
PROJEKT 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

R A D Y  M I N I S T R Ó W

z dnia ............................. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji 

niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505 oraz z 2022 r. poz. 24, 88, 646 i 1079) 

zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.1)) po § 13zq dodaje się § 13zr w 

brzmieniu:

„§ 13zr. 1. W 2022 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań 

wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 

ust. 1 pkt 6, producentowi rolnemu:

1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności;

2) będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w 

rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014;

3) który uprawiał chmiel w 2020 r. lub 2021 r.;

4) któremu za 2020 r. lub za 2021 r. została przyzna płatność związana do powierzchni 

uprawy chmielu na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego;

5) któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z uzyskaniem obniżonego 

dochodu z tytułu uprawy chmielu w 2020 r. lub 2021 r.

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 230, 1345, 1346, 1608 i 
2089, z 2016 r. poz. 170, 1455 i 1912, z 2017 r. poz. 166, 1479, 1640, 1818 i 2147, z 2018 r. poz. 303, 1428, 
1483 i 2025, z 2019 r. poz. 157, 1323 i 1779, z 2020 r. poz. 18, 733, 1009, 1258, 1375, 1728, 1932, 2058, 
2164, 2224 i 2354, z 2021 r. poz. 926, 1311, 1387, 1528, 1698 i 2087 oraz z 2022 r. poz. 45, 642, 1000 i 1172. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgaydqmbqgu2dcltqmfyc4mzqgiztamjqgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgaydqmbqgu2dcltqmfyc4mzqgiztamjqgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbwguydg
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2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i 

jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 oraz przepisami o 

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji kierownika 

biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo 

siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony do dnia 12 

sierpnia 2022 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej 

stronie internetowej.

4. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, po dniu 12 sierpnia 

2022 r., nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy, o której mowa w 

ust. 1.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

producenta rolnego ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1; 

2) numer identyfikacyjny producenta rolnego ubiegającego się o pomoc, o której mowa 

w ust. 1, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 

3) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności 

(numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego 

ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1, a w przypadku osób fizycznych 

nieposiadających numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość;

4) wyrażoną w ha powierzchnię upraw chmielu, do której w 2020 r. lub w 2021 r., 

została przyznana płatność związana do powierzchni uprawy chmielu na podstawie 

przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, z podaniem 

numerów działek ewidencyjnych;

5) oświadczenie producenta rolnego ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 

1, że zagraża mu utrata płynności finansowej w związku z uzyskaniem obniżonego 

dochodu z tytułu uprawy chmielu w 2020 r. lub w 2021 r.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się oświadczenie albo 

zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia 

pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

https://sip.lex.pl/#/document/68385112?cm=DOCUMENT
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7. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, ustala się jako iloczyn stawki pomocy 

i średniej powierzchni upraw chmielu z 2020 r. i 2021 r., do której przyznano 

producentowi rolnemu płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu na podstawie 

przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, jednak nie 

większej niż 5 ha.

8. Wysokość stawki pomocy, o której mowa w ust. 7, wynosi: 

1) 8 027 zł – na pierwszy ha średniej powierzchni upraw chmielu z 2020 r. i 2021 r.;

2) 6 421 zł – na drugi i trzeci ha średniej powierzchni upraw chmielu z 2020 r. i 2021 r.;

3) 4 013 zł – na czwarty i piąty ha średniej powierzchni upraw chmielu z 2020 r. i 

2021 r.

9. W przypadku gdy ze złożonych wniosków, o których mowa w ust. 3, wynika, że 

zapotrzebowanie na pomoc, o której mowa w ust. 1, przekracza łącznie kwotę 11 mln zł, 

do obliczenia wysokości tej pomocy stosuje się współczynnik korygujący. Współczynnik 

korygujący stanowi iloraz kwoty 11 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc 

wynikającemu ze złożonych wniosków oraz jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku.

10. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana na rachunek producenta rolnego 

wskazany w systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

PREZES RADY MINISTRÓW

Mariusz Gorzowski
dyrektor

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i 

redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/
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UZASADNIENIE

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187, z późn. zm.) ma na celu umożliwienie udzielania pomocy 

producentom,  którzy uprawiali chmiel w latach 2020 – 2021 i którym zagraża utrata płynności 

finansowej, w związku z uzyskaniem obniżonego dochodu z tytułu uprawy chmielu w latach 

2020 – 2021.

Chmiel w Polsce jest uprawiany głównie w małych gospodarstwach, w których powierzchnia 

chmielników kształtuje się na poziomie 2 ha. Około 90% powierzchni upraw chmielu 

zlokalizowanych jest w woj. lubelskim. W związku z produkcyjną specjalizacją w tym regionie 

chmielarstwo ma duże znaczenie w ujęciu lokalnym.

Uprawa chmielu jest pracochłonna, wymaga dużych nakładów robocizny.

Uwarunkowania rynkowe w browarnictwie determinowane przez skutki pandemii COVID-19 

i wojnę w Ukrainie powodują wzrost ryzyka handlowego po stronie plantatorów w kontekście 

dochodów. 

W latach 2020 - 2021 spadł znacząco poziom skupu chmielu oraz jego ceny w stosunku do lat 

poprzednich, przy jednoczesnym znaczącym wzroście kosztów produkcji (środki ochrony 

roślin, nawozy, energia). 

Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW średni 

roczny skup chmielu w sezonach 2020/2021 - 2021/2022 wyniósł ok. 2,6 tys. ton i był o ok. 

20% niższy od średniego rocznego skupu chmielu w dwóch wcześniejszych sezonach, przy 

czym skup chmielu aromatycznego spadł o ok. 40%. Jednocześnie ceny skupu chmielu w ww. 

okresie spadły średnio o 10%. 

Do spadku cen i problemów ze zbytem chmielu w 2020 r. i 2021 r. przyczyniło się znacząco 

zmniejszone zapotrzebowanie na ten surowiec na skutek pandemii COVID-19 przy 

jednoczesnym wzroście produkcji chmielu i zapotrzebowania na ten surowiec w latach 

poprzednich.

Uwzględniając powyższe niezbędne jest uruchomienie pomocy dla producentów chmielu.



– 5 –

Zgodnie z projektowanymi przepisami o pomoc będzie mógł ubiegać się producent rolny:

1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności; 

2) będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w 

rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014;

3) który uprawiał chmiel w latach 2020 – 2021;

4) któremu w 2020 r. lub 2021  r. została przyzna płatność związana do powierzchni 

uprawy chmielu;  

5) któremu zagraża utrata płynności finansowej, w związku z uzyskaniem obniżonego 

dochodu z tytułu uprawy chmielu w latach 2020 – 2021.  
 

Powyższa pomoc będzie udzielana w formule pomocy de minimis, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 

rolnym (Dz. Urz. UE z dnia 24.12.2013, L 352 z późn. zm.). 

W projekcie proponuje się, aby pomoc była przyznawana w drodze decyzji kierownika 

biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę 

producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony do dnia 12 sierpnia 2022 r. 

na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Wniosek, zgodnie z projektowanymi przepisami, będzie zawierał niezbędne dane 

identyfikacyjne producenta rolnego oraz: 

1) numer działki ewidencyjnej, na której była prowadzona uprawa chmielu, w roku lub 

w latach za który składany jest wniosek;

2) informację o powierzchni upraw chmielu, do której w roku 2020 – lub w roku   2021, 

została  przyznana płatność związana do powierzchni uprawy chmielu  z podaniem 

numerów działek ewidencyjnych;

3) oświadczenie producenta rolnego, że zagraża mu utrata płynności finansowej, w 

związku z uzyskaniem obniżonego dochodu z tytułu uprawy chmielu w latach 2020 

– 2021.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbwguydg
https://sip.lex.pl/#/document/68385112?cm=DOCUMENT
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Natomiast do wniosku producent rolny będzie zobowiązany dołączyć oświadczenie albo 

zaświadczenie dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia 

pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy  z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Zgodnie z projektowanymi przepisami wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn 

stawki pomocy i średniej powierzchni upraw chmielu z lat 2020 - 2021, do której przyznano 

producentowi rolnemu płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, jednak nie większej 

niż 5 ha.   

