
PROJEKT z dnia 9.11.2022 r.

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  R O L N I C T W A  I  R O Z W O J U  W S I 1 )

z dnia …….……. 2022 r.

w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na 

wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu 

produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w 

ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1846) zarządza się, co 

następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania 

wsparcia w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, 

rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach inwestycji A1.4.1. 

„Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i 

spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej 

Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanego dalej „wsparciem”, a także 

podmiot udzielający wsparcia.

§ 2.  1. Wsparcia udziela się na:

1) budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont:

a) budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, 

pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu 

produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-

spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych,

b) obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w 

zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, 

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 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
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przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, 

rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie 

rolno-spożywczych rynków hurtowych, oraz gospodarowania odpadami i ochroną 

środowiska;

2) zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, 

pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu 

produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych 

na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych;

3) zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz 

do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub 

akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych 

rynków hurtowych.

2. Wsparcia nie udziela się na przedsięwzięcia dotyczące sprzedaży detalicznej. 

§ 3. 1. Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub podmiotom, które zawarły umowę o 

partnerstwie publiczno-prywatnym, o którym mowa w ustawie  z dnia 19 grudnia 2008 r. o 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 407 i 1079), jeżeli:

1) wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie 

przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do 

sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury 

objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w przypadku 

rolno-spożywczych rynków hurtowych – działalność gospodarczą w odniesieniu do 

artykułów rolno-spożywczych wymienioną w załączniku do rozporządzenia;

2) ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o 

krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001);

3) jest pełnoletnia – w przypadku osoby fizycznej.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1, dotyczą partnera prywatnego w rozumieniu art. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego.

3. Warunki, o których mowa w ust. 1, powinny być spełnione co najmniej w dniu złożenia 

wniosku o objęcie wsparciem.



– 3 –

§ 4. 1. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 

18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do 

dnia 31 grudnia 2025 r.

2. Wsparcia udziela się zgodnie z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia 

wsparciem.

3. Wsparcia udziela się, jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia 

upływu 5 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał 

efekty realizacji przedsięwzięcia oraz będzie właścicielem albo współwłaścicielem, albo stroną 

umowy dzierżawy albo najmu nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie 

objęte wsparciem, i będzie korzystał z budynków, budowli, maszyn, urządzeń lub środków 

transportu zgodnie z celem ich dofinansowania.

§ 5. 1. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych, 

do których zalicza się koszty:

1) budowy budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, 

pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu 

produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych 

na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, wraz z towarzyszącymi 

pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część 

budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% 

całkowitej powierzchni tych budynków; 

2) rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją 

budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, 

przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów 

rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie 

rolno-spożywczych rynków hurtowych, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami 

socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących 

działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni 

tych budynków;

3) budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją 

infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni 

ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, 

agregatów prądotwórczych, magazynów energii, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, 

kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o 
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zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z 

przechowywaniem, magazynowaniem, pakowaniem, przeładunkiem, przygotowaniem do 

sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub 

akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych 

rynków hurtowych;

4) zakupu nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, 

przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów 

rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie 

rolno-spożywczych rynków hurtowych;

5) zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy 

niskiej emisji spalin określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia 

wsparciem, które są przeznaczone do przewozu:

a) produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-

spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, w tym produktów, 

których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak  

cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,

b) produktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków 

widłowych i podnośników,

c) zwierząt;

6) zakupu i instalacji na terenie przedsiębiorstwa nowych stacji ładowania pojazdów 

elektrycznych;

7) zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu nowego sprzętu 

informatycznego do zarządzania procesami logistycznymi, zakupu lub rozbudowy 

systemów teleinformatycznych lub zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków 

towarowych; 

8) ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak 

koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, 

biznesplanu i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami 

informacyjno-promocyjnymi.

2. Koszty ogólne, o których mowa w ust. 1 pkt 8, nie mogą stanowić więcej niż 10% 

pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia.

3. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się:

1) podatku od towarów i usług (VAT);
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2) zakupu samochodów osobowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, w których rząd 

siedzeń nie jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub 

trwałą przegrodą zamontowaną przez producenta pojazdu;

3) wynagrodzeń pracowników wnioskodawcy ubiegającego się o wsparcie;

4) zakupu gruntów lub innych nieruchomości.

