Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy
o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie
produktami rolnymi i spożywczymi1)
Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 945) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 38q:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Każde dostarczenie produktów rolnych należących do sektorów, o których
mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1308/2013, lit. c tego rozporządzenia
wyłącznie w zakresie buraków cukrowych, lit. f, h, i, n, o tego rozporządzenia, lit. p
tego rozporządzenia wyłącznie w zakresie mleka surowego, lit. q, r, s, t tego
rozporządzenia oraz lit. x tego rozporządzenia wyłącznie w zakresie ziemniaków,
rzepaku i rzepiku, z wyłączeniem dostaw bezpośrednich i rolniczego handlu
detalicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, z późn. zm.2)) oraz sprzedaży
bezpośredniej w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach
pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019 r. poz. 824), przez producenta będącego
rolnikiem w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (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 uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347

1)

2)

Niniejsza ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu ... pod numerem ..., zgodnie z § 4
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża
postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r.
ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących
usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, 2136, 2227,
2242, 2244 i 2245.
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z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.3)), którego gospodarstwo rolne jest położone na
terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej,

do

pierwszego

nabywcy będącego

przetwórcą lub dystrybutorem działającym w jego imieniu lub na jego rzecz, który
nie zbywa tych produktów rolnych bezpośrednio konsumentom finalnym, zwanym
dalej „dystrybutorem”, lub działającym w identyczny sposób pośrednikiem, który
nie zbywa produktów rolnych bezpośrednio konsumentom finalnym, zwanym dalej
„pośrednikiem”, wymaga zawarcia umowy obejmującej jedną lub wiele dostaw,
spełniającej warunki określone w:
1)

art. 125 oraz w załączniku X do rozporządzenia nr 1308/2013 – w przypadku
produktów rolnych należących do sektora, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. c
rozporządzenia nr 1308/2013 wyłącznie w zakresie buraków cukrowych;

2)

art. 148 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013 – w przypadku produktów
rolnych należących do sektora, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. p
rozporządzenia nr 1308/2013 wyłącznie w zakresie mleka surowego;

3)

art. 168 ust. 4 i 6 rozporządzenia nr 1308/2013 – w przypadku produktów
rolnych należących do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a, f, h, i,
n, o, q, r, s, t rozporządzenia nr 1308/2013 oraz lit. x rozporządzenia
nr 1308/2013 wyłącznie w zakresie ziemniaków, rzepaku i rzepiku.”,

b)

w ust. 1a wyrazy „załącznika X i XI” zastępuje się wyrazami „załącznika X”,

c)

w ust. 1b:
–

uchyla się pkt 2,

–

w części wspólnej wyliczenia wyrazy „art. 125 lub art. 127 rozporządzenia
nr 1308/2013 oraz odpowiednio w załączniku X lub XI” zastępuje się
wyrazami „art. 125 rozporządzenia nr 1308/2013 oraz odpowiednio
w załączniku X”,

d)

po ust. 1b dodaje się ust. 1ba w brzmieniu:
„1ba. Przepisów ust. 1 nie stosuje się również w przypadku, gdy producent,
o którym mowa w ust. 1, sprzedaje produkty rolne za pośrednictwem giełdy

3)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz.
Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 281 z 25.09.2014,
str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 135 z 02.06.2015, str. 8, Dz. Urz. UE L 28
z 04.02.2016, str. 8, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 16, Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2017, str. 1,
Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 30 z 02.02.2018, str. 6, Dz. Urz. UE L 16
z 18.01.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 53 z 22.02.2019, str. 14.
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towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych lub systemu obrotu
instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami
finansowymi, lub na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych
przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na
wynajmie

nieruchomości

na

użytek

handlu

hurtowego

artykułami

rolno-spożywczymi i zarządzaniu tymi nieruchomościami.”,
e) ust. 1c otrzymuje brzmienie:
„1c. Umowę, o której mowa w ust. 1, producent i nabywca, o których mowa
w ust. 1, przechowują przez 2 lata, licząc od końca roku, w którym została
zrealizowana ostatnia dostawa w ramach tej umowy.”,
f)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze
rozporządzenia:
1)

minimalny okres obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 1, lub

2)

minimalny okres od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, do realizacji
dostawy produktów rolnych, lub

