
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 22 grudnia 2020 r. 

Poz. 2332 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ROLNICTWA I  ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół 

Na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 945 oraz z 2019 r. poz. 2020) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakre-

su zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. poz. 1511 i 1885) po § 13b dodaje się § 13c w brzmieniu: 

„§ 13c. 1. Dyrektorzy szkół podstawowych, które uczestniczą w programie, w okresie, w którym stosownie do 

przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 910 i 1378) czasowo zostało ograniczone funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, mogą przekazywać owoce 

i warzywa lub mleko rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci uczęszczających do klas objętych takim ogranicze-

niem, biorących udział w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgod-

nie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

2. Przekazywanie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się pod warunkiem przedłożenia przez rodziców lub opie-

kunów prawnych dzieci, o których mowa w ust. 1, dyrektorowi szkoły podstawowej oświadczenia zawierającego zo-

bowiązanie do odbioru owoców i warzyw lub mleka oraz udostępnienia ich dzieciom zgodnie z warunkami i wyma-

ganiami określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 lub 2 do rozporządzenia. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2: 

1) sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek; 

2) może być przekazywane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. S. Giżyński  

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928). 
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