§ 6. Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie później niż 

do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 7. 1. Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 15 000 000 zł na 

ostatecznego odbiorcę wsparcia.

2. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcie, jeżeli wysokość wnioskowanej kwoty 

wsparcia na to przedsięwzięcie wynosi nie mniej niż 250 000 zł.

§ 8. 1. Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po 

zrealizowaniu przedsięwzięcia, albo w formie płatności częściowych wypłacanych po 

zakończeniu każdego z etapów przedsięwzięcia.

2. Wsparcie jest przyznawane, jeżeli przedsięwzięcie będzie realizowane nie więcej niż 

w czterech etapach.

3. Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 

do 50% wartości wsparcia, jeżeli wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki i jej wypłatę 

we wniosku o objęcie wsparciem, zaś przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte przed dniem 

złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

4. Warunkiem ubiegania się o wypłatę zaliczki jest posiadanie przez wnioskodawcę 

wyodrębnionego rachunku bankowego albo rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, na który będzie przekazana ta zaliczka.

5. W przypadku przyznania zaliczki wnioskodawca jest obowiązany do ustanowienia 

dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, gdy:

1) ubiega się o zaliczkę w wysokości powyżej 1 000 000 zł i jest podmiotem, który wykonuje 

działalność, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, krócej niż 3 lata;

2) ubiega się o zaliczkę w wysokości powyżej 3 000 000 zł.

§ 9. Podmiotem udzielającym wsparcia jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”.

§ 10. 1. Wsparcia udziela się na wniosek o objęcie wsparciem.

2. Wniosek o objęcie wsparciem zawiera:
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1) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy;

2) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres wnioskodawcy;

3) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(numer PESEL) wnioskodawcy, o ile taki posiada;

4) numer paszportu wnioskodawcy – w przypadku osób fizycznych nieposiadających 

obywatelstwa polskiego;

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, o ile taki posiada;

6) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON) wnioskodawcy, o ile został nadany;

7) numer identyfikacyjny nadany wnioskodawcy w trybie przepisów ustawy z dnia 

18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

8) inne informacje niezbędne do udzielenia wsparcia niebędące danymi osobowymi.

3. Do wniosku o objęcie wsparciem dołącza się dokumenty i oświadczenia niezbędne do 

udzielenia wsparcia wymienione w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

4. Wniosek o objęcie wsparciem składa się w terminie wskazanym w regulaminie 

wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

5. Agencja podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej 

przez Agencję, ogłoszenie o planowanym naborze wniosków o objęcie wsparciem, nie później 

niż 30 dni przed dniem planowanego terminu rozpoczęcia naboru wniosków.

6. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 5, podaje się do publicznej wiadomości regulamin 

wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

§ 11. Agencja udostępnia za pomocą systemu teleinformatycznego formularz wniosku 

o objęcie wsparciem zawierający w szczególności listę niezbędnych załączników oraz 

zamieszcza na swojej stronie internetowej wzory oświadczeń i wzór umowy o objęcie 

przedsięwzięcia wsparciem, najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków 

o objęcie wsparciem.

§ 12. 1. Wniosek o objęcie wsparciem składa się za pomocą systemu teleinformatycznego 

Agencji. 

2. W przypadku złożenia wniosku o objęcie wsparciem Agencja informuje wnioskodawcę 

za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji o wpłynięciu tego wniosku.
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§ 13. 1. W ramach jednego naboru wniosków można złożyć więcej niż jeden wniosek 

o objęcie wsparciem, jeżeli dotyczy on innego zakresu przedsięwzięcia.

2. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę w ramach naboru więcej niż jednego 

wniosku o objęcie wsparciem dotyczącego tego samego zakresu przedsięwzięcia Agencja 

rozpatruje wyłącznie wniosek, który wpłynął jako pierwszy do Agencji. Pozostałe wnioski 

o objęcie wsparciem dotyczące tego samego zakresu przedsięwzięcia Agencja pozostawia bez 

rozpatrzenia.

§ 14. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez ostatecznego odbiorcę wsparcia 

zobowiązań określonych w umowie o objęcie przedsięwzięcia wsparciem jest weksel 

niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym 

przez Agencję.