Zgodnie z wyliczeniami na podstawie danych ZSRIR MRiRW nieosiągnięty roczny przychód 

z tytułu uprawy chmielu w ostatnich 2 latach w stosunku do 4 poprzednich lat wynosi 

8 027 PLN/ha.

Uwzględniając powyższe proponuje się, aby stawka pomocy była zróżnicowana i wynosiła:

1) 8 027 zł na pierwszy ha średniej powierzchni upraw chmielu z lat 2020 - 2021, 

2) 6 421 zł na drugi i trzeci ha średniej powierzchni upraw chmielu z lat 2020 - 2021, 

3) 4 013 zł na czwarty i piąty ha średniej powierzchni upraw chmielu z lat 2020 - 2021. 

W projekcie przewiduje się, że w przypadku gdy ze złożonych wniosków, o których 

mowa w ust. 3, wynika, że zapotrzebowanie na pomoc, o której mowa w ust. 1, przekracza 

łącznie kwotę 11 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy stosuje się współczynnik 

korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 11 mln zł i kwoty równej 

zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków oraz jest ustalany z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Biorąc pod uwagę, że proponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania są korzystne 

dla producentów rolnych, nie naruszają ich praw obywatelskich i są przez nich oczekiwane, 

proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 7 dni od dnia 

ogłoszenia. Zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją na przeszkodzie, aby 

projektowane rozporządzenie weszło w życie w proponowanym terminie.

Wprowadzenie projektowanych przepisów będzie miało wpływ na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność 
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rolniczą. Możliwość uzyskania projektowanej pomocy powinno wpłynąć na poprawę płynności 

finansowej podmiotów prowadzących działalność rolniczą, a tym samym docelowo na wzrost 

konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na rynku Unii Europejskiej. 

Projektowane przepisy są zgodne z przepisami UE.

Projekt nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, 

w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze 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. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), 

ponieważ nie zawiera przepisów technicznych.

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 rozporządzenia zostanie zamieszczony 

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. 

poz. 348).

Projekt rozporządzenia został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady 

Ministrów pod nr RD 558.
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Nazwa projektu
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i 
sposobów realizacji niektórych zadań Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 
Ryszard Bartosik Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Beata Gawlik-Pliszka, Zastępca Dyrektora 
Departamentu Budżetu, 
tel. 22 623 16 64, beata.gawlik-pliszka@minrol.gov.pl

Data sporządzenia
15.05.2022

Źródło: inne

Nr w wykazie prac 
RD 558

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW średni roczny 
skup chmielu w sezonach 2020/2021 - 2021/2022 wyniósł ok. 2,6 tys. ton i był o ok. 20% niższy od 
średniego rocznego skupu chmielu w dwóch wcześniejszych sezonach, przy czym skup chmielu 
aromatycznego spadł o ok. 40%. Jednocześnie ceny skupu chmielu w ww. okresie spadły średnio o 
10%. 

Do spadku cen i problemów ze zbytem chmielu w 2020 r. i 2021 r. przyczyniło się znacząco 
zmniejszenie zapotrzebowania na ten surowiec na skutek pandemii COVID-19 przy jednoczesnym 
wzroście produkcji chmielu i spadku zapotrzebowania na ten surowiec w latach poprzednich. 

