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1. Wprowadzenie 

Celem mechanizmu „Administrowanie rozdysponowywaniem owoców i warzyw 

nieprzeznaczonych do sprzedaży” jest m.in.: 

� uznawanie organizacji charytatywnych jako uprawnionych do dystrybucji 

otrzymanych bezpłatnie od organizacji producentów i ich zrzeszeń 

nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw,  

� wyznaczanie innych jednostek organizacyjnych jako uprawnionych do otrzymania 

bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży (w tym hodowców 

zwierząt i innych podmiotów zużywających owoce i warzywa do skarmiania 

zwierząt), 

� administrowanie zagospodarowaniem owocami i warzywami nieprzeznaczonymi 

do sprzedaży przez uznane organizacje producentów i ich zrzeszenia lub 

producentów indywidualnych.  

 

Wycofywanie ze sprzedaży (nieprzeznaczanie do sprzedaży) realizowane jest przez 

uznane organizacje producentów owoców i warzyw ich zrzeszenia, które w ramach 

zarządzania kryzysami (np. w przypadku niemożliwego normalnego zagospodarowania, 

tj. nadprodukcji, spadku popytu, wzrostu kosztów produkcji w stosunku do korzyści 

uzyskanych ze sprzedaży, itp.) decydują o niewystawianiu na sprzedaż wytwarzanych 

przez ich członków produktów.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia  

2008 r. w sprawie określenia sposobu zagospodarowania owoców i warzyw 

nieprzeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2009 r. Nr 5 poz. 29) owoce i warzywa 

nieprzeznaczone do sprzedaży mogą być przeznaczone na: 

1) bezpłatn ą dystrybucj ę, o której mowa w art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 

19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu,  

rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 145 poz.  868, z późn. zm.),  

2) pasze dla zwierz ąt znajdujących się: 

a) w gospodarstwa rolnych, 

b) w ogrodach zoologicznych, 

c) w parkach narodowych i parkach krajobrazowych, 

d) w rezerwatach przyrody, 
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e) na terenach obwodów łowieckich, jeżeli zwierzęta te są 

przedmiotem gospodarki łowieckiej. 

Produkty przeznaczone do wycofywania muszą spełnić określone wymagania, 

przede wszystkim jakościowe tzn. muszą być przydatne do sprzedaży, a zatem 

posiadać jakość handlową, a w przypadku gdy istnieją normy handlowe spełniać 

wymagania co najmniej II klasy określonej dla tych produktów.  

Wspólna organizacja rynku owoców i warzyw obejmuje produkty, które są ujęte             

w  załączniku Nr 3  do niniejszych Warunków. 

 

2. Uczestnik mechanizmu  

W mechanizmie administrowania rozdysponowywaniem owoców i warzyw 

nieprzeznaczonych do sprzedaży mogą uczestniczyć: 

1) Jednostki organizacyjne, które decyzj ą Prezesa ARR, zostały uznane za 

organizacj ę charytatywn ą uprawnioną do dystrybucji otrzymanych bezpłatnie od 

organizacji producentów i ich zrzeszeń nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców      

i warzyw, do wykorzystania w ich działalności służącej pomocy osobom, których 

prawo do otrzymywania pomocy społecznej jest uznane w prawie krajowym,          

w szczególności w związku z tym, że osoby te nie posiadają środków utrzymania, 

2) Wyznaczone, decyzj ą Prezesa ARR inne jednostki organizacyjne lub osoby  

fizyczne  jako uprawnione do dystrybucji otrzymanych od organizacji producentów   

i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży        

w celu dalszej bezpłatnej dystrybucji (w zakładach karnych, szkołach  

i instytucjach szkolnictwa publicznego, na obozach wypoczynkowych dla dzieci 

oraz w szpitalach i domach spokojnej starości, które podejmują wszelkie 

niezbędne kroki dla zagwarantowania, że dystrybuowane w ten sposób ilości 

produktów stanowią uzupełnienie ilości normalnie kupowanych przez placówki tego 

rodzaju bądź przeznaczonych do żywienia zwierząt). 