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

MINISTER ROLNICTWA I 

ROZWOJU WSI

Mariusz Gorzowski
dyrektor

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/
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Załącznik do rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia …… 2022 r. (poz. …..)

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBJĘTE WSPARCIEM

Lp.

Kod działalności 
zgodnie z Polską 

Klasyfikacją 
Działalności PKD

Nazwa działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją 
Działalności (PKD)

1. 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion 

i pasz dla zwierząt - z wyłączeniem sprzedaży hurtowej 

nieprzetworzonego tytoniu

2. 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

3. 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

4. 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

5. 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

6. 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich,

olejów i tłuszczów

7. 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – dotyczy

wyłącznie sprzedaży hurtowej koncentratów, soków i nektarów 

owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych

8. 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych 

i piekarskich – dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej cukru

9. 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – 

z wyłączeniem przypraw

10. 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, 

skorupiaki i mięczaki

11. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

12. 52.24.A, 52.24.B, 

52.24.C

Przeładunek towarów – dotyczy załadunku, rozładunku 

i przeładunku towarów – wyłącznie w zakresie produktów 

rolnych, rybołówstwa i akwakultury

13. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi – dotyczy wyłącznie wynajmu budynków 
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Lp.

Kod działalności 
zgodnie z Polską 

Klasyfikacją 
Działalności PKD

Nazwa działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją 
Działalności (PKD)

niemieszkalnych, przeznaczonych na użytek handlu hurtowego 

artykułami rolno-spożywczymi umożliwianego przez rolno-

spożywcze rynki hurtowe

14. 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem – wyłącznie w zakresie 

produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury
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UZASADNIENIE

Podstawą wydania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie 

działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, 

rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania 

Odporności jest art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1846), zwanej dalej „ustawą”.

Charakter regulacji ujętych w projekcie rozporządzenia jest zdeterminowany treścią 

rozdziału 2aa ustawy oraz regulacji wspólnotowych w tym zakresie, tj. przede wszystkim 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. 

ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 

z 18.02.2021, str. 17), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/241”, oraz załącznika do decyzji 

wykonawczej Rady (UE) z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu 

odbudowy i zwiększania odporności Polski, dalej zwanej jako „CID KPO”, jak również innymi 

przepisami Unii Europejskiej (UE), w szczególności dotyczącymi zasad udzielania wsparcia ze 

środków UE.

Wsparcie może być udzielone na realizację przedsięwzięć spełniających wymogi 

wskazane w A21G załącznika do wniosku dotyczącego decyzji wykonawczej Rady (UE) z dnia 

1 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności 

Polski (COM(2022)268 final 2022/0181 (NLE)) przyjętej w dniu 17 czerwca 2022 r.

Przepisy projektu rozporządzenia zostały przygotowane na podstawie regulacji zawartych 

w CID KPO. W CID KPO zostały określone cele i warunki wdrożenia wsparcia ze środków 

instrumentu odbudowy, w tym m.in. cele wdrożenia tego instrumentu oraz kamienie milowe 

i wskaźniki określające ich realizację, a także uzgodnione przez Polskę z Komisją Europejską 

ogólne warunki podmiotowe i przedmiotowe udzielania wsparcia inwestycyjnego ze środków 

Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dla tworzenia centrów 

przechowalniczo-dystrybucyjnych i inwestycje w ramach rolno-spożywczych rynków 

hurtowych.

Ustawa, a w szczególności jej rozdział 2aa, ustanawia ramy przyznawania wsparcia 

i zawiera upoważnienie ustawowe do wydania przepisów szczegółowych koniecznych do 

stworzenia systemu wdrażania działań i inwestycji w ramach KPO. W rozdziale 2aa określono 
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ogólne zasady udzielania pomocy publicznej w ramach planu rozwojowego oraz zasady 

współpracy instytucji odpowiedzialnych za realizację i koordynację reform i inwestycji w 

ramach KPO. W art. 14lc ustawy zawarto upoważnienie ustawowe dla właściwego ministra 

pełniącego funkcję instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji do określenia, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy, a także 

podmiotów jej udzielających, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia zgodności tej 

pomocy z rynkiem wewnętrznym, efektywnego i skutecznego jej wykorzystania oraz 

przejrzystości jej udzielania.

