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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 9 lutego 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych
z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole”
w roku szkolnym 2009/2010
Na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231,
poz. 1702, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

liczeniu na jedno dziecko jest mniejsza niż
łączna liczba porcji, jaką zgodnie z informacją
o sposobie udostępniania owoców i warzyw,
o której mowa w § 9 ust. 2, miało otrzymać
jedno dziecko, to wysokość pomocy nie może
wynosić więcej niż iloczyn maksymalnego limitu kosztów porcji dla danego okresu udostępniania i ilorazu liczby porcji owoców i warzyw dostarczonych przez zatwierdzony podmiot w przeliczeniu na jedno dziecko oraz
łącznej liczby porcji otrzymywanych w danym
okresie przez jedno dziecko.”;

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
11 sierpnia 2009 r. w sprawie realizacji przez Agencję
Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce
w szkole” w roku szkolnym 2009/2010 (Dz. U. Nr 129,
poz. 1059) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Jeżeli liczba porcji owoców i warzyw dostarczonych przez zatwierdzony podmiot w prze-

2) w załączniku do rozporządzenia w części:
a) I — druga tabela otrzymuje brzmienie:

Okres udostępniania: 1 lutego 2010 r.—18 czerwca 2010 r.
Owoce lub przetwory owocowe
jabłko (ok. 150 g)
gruszka (ok. 150 g)

marchew (ok. 60 g)

papryka słodka (ok. 60 g)
rzodkiewki (ok. 60 g)

rcl

truskawki (ok. 100 g)

Warzywa lub przetwory warzywne

sok owocowy (0,2 l)

sok warzywny lub owocowo-warzywny (0,2—0,33 l)

Łączna liczba porcji otrzymywanych w danym okresie przez 1 dziecko
Maksymalny limit kosztów porcji dla okresu udostępniania

20
24,76 zł

b) II — druga tabela otrzymuje brzmienie:

Okres udostępniania: 1 lutego 2010 r.—18 czerwca 2010 r.
Warzywa lub przetwory warzywne

jabłko (ok. 150 g)

marchew (ok. 60 g)

w.

Owoce lub przetwory owocowe
gruszka (ok. 150 g)

papryka słodka (ok. 60 g)

truskawki (ok. 100 g)

rzodkiewki (ok. 60 g)

sok owocowy (0,2 l)

sok warzywny lub owocowo-warzywny (0,2—0,33 l)

Łączna liczba porcji otrzymywanych w danym okresie przez 1 dziecko

30

Maksymalny limit kosztów porcji dla okresu udostępniania

38,28 zł

c) III — druga tabela otrzymuje brzmienie:

ww

Okres udostępniania: 1 lutego 2010 r.—18 czerwca 2010 r.

Owoce lub przetwory owocowe

Warzywa lub przetwory warzywne

jabłko (ok. 150 g)

marchew (ok. 60 g)

gruszka (ok. 150 g)

papryka słodka (ok. 60 g)

truskawki (ok. 100 g)

rzodkiewki (ok. 60 g)

sok owocowy (0,2 l)

sok warzywny lub owocowo-warzywny (0,2—0,33 l)

Łączna liczba porcji otrzymywanych w danym okresie przez 1 dziecko
Maksymalny limit kosztów porcji dla okresu udostępniania

1)

40
49,53 zł

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19,
poz. 100, Nr 95, poz. 792 i Nr 97, poz. 799.
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d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

e) skreśla się ust. 9,

rządzeniem, ma zastosowanie do pomocy za udostępnione dzieciom, w okresie od dnia 19 października
2009 r. do dnia 12 lutego 2010 r. oraz od dnia 1 lutego
2010 r. do dnia 18 czerwca 2010 r. roku szkolnego
2009/2010, owoce i warzywa.
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„8. Udostępniane dzieciom produkty nie mogą
zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub
substancji słodzących.”,

f) ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie:

„10. Owoce i warzywa są gotowe do bezpośredniego spożycia.

11. Zamiast jednolitych warzyw, tj. marchwi,
rzodkiewek i papryki słodkiej, mogą być
udostępniane mieszanki po 2 i po 3 rodzaje
tego rodzaju warzyw, o wadze ok. 60 g.”.

§ 3. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie
do zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia umów nieodpłatnego dostarczania
owoców i warzyw do szkół podstawowych, w okresie
od dnia 1 lutego 2010 r. do dnia 18 czerwca 2010 r.
roku szkolnego 2009/2010.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

w.
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§ 2. Przepis § 10 ust. 1a rozporządzenia, o którym
mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozpo-
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