
Projekt

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 ……………………………….2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał 

produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów 

rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk 

żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1marca 2019 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na 

operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji 

rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i 

katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 

431) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9:

a) w ust.1pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy albo 

numer identyfikacyjny spółki cywilnej, której jest wspólnikiem;”,

b) w ust.2pkt 10otrzymuje brzmienie:

„10) kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów w rozumieniu przepisów o 

krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 
2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).
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oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli podmiotowi 

ubiegającemu się o przyznanie pomocy albo spółce cywilnej, której jest 

wspólnikiem, nie został nadany numer identyfikacyjny, a w przypadku 

składania wniosku o wpis tego podmiotu do tej ewidencji– oryginał wniosku;”;

2) w § 10:

a) w ust. 1skreśla się wyrazy „nie zawiera numeru identyfikacyjnego, o którym mowa 

w § 9 ust. 1 pkt 1, albo nie dołączono do niego wniosku o wpis do ewidencji 

producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności, albo jego kopii lub wniosek o przyznanie pomocy”,

b) uchyla się ust. 2;

3) w § 17:

a) w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) przedstawienia dokumentów potwierdzających objęcie obowiązkowym 

ubezpieczeniem plantacji chmielu, sadów lub plantacji krzewów owocowych, 

gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat od ryzyka wystąpienia 

szkód spowodowanych przez co najmniej jedno ze zdarzeń losowych 

wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 3, 5, 10–11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o 

ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – w przypadku 

operacji polegającej na odtworzeniu plantacji chmielu, sadów lub plantacji 

krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zobowiązania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 5, 6 i 9, w odniesieniu do 

operacji obejmującej wyłącznie inwestycję polegającą na nabyciu rzeczy będącej 

przedmiotem leasingu, wykonuje się do dnia wypłaty płatności końcowej.”.

§ 2. Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające 

potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie 

gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk 

żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w sprawach objętych postępowaniami 

wszczętymi i niezakończonymi do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zawarciem 

umowy o przyznaniu pomocy, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w 

brzmieniu dotychczasowym.
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§ 3.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ROLNICTWA

 I ROZWOJU WSI
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U Z A S A D N I E N I E

Celem zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje 

typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej 

zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych 

i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 

431) jest dostosowanie przepisów do zmian w ustawie o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 

oraz doprecyzowanie przepisu, dotyczącego zobowiązania beneficjenta do ubezpieczenia 

składnika gospodarstwa, którego odtworzenie było współfinansowane w ramach ww. 

instrumentu wsparcia. Ponadto celem zmiany jest dostosowanie przepisów do zmiana w § 1 

pkt 10 lit. b wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 

2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do 

budżetu ogólnego Unii, zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, 

(UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 

223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającym 

rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w zakresie trwałości operacji  w przypadku 

beneficjentów, którzy nabyli rzecz w leasingu  będzie obowiązywał do dnia wypłaty płatności 

końcowej.

Zmiany proponowane w § 1 pkt 1 lit. a oraz lit. b związane są ze zmianami w ustawie 

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności, umożliwiającymi uzyskanie odrębnych numerów 

identyfikacyjnych wszystkim podmiotom, zamierzającym ubiegać się o wsparcie inwestycji 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, administrowanych przez ARiMR. Na 

podstawie dotychczasowych przepisów nie wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania się o 

pomoc mogły otrzymać wpis do ewidencji producentów i musiały posługiwać się numerem 

nadanym współmałżonkowi lub współposiadaczowi gospodarstwa rolnego. W związku z tym, 

że teraz każdy rolnik może otrzymać odrębny numer producenta, usuwa się możliwość 

posługiwania się numerem małżonka lub współposiadacza gospodarstwa. Biorąc pod uwagę, 

że nabór wniosków o przyznanie pomocy zakończył się w grudniu 2019 r., projektowany 

przepis będzie miał zastosowanie od naborów, które zostaną ogłoszone. Ponadto, w związku 
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ze zmianami proponowanymi w § 1 pkt 2, polegającymi na uchyleniu zobowiązania do 

dostarczenia wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy wniosku o wpis do ewidencji 

producentów albo jego kopii pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, usuwa się 

zobowiązanie do dostarczenia ww. wniosku wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy.