Przedmiotowy program pomocowy będzie notyfikowany Komisji Europejskiej zgodnie 

z art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W związku z tym, projekt 

rozporządzenia zostanie przedłożony jako załącznik do projektu uchwały Rady Ministrów 

w sprawie notyfikacji programu pomocowego.

Celem opracowania projektowanego rozporządzenia jest stworzenie podstawy prawnej, 

do wdrożenia sprawnego, efektywnego i szeroko dostępnego systemu wsparcia na działalność 

podmiotów zajmujących się przechowywaniem, pakowaniem, przeładunkiem, załadunkiem 

lub wprowadzaniem do obrotu żywności - tzw. centra przechowalniczo-dystrybucyjne oraz dla 

rolno-spożywczych rynków hurtowych. 

Zgodnie z zapisami KPO dla inwestycji A1.4.1. pomoc dotyczy tworzenia centrów 

przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz 

wsparcia rolno-spożywczych rynków hurtowych, co będzie służyło dywersyfikacji kanałów 

dystrybucji, w tym rozbudowie i modernizacji infrastruktury logistycznej i technologicznej 

służącej skupowaniu, przygotowaniu do sprzedaży i wprowadzaniu do obrotu produktów 

rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Centra przechowalniczo-dystrybucyjne będą mogły 

służyć jako bufory magazynowe umożliwiające przechowywanie lub wprowadzanie do obrotu 

produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w sytuacji zerwania łańcuchów dostaw 

żywności, co może mieć miejsce w przyszłości w czasie kryzysu lub pandemii. Dodatkowo 

umożliwi to zbyt produktów przez rolników na poziomie lokalnym, a także przyczyni się do 

poprawy możliwości eksportowych produktów rolnych poprzez tworzenie większych bardziej 

jednorodnych partii towarów

Funkcjonowanie rolno-spożywczych rynków hurtowych odgrywa ważną rolę 

w dystrybucji artykułów rolnych i spożywczych. Swoją pozycję na rynku, mimo rosnącej 

konkurencji ze strony wielkopowierzchniowych sieci handlowych, rolno-spożywcze rynki 
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hurtowe utrzymują przede wszystkim dzięki oferowaniu wysokiej jakości, świeżych produktów 

rolnych, sprzedawanych bezpośrednio przez rolników. Sprzedaż odbywa się przy zachowaniu 

standardów sanitarnych i weterynaryjnych. Ważną rolę odgrywa również możliwość 

bezpośredniego kontaktu kupujących ze sprzedającym (producentem towaru). Podmioty te nie 

prowadzą działalności handlowej, a podstawowym przedmiotem ich działalności jest wynajem 

powierzchni handlowej przedsiębiorcom oraz producentom rolnym na cele wprowadzania do 

obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Rolno-spożywcze rynki hurtowe 

sklasyfikowane są w działalności gospodarczej pod kodem PKD : 68.20.Z - Wynajem 

i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Planowane wsparcie przeznaczone będzie na inwestycje związane z rozwojem 

infrastruktury, służącej do przechowywania i dystrybucji produktów rolnych, rybołówstwa, 

akwakultury lub produktów spożywczych przez rolno-spożywcze rynki hurtowe, przy 

zachowaniu wymaganych standardów i stworzenie miejsc do obrotu produktami rolnymi i 

spożywczymi prowadzonego w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo handlu. 

W projektowanym rozporządzeniu określono:

1) warunki udzielania wsparcia, 

2) szczegółowe wymagania dotyczące ostatecznego odbiorcy wsparcia i rodzaju prowadzonej 

przez niego działalności,

3) wysokość i poziom wsparcia,

4) podmiot udzielający wsparcia,

5) warunki i tryb składania wniosku o objęcie wsparciem.

Oczekiwanym efektem wejścia w życia projektowanego rozporządzenia będzie skrócenie 

i zrównoważenie łańcucha dostaw produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, 

a w przypadku rolno-spożywczych rynków hurtowych, produktów spożywczych poprzez 

dywersyfikację kanałów dystrybucji. Wsparcie ma na celu nie tylko tworzenie nowych centrów 

przechowalniczo-dystrybucyjnych, ale pozwoli również na modernizację oraz dostosowania 

prowadzonej działalności do założeń i wymogów unijnych strategii na rzecz zmniejszania 

wpływu na środowisko, co przyczyni się do zachowania konkurencyjności wspartych 

przedsiębiorstw na jednolitym rynku UE.