3)

termin zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1

– w odniesieniu do produktów rolnych wybranych spośród produktów rolnych
należących do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia
nr 1308/2013, lit. c tego rozporządzenia wyłącznie w zakresie buraków cukrowych,
lit. f, h, i, n, o tego rozporządzenia, lit. p tego rozporządzenia wyłącznie w zakresie
mleka surowego, lit. q, r, s, t tego rozporządzenia oraz lit. x tego rozporządzenia
wyłącznie w zakresie ziemniaków, rzepaku i rzepiku, mając na względzie
zapewnienie właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego w ramach tych
sektorów.”,
g)

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku określenia przez ministra właściwego do spraw rynków
rolnych w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 minimalnego okresu od
zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, do realizacji dostawy produktów rolnych
należących do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia
nr 1308/2013, lit. c tego rozporządzenia wyłącznie w zakresie buraków cukrowych,
lit. f, h, i, n, o tego rozporządzenia, lit. p tego rozporządzenia wyłącznie w zakresie
mleka surowego, lit. q, r, s, t tego rozporządzenia oraz lit. x tego rozporządzenia
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wyłącznie w zakresie ziemniaków, rzepaku i rzepiku, lub terminu zawarcia umowy,
o której mowa w ust. 1, przepisów wydanych na podstawie ust. 4 nie stosuje się,
jeżeli został zastosowany odpowiednio art. 148 ust. 4 akapit trzeci albo art. 168
ust. 6 akapit trzeci rozporządzenia nr 1308/2013.”;
2)

w art. 40i:
a)

w ust. 1 wyraz „dystrybutorem” zastępuje się wyrazami „dystrybutorem, lub
pośrednikiem”,

b)

w ust. 1a wyrazy „dystrybutorem nabywa, wbrew przepisom art. 38q ust. 1 lub 1a”
zastępuje się wyrazami „dystrybutorem, lub pośrednikiem nabywa, wbrew
przepisom art. 38q ust. 1”,

c)

ust. 1b i 1c otrzymują brzmienie:
„1b. Kto jako pierwszy nabywca będący przetwórcą lub dystrybutorem, lub
pośrednikiem nabywa, wbrew przepisom art. 38q ust. 1, produkty rolne należące do
sektorów, o których mowa w art. 38q ust. 1, na podstawie umowy niespełniającej
warunków określonych w:
1)

art. 148 ust. 2 lit. a i c ppkt i rozporządzenia nr 1308/2013 – w przypadku
produktów rolnych należących do sektora, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. p
rozporządzenia nr 1308/2013 wyłącznie w zakresie mleka surowego,

2)

art. 168 ust. 4 lit. a i c ppkt i rozporządzenia nr 1308/2013 – w przypadku
produktów rolnych należących do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2
lit. a, f, h, i, n, o, q, r, s, t rozporządzenia nr 1308/2013 oraz lit. x
rozporządzenia nr 1308/2013 wyłącznie w zakresie ziemniaków, rzepaku
i rzepiku

– podlega karze pieniężnej w wysokości 4% zapłaty w rozumieniu art. 29a ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług za produkty nabyte
wskutek takiej umowy – za każdy niespełniony warunek.
1c. Kto jako pierwszy nabywca będący przetwórcą lub dystrybutorem, lub
pośrednikiem nabywa, wbrew przepisom art. 38q ust. 1, produkty rolne należące do
sektorów, o których mowa w art. 38q ust. 1, na podstawie umowy niespełniającej
warunków określonych w art. 125 rozporządzenia nr 1308/2013 oraz w załączniku
X do rozporządzenia nr 1308/2013, z wyjątkiem warunku określonego w punkcie I
pkt 1 tego załącznika – w przypadku produktów rolnych należących do sektora,
o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1308/2013 wyłącznie w
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zakresie buraków cukrowych, podlega karze pieniężnej w wysokości 8% zapłaty w
rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług za produkty nabyte wskutek takiej umowy.”,
d)