Zmiany w § 1 pkt 2 lit a i b wprowadzane są w celu umożliwienia podmiotom 

ubiegającym się o przyznanie pomocy dostarczenie wniosku o wpis do ewidencji producentów 

na etapie wezwania do usunięcia braków.

Zaproponowana zmiana w§ 1 pkt 3 lit. a projektu rozporządzenia odnosi się do § 17 ust. 

1 pkt 9 zmienianego rozporządzenia, zgodnie z którym, poza postanowieniami określonymi art. 

36 ust. 1 ustawy, umowa może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, 

w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące przedstawienia dokumentów 

potwierdzających objęcie składników gospodarstwa, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 lit. a 

tiret drugie, obowiązkowym ubezpieczeniem od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych co 

najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-6 i 8-11a ustawy 

z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które było 

przyczyną udzielenia pomocy - w przypadku określonym w § 2 ust. 1 pkt 4 lit. a. 

Z przepisu wynika, że rolnik zobowiązany jest do ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia 

szkód:

1) które zostały spowodowane co najmniej przez jedno z następujących zdarzeń: huragan, 

powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki 

przezimowania, przymrozki wiosenne(zdarzenia losowe wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 2-6 i 8-

11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich);

2) spowodowanych przez zdarzenie losowe, które było przyczyną udzielenia pomocy.

Na podstawie  ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich, obowiązkowe ubezpieczenie odnosi się do ryzyka wystąpienia szkód 

spowodowanych jedynie przez pięć zdarzeń, tj. powódź, suszę, grad, ujemne skutki 

przezimowania lub przymrozki wiosenne. Ustawa nie nakłada obowiązku ubezpieczenia upraw 

od ryzyka  wystąpienia: huraganu, deszczu nawalnego, pioruna, lawiny.

W praktyce zdarzają się przypadki, kiedy zdarzenie losowe powodujące szkodę nie należy do 

grupy ryzyk, od wystąpienia których należy się ubezpieczyć. W takim przypadku, na podstawie 

obowiązującego rozporządzenia zmienianego projektowanym rozporządzeniem, beneficjent, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemjsha4daltqmfyc4nbsgmydiobyga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemjsha4daltqmfyc4nbsgmydiobyga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmzygy3dcltqmfyc4nbxg4ydcnrrgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnjzg43tgltqmfyc4nbqgqzdombrga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmzygy3dcltqmfyc4nbxg4ydcnrrgm
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oprócz zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego musi dodatkowo dostarczyć 

dokumenty potwierdzające, że ubezpieczył uprawy od ryzyka wystąpienia szkody 

spowodowanej przez zdarzenie losowe, które było przyczyną udzielenia pomocy. Biorąc pod 

uwagę wysokie koszty ubezpieczenia oraz to, że ryzyko wystąpienia zjawisk atmosferycznych, 

które nie wchodzą w zakres ubezpieczeń obowiązkowych powodujących szkody nie jest duże, 

proponuje się zrezygnować ze zobowiązania do dostarczania dokumentów potwierdzających 

ubezpieczenie upraw od ryzyka wystąpienia zdarzenia losowego, które było przyczyną 

udzielenia pomocy i poprzestać na zobowiązaniu do dostarczenia dokumentów 

potwierdzających objęcie upraw ubezpieczeniem obowiązkowym. Przepis będzie miał 

zastosowanie do umów już zawartych, jaki i tych, które zostaną zawarte po dniu wejścia w życie 

projektowanego rozporządzenia, po zmianie umów o przyznanie pomocy w tym zakresie.

Propozycja zmiany w § 1 pkt 3 lit. b wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych 

mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 

1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, 

(UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także 

uchylającym rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 wprowadzona została zmiana w art. 

71 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Zgodnie ze zmianą w art. 71 ww. rozporządzenia, 

zobowiązania dotyczące trwałości operacji w okresie pięciu lat od dnia wypłaty płatności 

końcowej, nie mają zastosowania m.in. do kosztów leasingu. W związku z tym 

zaproponowano, aby w przypadku operacji dotyczących wyłącznie inwestycji polegających na 

nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu, odpowiednio skrócić okres spełniania 

zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie pomocy, dotyczących: przechowywania 

dokumentów związanych z przyznaną pomocą, informowania Agencji o okolicznościach 

mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, używania zakupionego sprzętu wyłącznie 
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zgodnie z celem operacji. Okres trwałości operacji, w przypadku beneficjentów, którzy nabyli 

rzecz w leasingu  będzie obowiązywał do dnia wypłaty płatności końcowej.