W § 2 projektu rozporządzenia określono zakres wsparcia, które podlega wsparciu 

w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wsparcie to obejmuje 
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szeroki zakres inwestycji w infrastrukturę, maszyny, urządzenia i środki transportu służące do 

prowadzenia działalności przez centra przechowalniczo-dystrybucyjne w zakresie skupowania, 

pakowania, przechowywania, przeładunku, magazynowania, przygotowania lub wprowadzania 

do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a w przypadku rolno-

spożywczych rynków hurtowych, produktów spożywczych. 

Przepisy projektu rozporządzenia nie dotyczą wsparcia sprzedaży detalicznej, co ma na 

celu wykluczenie z obszaru wsparcia podmioty prowadzące handel detaliczny, w tym sklepy 

wielkopowierzchniowe i sieci franczyzowe. 

W § 3 projektu rozporządzenia określono definicję ostatecznego odbiorcy wsparcia 

i zakres prowadzonej działalności, które upoważniają podmioty do ubiegania się o wsparcie. 

Zgodnie z założeniami projektowanego działania pomoc będzie udzielana przedsiębiorcom 

prowadzącym działalność w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów 

rolnych, rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, a w przypadku rolno-spożywczych rynków hurtowych, produktów 

spożywczych. Szczegółowe wymogi odnośnie do zakresu prowadzonej działalności 

(uwzględniające ewentualną specyfikę poszczególnych branż i nazewnictwo wynikające z 

regulujących taką działalność przepisów) zostaną zamieszczone w regulaminie wyboru 

przedsięwzięć do objęcia wsparciem. 

W § 4 projektu rozporządzenia określono wymogi udzielenia wsparcia. Wsparcie będzie 

udzielane zgodnie postanowieniami regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem. 

Regulamin będzie określał warunki przyznawania wsparcia oraz opis procedury oceny 

przedsięwzięć.

Planowane wsparcie ma charakter inwestycyjny. Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie 

realizuje przedsięwzięcie, które powinno składać się z inwestycji wpisujących się w określony 

w przepisach zakres, a pomoc udzielana w ramach przedmiotowego działania jest refundacją 

określonej części kosztów kwalifikowalnych. Przepisy projektu rozporządzenia, uwzględniając 

przepisy rozporządzenia 2021/241 ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy 

i Zwiększania Odporności oraz innych aktów wspólnotowych dotyczących kwalifikowalności 

kosztów w przypadku działań o charakterze inwestycyjnym, wprowadzają regulacje odnośnie 

do zakresu kosztów kwalifikowalnych. 

W § 5 projektu rozporządzenia określono szczegółowo listę kosztów kwalifikowalnych, 

które podlegają refundacji. Są to m.in. operacje dotyczące zakupu maszyn i urządzeń do 
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przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub 

akwakultury, a w przypadku rolno-spożywczych rynków hurtowych, produktów spożywczych 

oraz budowy budynków oraz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub remontu budynków 

niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie przechowywania, magazynowania lub 

wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a w przypadku 

rolno-spożywczych rynków hurtowych, produktów spożywczych, inwestycje w towarzyszącą 

tej działalności infrastrukturę związaną z zieloną energią, zmniejszaniem oddziaływania na 

środowisko i jego ochroną oraz gospodarką o obiegu zamkniętym. Ze względu na cele 

odnoszące się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw oraz zmniejszenia wpływu na 

środowisko, w ramach działania jest dopuszczony zakup wyłącznie nowych maszyn i urządzeń, 

co ma zagwarantować wykorzystanie najnowszych dostępnych technologii. Dodatkowo 

w odniesieniu do specjalistycznych środków transportu normy i wymagania techniczne zostaną 

szczegółowo określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć.

Wsparcie dla przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie będzie przyznawane na 

podstawie umowy zawieranej między jednostką wspierającą plan rozwojowy, którą jest 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a tym przedsiębiorcą. 