po ust. 1c dodaje się ust. 1ca–1cc w brzmieniu:
„1ca. Kto jako producent będący rolnikiem w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (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
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE)
nr 73/2009 zbywa, wbrew przepisom art. 38q ust. 1 lub 1a, bez pisemnej umowy
lub bez umowy zawartej w formie dokumentowej albo elektronicznej produkty
rolne należące do sektorów, o których mowa w art. 38q ust. 1, podlega karze
pieniężnej w wysokości 10% zapłaty w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług za produkty zbyte bez pisemnej
umowy lub bez umowy zawartej w formie dokumentowej albo elektronicznej.
1cb. Kto nie dotrzymuje minimalnego okresu obowiązywania umowy,
o której mowa w art. 38q ust. 1, lub minimalnego okresu od zawarcia tej umowy do
realizacji dostawy produktów rolnych, w przypadku gdy te okresy zostały
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 38q ust. 4 pkt 1 lub 2, podlega
karze pieniężnej w wysokości 10% zapłaty w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług za produkty zbyte lub nabyte
na podstawie tej umowy za niedotrzymanie każdego z tych okresów.
1cc. Kto nie dotrzymuje terminu, o którym mowa w art. 38q ust. 3, lub
terminu zawarcia umowy, o której mowa w art. 38q ust. 1, w przypadku określenia
tego terminu w przepisach wydanych na podstawie art. 38q ust. 4 pkt 3, podlega
karze pieniężnej w wysokości 0,5% zapłaty w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług za produkty zbyte lub nabyte
na podstawie tej umowy za każdy dzień niedotrzymania tego terminu, ale nie
więcej niż w wysokości 15% tej zapłaty.”,

e)

ust. 1d otrzymuje brzmienie:
„1d. W przypadku gdy umowa, o której mowa w art. 38q ust. 1, nie spełnia
więcej niż jednego z warunków wymienionych w ust. 1a i 1b, kary pieniężne
sumują się, z tym że wysokość kary pieniężnej nie może przekroczyć 8% zapłaty
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w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług za produkty nabyte wskutek takiej umowy.”;
3)

po art. 40i dodaje się art. 40ia w brzmieniu:
„Art. 40ia. Kto nie stosuje się do porozumień, decyzji lub praktyk uzgodnionych
w ramach uznanej organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów lub
uznanej organizacji międzybranżowej, w przypadku wprowadzenia tych porozumień,
decyzji lub praktyk w przepisach wydanych na podstawie art. 38o ust. 3, podlega karze
pieniężnej w wysokości do 5000 zł, z tym że w przypadku niestosowania się do tych
porozumień, decyzji lub praktyk w zakresie sporządzania znormalizowanych umów,
o których mowa w art. 164 ust. 4 lit. c rozporządzenia nr 1308/2013 – w wysokości 8%
zapłaty w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług za produkty zbyte lub nabyte na podstawie danej umowy.”;

4)

w art. 40j ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kary pieniężne, o których mowa w:
1)

art. 40i ust. 1–1cc oraz art. 40ia,

2)

art. 8 rozporządzenia 2017/40, w odniesieniu do pomocy, o której mowa w art. 38u
ust. 1 pkt 2

– wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, dyrektor oddziału terenowego
Krajowego Ośrodka właściwy według miejsca siedziby lub zamieszkania producenta,
nabywcy albo wnioskodawcy.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu
wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
(Dz. U. z 2019 r. poz. 517) wprowadza się następujące zmiany:
1)

art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 2. Ustawę stosuje się do umów nabycia produktów rolnych lub spożywczych,
zwanych dalej „umowami”, z wyłączeniem dostaw bezpośrednich i rolniczego handlu
detalicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, z późn. zm.2)) oraz sprzedaży
bezpośredniej w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia
zwierzęcego (Dz. U. z 2019 r. poz. 824), zawieranych między nabywcami tych
produktów a ich dostawcami.”;