 

Przed zło żeniem do ARR pierwszego wniosku, w ramach mechanizm ów WPR, 

przedsi ębiorca (tzn. ka żdy uczestnik mechanizmów administrowanych przez ARR ) 

zobowi ązany jest zarejestrowa ć się w Centralnym Rejestrze Przedsi ębiorców  

w ARR (szczegółowe zasady rejestracji w ARR s ą dost ępne na stronie 

internetowej ww.arr.gov.pl ). 

Powyższe zapisy odnosz ą się do cało ści Warunków. 
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3. Akty prawne 

3.1 Akty prawne UE 

    

• (RR_1308/2013) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)            

nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację 

rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 

922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. UE L 

347 z 20.12.2013, str. 671, z pó źn. zm.) , 

•  (RK_543/2011) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 

czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców  i warzyw oraz 

sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. U. UE L 157, 15.06.2011, str. 1-

163, z późn. zm.). 

  

3.2 Akty prawne krajowe: 

• Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji 

niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 633, z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2008 r.  

w sprawie nadania statutu ARR (Dz. U. Nr 30, poz. 181 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku 

chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na 

włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868, z pózn. zm.), 

•  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r.  

w sprawie określenia sposobu zagospodarowania owoców i warzyw 

nieprzeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2009 r. Nr 5 poz. 29), 

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2006 r. 

w sprawie wzoru świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych 

do sprzedaży (Dz. U. z 2006 r. Nr 186 poz.1374). 
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4. Warunki uznania jednostki organizacyjnej za orga nizacj ę charytatywn ą oraz 

wyznaczenia innej jednostki organizacyjnej lub osob y fizycznej za uprawnion ą 

do uczestnictwa w mechanizmie „Administrowanie rozd ysponowywaniem 

owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda ży”  

 

4.1 Złożenie wniosku o uznanie organizacji charytatywnej or az wniosku  

o przyznanie uprawnienia innej jednostce organizacy jnej lub osobie fizycznej 

Jednostka organizacyjna ubiegająca się o uznanie za organizację charytatywną 

uprawnioną do dystrybucji otrzymanych bezpłatnie od organizacji producentów i ich 

zrzeszeń nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw zobowiązana jest do 

złożenia w Centrali ARR „Wniosku o uznanie organizacji charytatywnej” (Row_P1_f1) , 

stanowiącego załącznik Nr 1  do niniejszych Warunków. 

Inna jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna ubiegająca się o przyznanie 

uprawnienia do otrzymania od organizacji producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie 

owoców  

i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży zobowiązana jest do złożenia w Centrali 

ARR „Wniosku o przyznanie uprawnienia” (Row_P1_f2) , stanowiącego załącznik Nr 2  

do niniejszych Warunków. 

Do wniosku  o uznanie organizacji charytatywnej i wniosku o przyznanie uprawnienia 

innej jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej  winny być dołączone: 

•  dokumenty urzędowe wskazujące organy i osoby uprawnione do 

reprezentowania wnioskodawcy, 

• statut albo umowa o utworzeniu jednostki organizacyjnej. 

Jednakże jeśli dokumenty powyższe były uprzednio złożone w ARR w związku  

z procedurą rejestracji w CRP (WPR_P1) nie są one wymagane. 

Ponadto wniosek powinien zawierać zobowiązanie do: 

• przestrzegania przepisów Unii Europejskiej dotyczących nieprzeznaczania 

owoców i warzyw do sprzedaży, 

• prowadzenia odrębnych rejestrów zapasów owoców i warzyw oraz odrębnej 

rachunkowości dotyczącej działań związanych z zagospodarowaniem 

otrzymanych bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży, 

• przekazywania Prezesowi ARR świadectwa przejęcia owoców i warzyw 

nieprzeznaczonych do sprzedaży, 
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a także zgodę osób zarządzających jednostką organizacyjną lub osoby fizycznej na 

przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej. 