Wprowadzenie przepisów będzie miało pozytywny wpływ na działalność podmiotów 

zajmujących się przechowywaniem lub wprowadzaniem do obrotu żywności tzw. centra 

przechowalniczo-dystrybucyjne i działalność rolno-spożywczych rynków hurtowych – 

będących ostatecznymi odbiorcami wsparcia ze środków Instrumentu na rzecz odbudowy 

i zwiększania odporności w ramach Inwestycji A1.4.1 KPO „Inwestycje na rzecz 

dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy 

odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”. Oferowane wsparcie pozwoli 

przedsiębiorcom objętym wsparciem na większą elastyczność w planowaniu i realizacji 

inwestycji w zakresie przechowywania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, 

rybołówstwa lub akwakultury, a w przypadku rolno-spożywczych rynków hurtowych, 

produktów spożywczych, a także umożliwi przystąpienie do tego mechanizmu nowym 

wnioskodawcom. Szeroki zakres kosztów kwalifikowalnych w znaczący sposób uatrakcyjni 

uczestnictwo w powyższym mechanizmie i ułatwi działalność przedsiębiorców oraz 

dostosowanie procesów produkcyjnych do nowych standardów.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie jak najszybciej, to jest 

z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Pozwoli to na niezwłoczne i sprawne wdrożenie 
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proponowanych przepisów oraz na zapoznanie się z nimi przedsiębiorców, którzy oczekują na 

ogłoszenie naboru wniosków i możliwość skorzystania ze środków instrumentu na rzecz 

odbudowy i zwiększania odporności. 

W związku z powyższym wejście w życie projektowanego rozporządzenia z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia nie będzie stało w sprzeczności z zasadami demokratycznego 

państwa prawnego, ponieważ przemawia za tym ważny interes państwa, który 

w demokratycznym państwie prawa przejawia się m.in. przez ważny interes jego obywateli.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt niniejszego rozporządzenia został 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia zostanie ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Nazwa 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania 

wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie 

przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów 

rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego 

Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Janusz Kowalski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Paweł Tkaczyk – naczelnik wydziału, 

Departament Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, 

tel. 22 623 20 71, 22 623 23 24

Data sporządzenia 26.10.2022 r.

Źródło: 

upoważnienie ustawowe art. 14lc ust. 4 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z późn. 

zm.)

Nr w Wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 

440.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania wsparcia na 

wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, 

rybołówstwa lub akwakultury, a w przypadku rolno-spożywczych rynków hurtowych, produktów 

spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Projektowane rozporządzenie ma na celu budowę odporności podmiotów łańcucha dostaw produktów 

rolnych i spożywczych na kryzysy lub jej zwiększenie, wzmocnienie krótkich łańcuchów dostaw żywności 
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oraz wsparcie przedsiębiorstw realizujących inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw 

poprzez tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych służących skupowaniu, przygotowaniu do 

sprzedaży i wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz produktów 

spożywczych w przypadku rolno-spożywczych rynków hurtowych w ramach inwestycji A1.4.1 KPO.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się, aby:

- instytucją odpowiedzialną za realizację ww. inwestycji był minister kierujący działem rolnictwo, a 

podmiotem udzielającym wsparcia była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agencja),

- o udzielenie wsparcia mógł ubiegać się wnioskodawca, jeżeli ma nadany numer identyfikacyjny w trybie 

przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności,

-wsparcia udziela się na zakup maszyn i urządzeń, budowę, rozbudowę infrastruktury towarzyszącej, 

związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przechowywania, magazynowania lub wprowadzania 

do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz produktów spożywczych w przypadku 

rolno-spożywczych rynków hurtowych oraz specjalistycznych środków transportu do przewozu tych 

produktów oraz inwestycje w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym, ochrony środowiska i 

przechowywania produktów ekologicznych.

Poziom udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. 

ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, 

str. 17), każde z państw członkowskich opracowuje szczegóły zasad wdrażania w sposób indywidualny. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

- osoby fizyczne, 

- osoby prawne (w tym 

spółdzielnie, grupy 

producentów, organizacje 

producentów), 

- jednostki organizacyjne 

nieposiadające 

osobowości prawnej, 

Co najmniej 72 

podmioty 

prowadzące 

przechowywanie lub 

wprowadzanie do 

obrotu produktów 

rolnych, 

rybołówstwa lub 

Wyniki prowadzonego 

monitoringu wdrażania 

programów pomocowych 

Unii Europejskiej dla 

sektora spożywczego.

