
 
MONITOROWANIE 

 OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE  

PRODUKTÓW ROLNYCH 

 
8 grudnia 2017 r. 

 



Cel regulacji 

Wzmocnienie pozycji producenta 

rolnego  

Wzrost konkurencyjności małych 

producentów rolnych 

Poprawa funkcjonowania  rynku 

produktów rolnych w relacjach  

producent rolny – nabywca 



       Obowiązek zawierania umów 

 

Każde dostarczenie produktów rolnych wymienionych w załączniku nr I do rozporządzenia nr 
1308/2013 należących do sektorów : 

 

 

 

 

 

 

przez  producenta będącego rolnikiem do pierwszego nabywcy będącego przetwórcą lub 
dystrybutorem, który nie zbywa tych produktów rolnych bezpośrednio konsumentowi 
finalnemu  

wymaga umowy zawartej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

zbóż,  cukru – tylko w zakresie buraków cukrowych, chmielu, lnu i konopi, owoców i 

warzyw, tytoniu, wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów mlecznych – tylko w zakresie 

mleka surowego, wieprzowiny, baraniny i koziny, jaj, mięsa drobiowego 
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Producent - Nabywca 

Producent – rolnik w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia PEiR (UE) nr 

1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.), którego gospodarstwo rolne położone jest na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , dostarczający produkty rolne do nabywcy.  

 

 

Nabywca – pierwszy nabywca, będący przetwórcą lub dystrybutorem, który 

bezpośrednio nabywa od producenta produkty rolne. 

 

 

Dystrybutor – nabywca, który nie zbywa produktów rolnych bezpośrednio konsumentom 

finalnym. 

 



 Umowa 

 pisemna, 

 

 dokumentowa polega na złożeniu oświadczenia woli na nośniku informacji 

w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie oraz 

zapoznanie się z treścią tego oświadczenia, np. e-mail czy SMS, 

 

 elektroniczna polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej 

oraz opatrzenie tegoż oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 



Obowiązek zawierania umów 

Umowa musi być sporządzona  PRZED DOSTAWĄ. 

 

Umowa dotycząca dostarczania tytoniu zawierana jest w 

terminie do dnia 15 marca roku zbiorów. 

 

Umowę nabywca produktów rolnych przechowuje przez 2 lata, 

licząc od końca roku, w którym została zrealizowana 

ostatnia dostawa w ramach tej umowy. 

 



Obowiązek zawierania umów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTY UMOWY 

Cena do zapłaty za dostawę, która jest niezmienna i określona w umowie lub jest obliczana poprzez 

połączenie różnych czynników określonych w umowie, które mogą obejmować wskaźniki rynku 

odzwierciedlające zmianę warunków na rynku, dostarczoną ilość oraz jakość lub skład dostarczonych 

produktów. 

Ilość, którą można dostarczyć lub która musi zostać dostarczona, wraz z terminami takich dostaw. 

Okres obowiązywania umowy, który może być ograniczony lub nieograniczony, z klauzulami dotyczącymi 

rozwiązania umowy. 

Szczegóły dotyczące terminów płatności i procedur płatności. 

Ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy. 

 

Przepisy mające zastosowanie w przypadku siły wyższej. 

 

Jakość produktów, którą można dostarczyć lub która musi zostać dostarczona, wraz z terminami takich dostaw 
* (nie dotyczy mleka surowego). 



Obowiązek zawierania umów  

Umowa nie jest wymagana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gdy producent będący członkiem: 

• grupy producentów rolnych w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach 

sprzedaje produkty rolne do grupy producentów rolnych, której jest członkiem, 

• wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw w 

rozumieniu przepisów o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu sprzedaje owoce lub warzywa 

do tej grupy, 

• uznanej organizacji producentów owoców i warzyw w rozumieniu przepisów o organizacji rynków owoców i 

warzyw oraz rynku chmielu sprzedaje owoce lub warzywa do tej organizacji, 

• organizacji producentów uznanej na podstawie art. 38i ust. 1 lub uznanej w rozumieniu przepisów o 

organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych sprzedaje produkty rolne do tej organizacji 