2)

w art. 3 w pkt 2:
a)

uchyla się lit. b,
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b)

w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d i e w brzmieniu:
„d) uznanej organizacji producentów w rozumieniu przepisów o organizacji
niektórych rynków rolnych sprzedaje produkty rolne lub spożywcze do
organizacji, której jest członkiem,
e)

uznanej organizacji producentów w rozumieniu przepisów o organizacji rynku
mleka i przetworów mlecznych sprzedaje produkty rolne lub spożywcze do
organizacji, której jest członkiem;”,

c)

dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) dostawca sprzedaje produkty rolne lub spożywcze za pośrednictwem giełdy
towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych lub systemu
obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów o obrocie
instrumentami finansowymi.”;

3)

w art. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) produkt rolny lub spożywczy – produkt wymieniony w załączniku I do Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także produkt niewymieniony w tym
załączniku, ale przetworzony z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem
produktów wymienionych w tym załączniku;”;

4)

w art. 7:
a)

w ust. 2 po wyrazach „sprzeczne z” dodaje się wyrazy „przepisami
o przeciwdziałaniu

nieuczciwemu

wykorzystywaniu

przewagi

kontraktowej

w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi lub”,
b)

w ust. 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) nabywaniu wytworzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktu
rolnego lub spożywczego będącego produktem wymienionym w załączniku I
do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwanego dalej w niniejszym
rozdziale „produktem”, lub podkategorii produktu, dla których została
ustalona cena referencyjna, poniżej tej ceny przez nabywcę, który nabywa ten
produkt lub podkategorię produktu bezpośrednio od dostawcy, który
wytworzył ten produkt lub podkategorię produktu, lub od:
a)

spółdzielni zrzeszającej tych dostawców,

b)

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

–8–

c)

uznanej organizacji producentów owoców i warzyw w rozumieniu
przepisów o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu,

d)

uznanej organizacji producentów w rozumieniu przepisów o organizacji
niektórych rynków rolnych,

e)

uznanej organizacji producentów w rozumieniu przepisów o organizacji
rynku mleka i przetworów mlecznych.”;

5)

po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:
„Art. 7a. 1. Cenę referencyjną określonego produktu i określonej podkategorii
produktu ustala minister właściwy do spraw rynków rolnych w terminie do dnia 31
marca każdego roku, na okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca
kolejnego roku, według następującego wzoru:

gdzie:
C–

oznacza cenę referencyjną odpowiednio produktu lub podkategorii
produktu w złotych za kilogram,

kn-1 –

oznacza

średnie

koszty

wytworzenia

odpowiednio

produktu

lub

podkategorii produktu w gospodarstwie towarowym, z wyłączeniem
kosztów pracy, poniesione w roku poprzedzającym dany rok w złotych na
hektar,
kn-2 –

oznacza

średnie

koszty

wytworzenia

odpowiednio

produktu

lub

podkategorii produktu w gospodarstwie towarowym, z wyłączeniem
kosztów pracy, poniesione w drugim roku poprzedzającym dany rok
w złotych na hektar,
kn-3 –

oznacza

średnie

koszty

wytworzenia

odpowiednio

produktu

lub

podkategorii produktu w gospodarstwie towarowym, z wyłączeniem
kosztów pracy, poniesione w trzecim roku poprzedzającym dany rok
w złotych na hektar,
pn-1 –

oznacza średni plon odpowiednio produktu lub podkategorii produktu
w gospodarstwie towarowym uzyskany w roku poprzedzającym dany rok
w kilogramach na hektar,
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pn-2 –

oznacza średni plon odpowiednio produktu lub podkategorii produktu
w gospodarstwie towarowym uzyskany w drugim roku poprzedzającym
dany rok w kilogramach na hektar,