„Wniosek o uznanie organizacji charytatywnej” oraz „Wniosek o przyznanie 

uprawnienia innej jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej” może zostać złożony  

w każdym terminie roku gospodarczego. 

Formularze w/w wniosków są dostępne w Centrali ARR, OT ARR oraz na stronie 

internetowej ARR, tj. www.arr.gov.pl.  

Jeżeli uczestnicy mechanizmu nie prześlą wniosku o uznanie – organizacji 

charytatywnej, wniosku o przyznanie uprawnienia – innej jednostce organizacyjnej lub 

osobie fizycznej, według wzoru ARR, lecz złożony przez nie pisemnie inny dokument 

będzie zawierał wszystkie wymagane we wniosku  o uznanie organizacji charytatywnej, 

o przyznanie uprawnienia innej jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej informacje, 

w/w wniosek uznany zostanie przez ARR za ważny. 

 

4.2 Wydanie decyzji w sprawie uznania jednostki org anizacyjnej za organizacj ę 

charytatywn ą uprawnion ą do otrzymania i dystrybucji owoców i warzyw 

nieprzeznaczonych do sprzeda ży oraz w sprawie przyznania uprawnienia 

innej jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej do otrzymania bezpłatnie 

owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda ży  

Jeżeli wniosek o uznanie złożony przez organizację charytatywną bądź wniosek             

o przyznanie uprawnienia złożony przez inną jednostkę organizacyjną lub osobę 

fizyczną spełnia wymogi formalno-prawne, wówczas Prezes ARR wydaje: 

− decyzję w sprawie uznania jednostki organizacyjnej za organizację charytatywną 

uprawnioną do dystrybucji otrzymanych bezpłatnie od organizacji producentów    

i ich zrzeszeń nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw,  bądź   

− decyzję w sprawie przyznania uprawnienia innej jednostce organizacyjnej lub 

osobie fizycznej do otrzymania od organizacji producentów i ich zrzeszeń  

bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży. 

 

Uznane organizacje charytatywne oraz uprawnione inn e jednostki organizacyjne 

lub osoby fizyczne zostaj ą wpisane do Rejestru uznanych organizacji 

charytatywnych i uprawnionych innych jednostek orga nizacyjnych lub osób 

fizycznych.  
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Uznanie jednostki organizacyjnej za organizacj ę charytatywn ą uprawnion ą do 

dystrybucji otrzymanych od organizacji producentów i ich zrzesze ń 

nieprzeznaczonych do sprzeda ży owoców i warzyw, przyznawane jest, decyzj ą 

Prezesa ARR, na czas nieokre ślony.  

 

5. Przejmowanie przez uznane organizacje charytatyw ne oraz uprawnione inne 

jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne owoców i  warzyw 

nieprzeznaczonych do sprzeda ży 

W przypadku, gdy w trakcie realizacji wycofywania dokonywanego przez uznaną 

organizację producentów odbiorcą wskazanym w decyzji Prezesa ARR w sprawie 

zezwolenia na rozdysponowanie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży 

jest dana organizacja charytatywna, inna jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna, 

wówczas wysyłane jest do niej zawiadomienie o dostawie, w którym podany jest 

gatunek produktu, jego ilość, dostawca oraz termin dostawy. Uznane organizacje 

charytatywne oraz uprawnione inne jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne 

zobowi ązane są do potwierdzania odbioru owoców i warzyw nieprzezn aczonych 

do sprzeda ży na Świadectwie przej ęcia , którego wzór określony jest przez ministra 

właściwego ds. rynków rolnych, w drodze rozporządzenia. Świadectwo przejęcia 

towarzyszy każdej partii wycofywanych produktów. 

Przy odbiorze nieprzeznaczonych do sprzedaży produktów może być obecny 

kontroler WIJHARS, który w takim przypadku potwierdza na Świadectwie przejęcia, czy 

ilość i jakość handlowa przejmowanych produktów są zgodne z deklarowanymi przez 

organizację producentów lub ich zrzeszenie dokonujące wycofania. 