Ze względu na to, że zaproponowane zmiany, dotyczące zobowiązań w zakresie  

ubezpieczenia upraw plantacji chmielu, sadów lub plantacji krzewów owocowych, lub 

gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat oraz okresu trwałości operacji, w przypadku 

operacji polegających na nabyciu rzeczy będącej przedmiotem leasingu są korzystne, 

proponuje się aby dotyczyły również te podmioty, które zawarły umowy o przyznanie pomocy. 

Natomiast zobowiązanie do posiadania odrębnego numeru producenta obowiązywało 

podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy w naborach, które się odbędą.

Biorąc pod uwagę, Harmonogram naborów wniosków PROW 2014–2020, udostępniony  

na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym jest zawarta 

informacja, że nabór wniosków o przyznanie pomocy zostanie ogłoszony w 2020 r. i będzie to 

nabór ciągły, zakłada się, że ogłoszenie naboru nastąpi po wejściu w życie projektu 

rozporządzenia. Dlatego też proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia, co umożliwi wcześniejsze ogłoszenie naboru. 

Wejście w życie 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.

Wprowadzenie przepisów nie będzie miało wpływu na działalność małych i średnich 

przedsiębiorców. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów wymagających zasięgnięcia opinii, 

dokonywania konsultacji oraz uzgodnienia z organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym 

z Europejskim Bankiem Centralnym.

Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym, jego projekt nie 

podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad 

rozporządzeniem zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
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7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 

248) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji.

Rozporządzenia jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia zostanie zgłoszony do Wykazu prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi.
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Nazwa projektu

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

„Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i 

przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk 

żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Ryszard Kamiński– Podsekretarz Stanu

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Agnieszka Rozpędek–Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 

MRiRW

22 623 16 28

Data sporządzenia

14.04.2020 r.

Źródło: 

Upoważnienie ustawowe

Nr  w wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

W projekcie rozporządzenia rozwiązywane są problemy związane z:

- rozbieżnością przepisów rozporządzenia zmienianego projektowanym rozporządzeniem z przepisami 

ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 

18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającym 

rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 

1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także 

uchylającym rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,

- zobowiązaniem beneficjenta do ubezpieczenia inwestycji, na której odtworzenie przyznana została pomoc. 
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2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

1. Dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmian w ustawie o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie 

zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 

1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, 

(UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającym rozporządzenie (UE, 

Euratom) nr 966/2012,

.2. Doprecyzowanie przepisów, dotyczących zobowiązania beneficjenta do dostarczenia dokumentów 

potwierdzających, że ubezpieczył inwestycję, na której odtworzenie przyznana została pomoc.

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

Nie badano.

4. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Rolnicy, a więc: – osoby fizyczne, osoby prawne, spółki 

osobowe, posiadający gospodarstwo rolne oraz prowadzący 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, , produkcję 

roślinną lub zwierzęcą.

Agencja Płatnicza (ARiMR)

Ok. 3 800

Centrala 

ARiMR oraz 

oddziały 

regionalne 

Program Rozwoju 

Obszarów

Wiejskich na lata 

2014–2020

Możliwość 

uzyskania 

wsparcia 

finansowego  w 

celu odtworzenia 

potencjału 

produkcji 

roślinnej lub 

zwierzęcej.

ARiMR –

dostosowanie 

systemu 

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

Zgodnie z Regulaminem pracy Rady Ministrów projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany w ramach konsultacji 

publicznych z następującymi organizacjami:

1) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych,

2) Sekretariatem Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,

3) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych „Solidarność”,

4) Związkiem Zawodowym Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”,

5) Związkiem Zawodowym Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej,

6) Związkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna”,

7) Związkiem Zawodowym Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”,

8) Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,

9) Federacją Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,

10) Związkiem Młodzieży Wiejskiej,

11) Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników,

12) Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych,

13) Krajową Radą Izb Rolniczych,

14) Krajową Izbą Gospodarczą, Komitetem Rolnictwa i Obrotu Rolnego,

15) Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”,

16) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych,

17) Forum Związków Zawodowych,

18) Konfederacją Lewiatan,

19) Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej,

20) Związkiem Rzemiosła Polskiego,

21) Business Centre Club,
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22) Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich,

23) Związkiem Zawodowym Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”,

24) Krajową Radą Spółdzielczą,

25) Krajowym Związkiem Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych,

26) Polską Izbą Technologii i Wyrobów Naturalnych,

27) Związkiem Zawodowym Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu.