 

jeżeli statut lub umowa, lub umowa członkowska tej grupy lub tej organizacji spełniają, w zależności od 

produktu, warunki określone w art. 125 lub art. 127 rozporządzenia nr 1308/2013 oraz odpowiednio w załączniku X 
lub XI do tego rozporządzenia albo art. 148 ust. 2 lit. a-c, albo art. 168 ust. 4 lit. a-c tego rozporządzenia 



Obowiązek zawierania umów 

Umowa nie jest wymagana 

 

producent dostarcza produkty rolne nabywcy mającemu formę spółdzielni, 

 której jest członkiem  

jeżeli statut tej spółdzielni lub przepisy i decyzje w nim zawarte lub z niego 

wynikające zawierają przepisy o podobnych skutkach do przepisów określonych w 

art. 148 ust. 2 lit. a-c, albo art. 168 ust. 4 lit. a-c tego rozporządzenia 1380/2013. 



              Czynności sprawdzające 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

*Czynności sprawdzające mogą być przeprowadzone zarówno u nabywcy jak również    

  u producenta produktów rolnych. 

Sprawdzenie czy: 

dostarczenie produktów rolnych realizowane jest na podstawie 

pisemnej umowy lub w formie elektronicznej lub dokumentowej 

umowa spełnia warunki określone w przepisach prawa 

wspólnotowego i krajowego 

Na podstawie zawiadomienia  



Kary Pieniężne 

  brak umowy lub umowa nie spełnia warunków określonych 

 w przepisach prawa wspólnotowego i krajowego 

wszczęcie postępowania 

 w sprawie wymierzenia 

 kary pieniężnej 

decyzja administracyjna 

 w sprawie wymierzenia kary 

pieniężnej 

Dyrektor OT KOWR 
Nabywca produktów 

rolnych 



Kary Pieniężne 

 

za nabycie produktów rolnych bez pisemnej umowy, lub bez umowy zawartej w formie dokumentowej lub elektronicznej,  

 

 

 

za nabycie produktów rolnych*na podstawie umowy niespełniającej warunków określonych  art. 148 ust. 2 lit. a i c (i) lub art.168 ust. 4 lit. a i c (i) 

rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013 tj. umowa ma być sporządzona przed dostawą oraz zawierać cenę do zapłaty,* 

 

 

 

za nabycie produktów rolnych*na podstawie umowy niespełniającej warunków określonych w art. 148 ust. 2 lit. c (ii), (iii), (iv), (v) lub (vi) lub art. 

168 ust. 4 lit. c (ii), (iii), (iv), (v) lub (vi) rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013 tj. ilości, jakości (nie dotyczy mleka surowego), okresu 

obowiązywania umowy, terminu i procedur płatności, ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy, przepisów mających zastosowanie w przypadku 

zaistnienia siły wyższej* 

 

 

za nabycie buraków cukrowych, na podstawie umowy niespełniającej warunków określonych w art. 125 lub 127 rozporządzenia 1308/2013 

oraz załącznika X lub XI do tego rozporządzenia. 

 

* Należących do sektorów, o których mowa w art. 1 ust 2 lit a, f, h, i, n, o, q, r, s, t. 

* W przypadku gdy umowa na dostarczanie produktów rolnych,  nie spełnia więcej niż jednego warunku , kary pieniężne sumują się, z tym, że wysokość kary pieniężnej nie może      

przekroczyć 5% zapłaty za produkty nabyte wskutek takiej umowy. 

