
 

Przepisy prawne regulujące wsparcie w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw 
 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną 
organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych  
(rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku);  
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/470/RRadyWENr12342007.pdf 
 
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. Urz. UE L 157 z 15.06.2011, str. 1);  
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/pomoc_na_rynku/akty_prawne/Rozporzadzenie_543_2011.pdf 
 
Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, 
rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 
868) 
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/pomoc_na_rynku/akty_prawne/jednolit._tekst_ustawy_o_org._r
ynk._ow_i_warz_lipiec_2011r.pdf 
 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi,  
 
najważniejsze z nich: 

 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie warunków 
wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów 
owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania 
(Dz. U. z 2009r. Nr 5, poz. 27) 
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/469/MRiRW5_27.pdf 

 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów 
owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie 
dochodzenia do uznania (Dz.U. Nr 98, poz. 822)  
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/469/Rozp.MRiRW-GP_nr98_poz822.pdf 

 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie wypowiedzenia 
członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z 
organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy 
producentów owoców i warzyw (Dz. U. Nr 105, poz. 619)  
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/pomoc_na_rynku/akty_prawne/Rozp.MRiRW-
wypowiedzenie_czlonkostwa_w_organiz._produc._ow._i_warz.pdf 

 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2006 roku w sprawie wysokości 
krajowych środków finansowych przeznaczonych na pokrycie części kwalifikowanych kosztów 
inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania (Dz. U. Nr 16, poz. 122) 
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/469/Rozp_MRiRW_z_dnia_05_stycznia_200
6_r.pdf 

 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie 
maksymalnej części produkcji lub produktów kwalifikujących się do sprzedaży konsumentom na ich 
własne potrzeby (Dz. U. Nr 235, poz. 1602)  



http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/469/MRiRW235-1602.pdf 
 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie określenia 
przypadków, w których spadek wartości produkcji sprzedanej wystąpił z przyczyn niezależnych od 
wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i 
warzyw, oraz sposobu potwierdzania tego spadku (Dz. U. Nr 130, poz. 758) 
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/pomoc_na_rynku/akty_prawne/Rozporzadzenie_spadek_W
PS.pdf 

 
 
 

 
 
 

 
 