28) Krajowym Związkiem Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza,

29) Krajową Federacją Producentów Zbóż,

30) Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych,

31) Polskim Związkiem Producentów Roślin Zbożowych,

32) Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”,

33) Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców,

34) Polskim Związkiem Zawodowym Rolników,

35) Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Rolnictwa,

36) Krajowym Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego,

37) Lubelskim Towarzystwem Pszczelniczym,

38) Instytutem Gospodarki Rolnej,

39) Radą do spraw Rolnictwa Ekologicznego,

40) Augustowsko – Podlaskim Stowarzyszeniem Eko-Rolników, 

41) EKOŁAN – Kujawsko Pomorskim Stowarzyszeniem Producentów Ekologicznych,

42) Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego,

43) Fundacją Greenpeace Polska,

44) Polskim Klubem Ekologicznym - Koło Miejskie w Gliwicach,

45) Polskim Związkiem Rolników Ekologicznych,

46) Polskim Towarzystwem Rolników Ekologicznych,

47) Stowarzyszeniem „EkoLubelszczyzna”,

48) Stowarzyszeniem Gospodarstw Ekologicznych "Truskawka",
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49) Stowarzyszeniem „Polska Ekologia”,

50) Stowarzyszeniem Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „Ekoland”,

51) Stowarzyszeniem Rolnictwa Ekologicznego ,,BioPolonia’’,

52) Warmińsko – Mazurskim Stowarzyszeniem Producentów Żywności Ekologicznej „Eko Pol Smak”,

53) Zrzeszeniem Wytwórców Polskiego Rolnictwa Ekologicznego im. Jana Pawła II „Rolnik Ekologiczny”,

54) Związkiem Zawodowym Rolników Ekologicznych „EKOROLNIK”,

55) Związkiem Sadowników RP,

56) Polską Izbą Nasienną.

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do zaopiniowania do następujących instytucji:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,

Tekst projektu zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na 

stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Konsultacje będą miały charakter pisemny.

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

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
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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 

Budżet na realizację operacji typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” wynosi 

290 487 378 euro środków publicznych ogółem. Płatności w ramach ww. typu operacji 

finansowane będą ze środków corocznie planowanych w ustawach budżetowych na realizację 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń

Projektowana regulacja nie ma wpływu na sektor finansów publicznych, a tym samym nie 

spowoduje zmniejszenia dochodów lub zwiększenia wydatków budżetu państwa, budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego bądź pozostałych jednostek sektora finansów. 

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

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-

10)

duże przedsiębiorstwa

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe

W ujęciu 

pieniężnym

(w mln zł, 

ceny stałe z 

…… r.)

(dodaj/usuń)

duże przedsiębiorstwaW ujęciu 

niepieniężnym sektor mikro-, małych i 

średnich 

Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na działalność 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców odnośnie 

majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców oraz praw i obowiązków 
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przedsiębiorstw przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej, zatem nie wymaga 

ono odrębnej oceny w tym zakresie.

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną 

rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

(dodaj/usuń)

(dodaj/usuń)Niemierzalne

(dodaj/usuń)

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń

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

 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:      

 zwiększenie liczby dokumentów

 zwiększenie liczby procedur

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

 inne:      

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji. 

 tak

 nie

 nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy 
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Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne

 sytuacja i rozwój regionalny

 inne:      

 demografia

 mienie państwowe

 informatyzacja

 zdrowie

Omówienie wpływu

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Rozporządzenie powinno wejść w życie po dniu ogłoszenia.

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

Monitorowanie i ocena  efektów wdrażania programu, w tym przedmiotowego działania, będzie realizowana poprzez 

określone w PROW 2014–2020 wskaźniki produktu i rezultatu. Ewaluacja prowadzona będzie zgodnie z zawartym w 

Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Planem Ewaluacji.

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