 

 

 

10% wartości zapłaty 

4% wartości zapłaty  

za każdy niespełniony warunek 

1 % wartości zapłaty  

 za każdy niespełniony warunek 

 

5% wartości zapłaty  

  



Wsparcie na przystępowanie do systemów 
jakości w ramach PROW na lata  

2014-2020 

  



Wsparcie na przystępowanie do systemów 
jakości w ramach PROW na lata 2014-2020 

Beneficjentem może zostać: 

 rolnik aktywny zawodowo, w rozumieniu art. 9 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego 
przepisy  dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów 
wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009; 

 rolnik, który nie korzystał lub nie korzysta ze wsparcia w ramach działania „Uczestnictwo 
rolników w systemach jakości żywności” objętego PROW 2007-2013 dla systemu jakości, 
którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy; 

 rolnik, który posiada numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie 
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 
przyznanie płatności prowadzonym przez ARiMR; 

 rolnik posiadający co najmniej 1 ha użytków rolnych;  

 Rolnik, który otrzymuje jednolitą płatność obszarową w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego za rok  poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy albo w 
którym składa wniosek o przyznanie pomocy. 

 



Wsparcie na przystępowanie do systemów 
jakości w ramach PROW na lata 2014-2020 

Systemy uprawnione do wsparcia 

Chroniona Nazwa Pochodzenia 

Chronione Oznaczenie Geograficzne  

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność  

Rolnictwo ekologiczne 

Jakość Tradycja 

System integrowanej produkcji roślin  

System Quality Meat Program (QMP) 

System Pork Quality System (PQS) 

System Quality Assurance for Food Products (QAFP)  
– „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej” 
– „Kulinarne mięso wieprzowe” 
– „Wędliny” 

 



Wsparcie na przystępowanie do systemów 
jakości w ramach PROW na lata 2014-2020 

Termin naboru wniosków w ramach poddziałania: 28 listopad – 29 grudzień 2017r.  

 

Koszty kwalifikowalne: 

 Koszty kontroli po których wydaje się certyfikat zgodności lub świadectwo jakości; 

 Koszty składek na rzecz uprawnionych grup producentów; 

 Koszt zakupu publikacji, związanych z prowadzeniem produkcji w zakresie systemu 
jakości, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy; 

 W przypadku integrowanej produkcji - zakup pułapek feromonowych, barwnych i 
lepowych. 

 

    Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowalnego 

 



Wsparcie na przystępowanie do systemów 
jakości w ramach PROW na lata 2014-2020 

Kwota wsparcia: 

 3 200 zł / rok – dla systemu  gwarantowanych tradycyjnych specjalności, rejestru 
chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, systemu 
ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich,    

   3 000 zł / rok – w przypadku systemu rolnictwa ekologicznego,  

   2 750 zł / rok – w przypadku systemu integrowanej produkcji roślin,  

 1 470 zł / rok – w przypadku systemu  „Jakość Tradycja”,   

 2 386 zł / rok – w przypadku systemu „Quality Meat Program”,   

 1 700 zł / rok – w przypadku systemu jakości „Pork Quality System”,   

 2 000 zł / rok – w przypadku systemu jakości „Quality Assurance for Food Products”.  

Maksymalna kwota wsparcia może wynieść w każdym okresie pomocy nie więcej niż 
równowartość  2 000 euro na gospodarstwo. 

Pomoc ma formę refundacji, w okresie 5 lat od przystąpienia do systemu jakości. 

 



DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO 
 

Departament Interwencji Rynkowych  

  



Realizacja mechanizmu Dms w 2017 r. 

W 2017 r.  ARR prowadziła nabór wniosków w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca. 

Łącznie do ARR wpłynęło 65  601 wniosków. 

Od 1 września br. w sprawach dotyczących wniosków złożonych w 2017 r. właściwy jest KOWR. 

Od 2018 r. dopłat będzie udzielała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
 

 

Oddział Terenowy 
KOWR 

 

Liczba złożonych 
wniosków w OT  

 

Białystok 2 202 

Bydgoszcz 8 728 

Gorzów Wlkp. 1 270 

Kielce  972 

Koszalin 912 

Kraków 1 237 

Lublin 3 739 

Łódź 5 775 

Mikołów 2 212 

Olsztyn 2 709 

Opole 3 616 

Poznań 14 383 

Pruszcz Gdański 3 344 

Rzeszów 1 462 

Szczecin 1 777 

Warszawa 5 389 

Wrocław 5 874 

RAZEM 65 601 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


