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I. Dane identyfikujące podmiot dokonujący wycofania z rynku 
Imię i nazwisko/nazwa  

Adres zamieszkania/ siedziby 

 

NIP          
 

REGON          
 

 

PESEL1 
 

1Należy wpisać numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego albo innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. 

 

II. Dane dotyczące ilości i jakości produktu 
 
 
Rodzaj produktu  ………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Masa netto produktu (z dokładnością do pełnych kg)         …………………………………………………………                                
 w tym,  
− masa netto produktu spełniającego minimalne wymagania jakości handlowej (z dokładnością do pełnych kg)         

………………………………………………….……….. kg 
 
− masa netto produktu niespełniającego minimalne wymagania jakości handlowej (z dokładnością do pełnych kg)  

……………………………………………….………….. kg 
     
 
Data wycofania z rynku   …………………….          Opakowanie produktu    
                                             (dd/mm/rrrr)                 Rodzaj i masa netto                 …………………………………………………… kg 
                                                                                   jednostkowego opakowania produktu (z dokładnością do pełnych kg)    
                                              
 
 
 
 

III. Dane dotyczące dostawy produktu 
 
Środek transportu   …………………………………….     Numer rejestracyjny środka transportu   …………………………………….. 
                                                                                                      
 Termin odbioru    ……………………………………….     Numer partii ………………………… 
                                            (dd/mm/rrrr)                                                       
 
Miejsce, do którego został dostarczony  wycofywany produkt (dokładny adres)  …………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

IV. Dane identyfikujące podmiot odbierający produkt wycofany z rynku 
Imię i nazwisko/nazwa  

Adres zamieszkania/ siedziby 

 

NIP          
 

REGON          
 

 

PESEL2 
 

2Należy wpisać numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego albo innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. 

 

Załącznik nr 4 do „Warunków uczestnictwa w mechanizmie Dalsze  wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw Wow” 
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Zobowiązania odbiorcy produktów wycofanych z rynku: 

1. zobowiązuję się do prowadzenia oddzielnej ewidencji materiałowej dla otrzymanych bezpłatnie owoców i 

warzyw w ramach mechanizmu „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw” – Wow, 

2. zobowiązuję/emy się do przestrzegania przepisów Unii Europejskiej m.in. rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego 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, 15.06.2011, str. 1-163 ze zm.) oraz prawa 

krajowego w zakresie wycofywania z rynku produktów. 
 

Oświadczenia odbiorcy produktów wycofanych z rynku: 
1. oświadczam/y, że jestem/śmy świadomy/i odpowiedzialności karnej za oświadczenie nieprawdy lub 

zatajenie prawdy w sporządzonym przeze mnie Świadectwie potwierdzenia odbioru produktów 

wycofanych z rynku, 

2. oświadczam/my, że jestem świadomy z sankcji wynikających z art. 120 rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego 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, 15.06.2011, str. 1-163, ze zm.) zgodnie z którym:  

a. odbiorcy przestają się kwalifikować do otrzymywania produktów wycofanych (następuje cofnięcie 

uznania/uprawnienia przyznanego decyzją Prezesa ARR, jak również skreślenie z rejestru, o 

którym mowa w art. 12 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i 

warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r., poz. 58);  

b. odbiorcy produktów wycofanych z rynku są zobowiązani do zapłaty wartości produktów, które 

otrzymali oraz związanych z tym kosztów sortowania, pakowania i transportu zgodnie z przepisami 

ustanowionymi przez państwa członkowskie. 

Sankcja przewidziana w ww. lit. a) staje się natychmiast skuteczna i obowiązuje co najmniej przez 

jeden rok gospodarczy. Może ona zostać przedłużona w zależności od wagi stwierdzonej 

nieprawidłowości. 

3. wyrażam/my zgodę na poddanie się wszelkim kontrolom i czynnościom sprawdzającym 

przeprowadzanym przez komórki organizacyjne pionu kontrolnego ARR oraz inne upoważnione instytucje 

w zakresie przewidzianym przepisami Unii Europejskiej oraz prawa krajowego. 
 

 

 

 

                                                 
1 Osoby fizyczne – składają czytelny podpis. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienną składa osoba 

uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy. 

Miejscowość:________________________________ 
 
 
Data    ____ - _________ - _________ 
           (dzień)          (miesiąc)             (rok) 

Czytelny podpis odbiorcy/osoby uprawnionej  
do reprezentowania 1  

 
 
 

__________________________________ 
podpis 