pn-3 –

oznacza średni plon odpowiednio produktu lub podkategorii produktu
w gospodarstwie towarowym uzyskany w trzecim roku poprzedzającym
dany rok w kilogramach na hektar,

tn-1 –

oznacza średni czas pracy przeznaczony na wytworzenie odpowiednio
produktu lub podkategorii produktu w gospodarstwie towarowym w roku
poprzedzającym dany rok w godzinach na hektar,

tn-2 –

oznacza średni czas pracy przeznaczony na wytworzenie odpowiednio
produktu lub podkategorii produktu w gospodarstwie towarowym
w drugim roku poprzedzającym dany rok w godzinach na hektar,

tn-3 –

oznacza średni czas pracy przeznaczony na wytworzenie odpowiednio
produktu lub podkategorii produktu w gospodarstwie towarowym
w trzecim roku poprzedzającym dany rok w godzinach na hektar,

gn-2 –

oznacza koszty pracy w drugim roku poprzedzającym dany rok w złotych
na hektar,

in-1 –

oznacza indeks zmiany wynagrodzeń w przetwórstwie przemysłowym
w roku poprzedzającym dany rok w stosunku do drugiego roku
poprzedzającego dany rok.

2. Przy ustalaniu ceny referencyjnej za:
1)

gospodarstwo towarowe uważa się gospodarstwo, o którym mowa w art. 5 ust. 1
akapit pierwszy rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada
2009 r. ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach
i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE
L 328 z 15.12.2009, str. 27, z późn. zm.4));

2)

koszty pracy uważa się średnie wynagrodzenie za pracę w gospodarstwach
towarowych.
3. Cenę referencyjną określonego produktu i określonej podkategorii produktu

ustala się na podstawie danych opracowanych w wyniku badań prowadzonych przez

4)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 195 z 27.07.2011, str. 42,
Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 340 z 17.12.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 328
z 12.12.2017, str. 1.
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Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut
Badawczy, z tym że indeks zmiany wynagrodzeń w przetwórstwie przemysłowym
w roku poprzedzającym dany rok w stosunku do drugiego roku poprzedzającego dany
rok ustala się na podstawie wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych,
udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej.
4. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy
Instytut Badawczy publikuje dane, o których mowa w ust. 3, na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej tego instytutu w terminie do dnia 10 marca każdego
roku.
5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia,
wykaz produktów lub podkategorii produktów, dla których ustala się cenę referencyjną,
mając na uwadze krajową produkcję rolną poszczególnych produktów lub podkategorii
produktów, jak również uwzględniając ich sposób zagospodarowania oraz ryzyko
wystąpienia nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej.
6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych ogłasza, w drodze obwieszczenia,
cenę referencyjną produktu i podkategorii produktu objętych wykazem, o którym mowa
w ust. 5, w terminie do dnia 31 marca każdego roku.”.
Art. 3. Do umów na dostarczanie produktów rolnych należących do sektorów, o których
mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych
oraz uchylającego rozporządzenia 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.5)),
zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 4. Do postępowań w sprawach nałożenia kar pieniężnych, wszczętych na podstawie
ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
dotychczasowym.

5)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865,
Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 261, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 20, Dz. Urz. UE L 135
z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 19.07.2016, str. 17, Dz. Urz. UE L 202 z 28.07.2016, str. 5,
Dz. Urz. UE L 91 z 05.04.2017, str. 44, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15 oraz Dz. Urz. UE L 114
z 04.05.2018, str. 39.
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Art. 5. Do umów nabycia produktów rolnych lub spożywczych zawartych przed dniem
ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w art. 6, stosuje się przepisy ustawy zmienianej
w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 6. W 2019 r. minister właściwy do spraw rynków rolnych ogłasza, w drodze
obwieszczenia, cenę referencyjną produktu i podkategorii produktu objętych wykazem,
o którym mowa w art. 7a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, na okres od dnia ogłoszenia tego obwieszczenia do dnia 31 marca 2020 r., w terminie
14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