Wsparcie podmiotów 

działających w sektorze 

rolno-spożywczym w 

zakresie inwestycji 

dotyczących 

przechowywania lub 

wprowadzania do obrotu 

produktów rolnych, 
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- partnerstwa publiczno-

prawne (PPP)

akwakultury (centra 

przechowalniczo-

dystrybucyjne) oraz 

rolno-spożywcze 

rynki hurtowe.

rybołówstwa lub 

akwakultury, a w 

przypadku rolno-

spożywczych rynków 

hurtowych produktów 

spożywczych. Celem 

wsparcia jest 

dywersyfikacja kanałów 

dystrybucji poprzez 

tworzenie lub rozwój 

centrów przechowalniczo-

dystrybucyjnych oraz 

rolno-spożywczych 

rynków hurtowych 

służących przechowywaniu 

lub wprowadzaniu do 

obrotu produktów rolnych, 

rybołówstwa i 

akwakultury.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum 

Legislacji.

Biorąc pod uwagę przedmiot i zakres rozporządzenia, został on przesłany do następujących podmiotów: 

1. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, 

2. Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, 

3. Krajowego Niezależnego Samorządnego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion,

4. Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, 

5. Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, 

6. Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych, 

7. Stowarzyszenia Polski Ziemniak, 

8. Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, 
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9. Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, 

10. Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, 

11. Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, 

12. Związku Polskie Mięso, 

13. Polskiej Federacji Producentów Żywności, 

14. Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych,

15. Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka 

16. Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych – Izby Gospodarczej, 

17. Krajowej Unii Producentów Soków, 

18. Krajowej Rady Izb Rolniczych, 

19. ZZR „Samoobrona”, 

20. Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 

21. NSZZ RI „Solidarność”, 

22. Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”, 

23. Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników, 

24. Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP, 

25. Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”, 

26. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 

27. Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

28. Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”, 

29. NSZZ Solidarność’80, 

30. Business Centre Club, 

31. Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 

32. Forum Związków Zawodowych, 

33. Krajowej Rady Spółdzielczej, 

34. Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, 

35. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, 

36. Konfederacji LEWIATAN, 

37. Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, 

38. Związku Rzemiosła Polskiego, 

39. Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”, 

40. Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”,

41. Polskiej Izby Mleka,
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42. Związku Pracodawców Mediów Publicznych

43. Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych,

44. Polskiego Związku Pracodawców-Usługodawców Rolnych,

45. Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach,

46. NSZZ „Solidarność” Komisji Krajowej,

47. Izby Zbożowo – Paszowej,

48. Krajowej Izby Gospodarczej, Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego,

49. Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu,

50. Związku Gmin Wiejskich,

51. Związku Powiatów Polskich,

52. Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa,

53. Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie,

54. Stowarzyszenia Polska Ekologia,

55. Instytutu Gospodarki Rolnej,

56. Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego,

57. Lubelskiego Towarzystwa Pszczelniczego,

58. Federacji Związków Kółek i Organizacji Rolniczych RP,

59. Polskiego Klubu Ekologicznego,

60. Federacji Przedsiębiorców Polskich,

61. Izba Gospodarczo Handlowa Rynku Spożywczego.

62. Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza,

63. Polska Izba Nasienna (PIN),

64. Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb,

65. Stowarzyszenie Importerów Ryb,

66. Związek Polskich Producentów Ryb.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z …… r.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0-10)

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe jednostki 

(oddzielnie)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Źródła finansowania 

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and 

Resilience Facility – RRF). Środki z części bezzwrotnej KPO – Inwestycja 

A1.4.1. całkowita kwota alokacji to około 1 mld euro. Prefinansowanie 

przedsięwzięć zapewnia Polski Fundusz Rozwoju na mocy umowy 

z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dodatkowe informacje, w tym 

wskazanie źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń

Przyjęcie projektu rozporządzenia nie pociąga za sobą dodatkowych 

skutków finansowych mających wpływ na sektor finansów publicznych, w 

tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Nie 

skutkuje również zmianą dochodów i wydatków jednostek samorządu 

terytorialnego.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, a 

zwłaszcza mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, oraz sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także 

osób niepełnosprawnych oraz osób starszych

Zmiany mają bezpośredni, pozytywny wpływ na działalność przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego  

jako ostatecznych odbiorców wsparcia. Umożliwienie wsparcia inwestycji dla co najmniej 72 podmiotów 

prowadzących działalność w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, 

rybołówstwa lub akwakultury (tzw. centra przechowalniczo-dystrybucyjne) oraz inwestycji realizowanych 

przez rolno-spożywcze rynki hurtowe. 