 

6. Kontrola organizacji charytatywnych oraz innych jednostek organizacyjnych     

lub osób fizycznych 

W trakcie roku gospodarczego uznana organizacja charytatywna bądź uprawniona 

inna jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna podlega niezapowiedzianej 

wyrywkowej kontroli . Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzenie, czy przejęte przez 

organizacje charytatywne i inne jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne produkty 

zostały dalej wykorzystane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach Unii 

Europejskiej, w tym: 

� sposób prowadzenia dokumentacji księgowo-materiałowej 

dotyczącej produktów otrzymywanych w ramach mechanizmu, 
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a także w każdym przypadku weryfikację danych podanych we wnioskach o uznanie 

organizacji charytatywnych bądź o przyznanie uprawnienia innym jednostkom 

organizacyjnym lub osobom fizycznym. 

Jeżeli podczas kontroli uznanej organizacji charytatywnej lub uprawnionej innej 

jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej zostaną wykryte nieprawidłowości, 

wówczas Prezes ARR wydaje decyzję w sprawie: 

� cofnięcia uznania organizacji charytatywnej lub cofnięcia uprawnienia innej 

jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej co najmniej na okres 1 roku, 

ze skutkiem natychmiastowym. Okres cofnięcia uznania lub uprawnienia 

może zostać wydłużony w zależności od wagi stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli nieprawidłowości, ARR informuje o tym 

fakcie właściwy Oddział Terenowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

celem podjęcia dalszych działań, zgodnie z prawodawstwem UE i krajowym. 

 

Od decyzji wydanej przez Prezesa ARR stronie przysługuje odwołanie do ministra 

właściwego ds. rynków rolnych w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 

7. Formy składania dokumentów w ARR   

Wnioski i inne dokumenty powinny być złożone w następujący sposób: 

• osobiście w Kancelarii Ogólnej w Centrali ARR, 

• listownie przesyłką poleconą na adres Centrali ARR w Warszawie, 

• faksem, w tym przypadku oryginał zgłoszenia/deklaracji/informacji powinien 

zostać dostarczony do ARR w sposób wskazany powyżej. 

 

8.  Weryfikacja zgodno ści z rozporz ądzeniami 

Podmioty uczestniczące w mechanizmie „Administrowanie rozdysponowywaniem 

owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży” zobowiązane są poddać się 

wszelkim kontrolom i czynnościom sprawdzającym przeprowadzanym przez komórki 

organizacyjne pionu kontrolnego ARR oraz inne upoważnione instytucje, w celu 

dokonania oceny należytego przestrzegania zasad realizacji mechanizmu 

„Administrowanie rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do 

sprzedaży” oraz przepisów krajowych i UE. 
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Weryfikację zgodności przestrzegania warunków z rozporządzeniami 

przeprowadzają pracownicy ARR oraz pracownicy WIJHARS. ARR przeprowadza 

działania weryfikacyjne i kontrolne mające na celu potwierdzenie, czy uczestnicy 

mechanizmu „Administrowanie rozdysponowywaniem owoców i warzyw 

nieprzeznaczonych do sprzedaży” spełniają warunki uczestnictwa w w/w mechanizmie. 

Dlatego uczestnicy w/w mechanizmu muszą zapewnić pracownikom ARR oraz 

pracownikom WIJHARS wstęp na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub magazynu 

oraz dostęp do prowadzonej dokumentacji w celu potwierdzenia spełnienia wymagań 

określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 543/2011 oraz ustawy  

z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku 

suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno. 

 

9. Podsumowanie 

Powyższe Warunki będą obowiązywać do odwołania, z zastrzeżeniem 

wprowadzenia zmian w niniejszych dokumentach w przypadku stwierdzenia 

oczywistych pomyłek pisarskich bądź zmian wprowadzonych w legislacji Unii 

Europejskiej lub krajowej.  

Uczestnicy mechanizmu WPR „Administrowania rozdysponowywaniem owoców  

i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży” zobowiązani są do przechowywania 

dokumentów związanych z w/w mechanizmem przez okres 5 lat, licząc od końca roku 

gospodarczego, którego dotyczą. 

