆ D - OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA
W części D wniosku wymienione są oświadczenia i zobowiązania, które w imieniu wnioskodawcy
zaciągają osoby upoważnione do reprezentowania organizacji producentów/ zrzeszenia organizacji
producentów/ organizacji międzybranżowej, z którymi należy się zapoznać.
Potwierdzenie przestrzegania przez wnioskodawcę zobowiązań i oświadczeń stanowi podpis złożony
w części F wniosku.
CZĘŚĆ E - INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –
ogólne
rozporządzenie
o
ochronie
danych
(Dz.
Urz.
UE
L
119
z 04.05.2016 r., str. 1 z późn. zm oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2), w części E zawarte
są informacje kierowane do osób fizycznych (dot. osób upoważnionych do reprezentowania/
pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy) dotyczące przetwarzania i przechowywania
przez ARiMR (jako administratora danych osobowych), danych przekazanych we wniosku.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych członków, będących osobami fizycznymi,
zawarte są w oświadczeniu podpisywanym przez członka organizacji producentów W-1.2/457.
CZĘŚĆ F - DATA I PODPIS WNIOSKODAWCY
Osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy składają czytelne podpisy (imię
i nazwisko) oraz wskazują datę wypełnienia wniosku, potwierdzając jednocześnie prawdziwość
danych
zawartych
we
wniosku
i
załącznikach
oraz
podpisują
oświadczenia
i zobowiązania określone w części D ww. dokumentu.
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Wykaz produktu lub grup produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych, ze względu na
które podmiot wnioskuje o uznanie, zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. p – Załącznik I część XVI
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013.

CZĘŚĆ XVI
Mleko i przetwory mleczne
Sektor mleka i przetworów mlecznych obejmuje produkty wymienione w poniższej tabeli:

Kod CN
(a) 0401
(b) 0402
0403 10 11 do
(c) 0403 10 39
0403 9011 do

Opis
Mleko i śmietanka, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru
lub innego środka słodzącego
Mleko i śmietanka, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub
innego środka słodzącego
Maślanka, mleko ukwaszone i śmietanka ukwaszona, jogurt, kefir i
inne fermentowane lub zakwaszone mleko i śmietanka, nawet
zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka
słodzącego, niearomatyzowane i niezawierające dodatku owoców,
orzechów lub kakao

0403 90 69
(d) 0404

(e) ex 0405
(f) 0406
(g) 1702 19 00
(h) 2106 90 51
(i) ex 2309
ex 2309 10
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 39
2309 10 59
2309 10 70
ex 2309 90
2309 90 35
2309 90 39
2309 90 49
2309 90 59
2309 90 70

Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub
innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników
naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka
słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
Masło i inne tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; tłuszcze mleczne
do smarowania o zawartości tłuszczu większej niż 75 % masy, ale
mniejszej niż 80 % masy
Ser i twaróg
Laktoza i syrop laktozowy niezawierające dodatku środków
aromatyzujących lub barwiących, zawierające mniej niż 99 % masy
laktozy wyrażonej jako laktoza bezwodna, w przeliczeniu na suchą
masę
Syrop laktozowy aromatyzowany lub barwiony
Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt:
- Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej:
- - - Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę
lub syrop maltodekstrynowy, objęte podpozycjami 1702 30 50, 1702
30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55, lub przetwory mleczne
- Pozostałe:
- - - Pozostałe, włącznie z przedmieszkami:
- - - - - Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę
lub syrop maltodekstrynowy, objęte podpozycjami 1702 30 50, 1702
30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55, lub przetwory mleczne
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