Wprowadzone regulacje umożliwią efektywną realizację inwestycji u podmiotów rozpoczynających 
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i kontynuujących działalność w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, 

rybołówstwa i akwakultury, a w przypadku rolno-spożywczych rynków hurtowych, produktów spożywczych. 

Proponowane rozwiązania pozytywnie wpłyną na możliwość inwestowania i modernizacji sektora rolno-

spożywczego, co będzie skutkować tworzeniem nowych miejsc pracy. 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian

0 1 2 3 5 10 Łącznie 

(0-10)

duże 

przedsiębiorstwa

0 0 0 0 0 0 0

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw

W ujęciu 

pieniężnym

(w mln zł, 

ceny stałe z 

…… r.)

sytuacja 

ekonomiczna i 

społeczna rodziny

0 0 0 0 0 0 0

duże 

przedsiębiorstwa

Wprowadzone przepisy dotyczące wsparcia sektora rolno-

spożywczego umożliwią sprawniejszą realizację inwestycji 

w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu 

produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury.

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw

Wprowadzone przepisy dotyczące wsparcia sektora rolno-

spożywczego umożliwią sprawniejszą realizację inwestycji 

w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu 

produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, a także artykułów 

rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków 

hurtowych.

sytuacja 

ekonomiczna i 

społeczna rodziny

Wsparcie będzie miało pozytywny wpływ na inwestycje 

przyczyniające się do wzrostu gospodarczego po pandemii COVID-

19, a tym samym do poprawy sytuacji ekonomicznej w kraju, co 

przełoży się na wzrost poziomu życia.

W ujęciu 

niepieniężnym

osoby 

niepełnosprawne 

oraz osoby starsze

Brak wpływu

Niemierzalne
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Dodatkowe informacje, w tym 

wskazanie źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

 nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności).

 tak

 nie

 nie dotyczy

 zmniejszenie liczby dokumentów 

zmniejszenie liczby procedur

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy

 inne: wprowadzenie bardziej atrakcyjnych 

zasad

 zwiększenie liczby dokumentów

 zwiększenie liczby procedur

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

 inne: wprowadzenie bardziej atrakcyjnych zasad

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do 

ich elektronizacji. 

 tak

 nie

 nie dotyczy

Wprowadzone rozwiązanie umożliwi realizację szerszego zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji oraz 

pozwoli na pokrycie rosnących kosztów usług i materiałów budowlanych w ramach operacji 

modernizacyjnych, których koszt przekracza dotychczasową maksymalną wysokość dostępnej pomocy. 

Spowoduje to zwiększenie atrakcyjności i zakresu wsparcia przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w 

ramach inwestycji A1.4.1 KPO. 

9. Wpływ na rynek pracy 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało wpływ na rynek pracy przez ułatwienie 

tworzenia nowych miejsc pracy oraz modernizację już istniejących zakładów sektora rolno-spożywczego.

10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne

 sytuacja i rozwój regionalny

 sądy powszechne, 

administracyjne lub wojskowe

 demografia

 mienie państwowe

 inne

 informatyzacja

 zdrowie
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Omówienie wpływu

Wprowadzone przepisy przez ułatwienie tworzenia nowych 

i modernizację istniejących przedsiębiorstw spełniających wymagania 

w zakresie norm środowiskowych oraz tworzenia nowej infrastruktury 

technicznej w tych przedsiębiorstwach będą miały pozytywny wpływ 

na środowisko naturalne oraz sytuację i rozwój regionalny. Brak 

wpływu na pozostałe obszary. Koszty kwalifikowalne dotyczą również 

inwestycji związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, ochroną 

środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Monitorowanie i ocena efektów wdrażania Inwestycji A 1.4.1 będzie realizowana przez kamienie milowe i 

wskaźniki określone w załączniku do decyzji wykonawczej Rady w sprawie zatwierdzenia oceny planu 

odbudowy i zwiększania odporności Polski (COM(2022)268 final 2022/0181 (NLE)) przyjętej w dniu 17 

czerwca 2022 r. Ewaluacja będzie prowadzona przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako 

Koordynatora KPO dla całego KPO. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

Brak
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