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Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 
19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i wa-
rzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu pa-
szowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na 
włókno (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52, poz. 303 
i Nr 158, poz. 989 oraz z 2010 r. Nr 228, poz. 1486) za-
rządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór protokołu kontroli wykonania 
czynności uniemożliwiających wprowadzenie do ob-
rotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw 
nieprzeznaczonych do sprzedaży, stanowiący załącz-
nik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 paździer-
nika 2006 r. w sprawie wzoru protokołu z przeprowadzenia 
kontroli owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzeda-
ży, poddawanych biodegradacji lub kompostowaniu oraz 
wzoru protokołu kontroli wykonania czynności uniemożli-
wiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej 
konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do 
sprzedaży (Dz. U. Nr 199, poz. 1465), które traci moc 
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na 
podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 
2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców 
i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu 
paszowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 228, 
poz. 1486). 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 5 maja 2011 r.

w sprawie wzoru protokołu kontroli wykonania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu 
lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini-
stracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, 
poz. 1599). 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. (poz. 611)

WZÓR
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Objaśnienia:

Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przeznaczony dla 
wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przeprowadzającego 
kontrolę jakości handlowej, a drugi jest przekazywany osobie upoważnionej przez uznaną 
organizację producentów owoców i warzyw lub zrzeszenie tych organizacji. Kopię protokołu 
wojewódzki inspektor przekazuje Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, dyrektorowi oddziału 
regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na 
siedzibę uznanej organizacji producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia tych organizacji.

1)  Wypełnia się w przypadku, gdy czynności uniemożliwiające wprowadzenie do obrotu lub 
bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży wykonuje 
podmiot, któremu uznana organizacja producentów owoców i warzyw lub zrzeszenie tych 
organizacji zleciło wykonanie tych czynności.

2)  Wpisuje się numer NIP, jeżeli został nadany.

3)  Wpisuje się numer protokołu z przeprowadzenia kontroli jakości handlowej owoców i warzyw 
nieprzeznaczonych do sprzedaży. 

4)  Sposób uniezdatnienia określony na podstawie przepisów dotyczących sposobu oznaczania 
i zabezpieczania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży uniemożliwiającego 
wprowadzenie tych owoców lub warzyw do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji.