 

10. Słownik poj ęć i adresy 

10.1 Skróty 

ARR – Agencja Rynku Rolnego 

CRP – Centralny Rejestr Przedsiębiorców 

KE          – Komisja Europejska 

MRiRW   – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

UE           – Unia Europejska 

WE          – Wspólnota Europejska 

WIJHARS  – Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

WPR        – Wspólna Polityka Rolna 
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10.2 Definicje  

Bezpłatna dystrybucja  – podział dóbr materialnych między członków społeczeństwa  

poprzez bezpłatne rozprowadzenie owoców i warzyw za pośrednictwem uprawnionych 

podmiotów. 

 

Osoba uprawniona  do reprezentowania – osoba uprawniona do reprezentowania 

uczestnika mechanizmu zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisem 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innym 

dokumentem określającym jego status formalno-prawny, a także ich pełnomocnicy. 

 

Produkty nieprzeznaczone do sprzeda ży (wycofane z rynku)  – świeże owoce  

i warzywa wyprodukowane przez członków organizacji producentów lub ich zrzeszenia, 

wycofane ze sprzedaży w uznanych przez nich ilościach  

i okresach. Produkty nieprzeznaczone do sprzedaży muszą spełniać wymogi jakości 

handlowej: 

• co najmniej dla II klasy jakości jeśli istnieją dla tych produktów normy 

handlowe, 

• minimalne wymogi, o których mowa w załączniku X do rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) Nr 543/2011, jeśli dla tych produktów nie ma 

ustanowionych norm handlowych.  

 

Rejestr uznanych organizacji charytatywnych i upraw nionych innych jednostek 

organizacyjnych  lub osób fizycznych – jawny spis uznanych przez ARR organizacji 

charytatywnych oraz uprawnionych innych jednostek organizacyjnych lub osób 

fizycznych, upoważniający je do dokonywania bezpłatnych dystrybucji owoców  i warzyw 

świeżych. 

 

Rok gospodarczy  – okres handlowy ustalony dla produktów, o których mowa  

w Załączniku I część IX rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)               

nr 1308/2013. 

Świadectwo przej ęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda ży – 

dokument, którego wzór określony jest rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru świadectwa przejęcia owoców i warzyw 

nieprzeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2006 r. Nr 186 poz.1374) poświadczający 
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odbiór owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży przez uprawnione do tego 

podmioty. 

 

Uznana organizacja producentów  –  każdy podmiot prawny lub jasno określona część 

podmiotu prawnego, który został utworzony z inicjatywy rolników i spełnia warunki 

określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września  

2013 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców  

i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunkówi 

wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1178). 

 

Uznanie/uprawnienie – formalne stwierdzenie, decyzją Prezesa ARR, na podstawie 

weryfikacji dokumentacji, że jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna spełniają 

wymogi w ramach mechanizmu WPR „Administrowanie rozdysponowywaniem owoców  

i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży”. 

 

10.3 Adresy 

Wszystkie wnioski i dokumenty dotyczące realizacji mechanizmu „Administrowania 

rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży” należy 

kierować pod adres:   

Agencja Rynku Rolnego 
ul. Nowy Świat 6/12 
00-400 Warszawa  

www.arr.gov.pl  
Fax. (22) 628 – 93 – 53 

 
Biuro Produktów Ro ślinnych 
Dział Tytoniu i Innych Rynków 

tel. (22) 661-78-10 
     (22) 661-71-70 

                                                     fax. (22) 661 -72-16       
e-mail: wycofania@arr.gov.pl 
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11.  Formularze i zał ączniki 

Załącznik Nr 1  - Wniosek o uznanie organizacji charytatywnej (Row_P1_f1)  

Załącznik Nr  2 -  Wniosek o przyznanie uprawnienia innej jednostce organizacyjnej 

lub osobie fizycznej (Row_P1_f2)  

Załącznik Nr 3 - Produkty objęte wspólną organizacją rynku owoców i warzyw 

 