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

W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie nowej formy pomocy dla producentów 
rolnych:
którzy uprawiali chmiel w latach 2020 – 2021;

którym w 2020 r. lub 2021  r. została przyzna płatność związana z produkcją do chmielu: 

 którym zagraża utrata płynności finansowej, w związku z uzyskaniem obniżonego dochodu 
z tytułu uprawy chmielu w latach 2020 – 2021.

Proponuje się, aby stawka pomocy była zróżnicowana i wynosiła:
1) 8 027 zł na pierwszy ha średniej powierzchni upraw chmielu z lat 2020 - 2021, 

2) 6 421 zł na drugi i trzeci ha średniej powierzchni upraw chmielu z lat 2020 - 2021, 

3) 4 013 zł na czwarty i piąty ha średniej powierzchni upraw chmielu z lat 2020 - 2021. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 

Państwa członkowskie UE mają możliwość uruchamiania pomocy dla producentów rolnych w 
formule pomocy de minimis.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
Producenci rolni 741 ARiMR Możliwość ubiegania się 
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prowadzący uprawę 
chmielu

o pomoc, umożliwiają 
utrzymanie płynności 
finansowej  

Agencja 
Restrukturyzacji i 
Modernizacji 
Rolnictwa (ARiMR)

udzielanie pomocy 
producentom rolnym

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

Projekt rozporządzenia został  przesłany do konsultacji publicznych do następujących organizacji:
1. Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność",
2. Związku Zawodowego Rolnictwa „SAMOOBRONA",
3. Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
4. Związku Zawodowego Rolników „OJCZYZNA",
5. Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI",
6. Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników,
7. Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP,
8. Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych,
9. Krajowej Rady Spółdzielczej,
10. Krajowej Rady Izb Rolniczych,
11. Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,
12. Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych,
13. Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY",
14. Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska",
15. Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność",
16. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
17. Forum Związków Zawodowych,
18. Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność",
19. Federacji Regionów i Komisji Zakładowych Solidarność '80,
20. Krajowej Federacji Producentów Zbóż,
21. PROM - Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych,
22. Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych,
23. Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj,
24. Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku,
25. Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego,
26. Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych,
27. Regionalnego Związku Hodowców i Producentów Owiec i Kóz w Opolu,
28. Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej,
29. Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu,
30. Polskiego Związku Hodowców Drobnego Inwentarza,
31. Związku Sadowników Polskich,
32. Polskiej Federacji Ogrodniczej,
33. Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, 
34. Krajowego Związku Plantatorów Chmielu,
35. Polskiego Związku Producentów Chmielu
36. Związku Polskich Plantatorów Chmielu
37. Spółdzielni „Chmiel” Lubelska Grupa Producentów Chmielu
38. Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych,
39. Krajowego Związku Zrzeszeń Plantatorów Owoców i Warzyw dla Przemysłu, 
40. Związku Plantatorów Tytoniu w Krasnymstawie,
41. Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków,
42. Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu,
43 . Business Centre Club,
44. Konfederacji Lewiatan,

http://www.zzpr.org.pl/
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45. Polskiego Związku Pszczelarskiego,
46.Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych,
47. Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich – Związku Rewizyjnego,
48. Związku Polskich Przetwórców Mleka,
49. Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy,
50. Polskiej Izby Mleka,
51. Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, 
52.Polskiej Izby Handlu,
53.Federacji Gospodarki Żywnościowej RP,
54. Ogólnopolskiego Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i 

Organizacji Rolniczych,
55. Związku Rzemiosła Polskiego, 
56 Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,
57. Łukowsko-Obszańskiego Okręgowego Związku Plantatorów Tytoniu,
58. Porozumienia Związków Zawodowych Rolników Warmii i Mazur,
59. Polskiej Federacji Ziemniaka,
60. Ogólnopolskiego Związku Plantatorów Tytoniu w Grudziądzu,
61. Okręgowego Związku Plantatorów Tytoniu w Augustowie,
oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce 
Rządowy Proces Legislacyjny.

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
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)
Wydatki ogółem 11 11

budżet państwa 11 11

JST
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)
Saldo ogółem -11 -11

budżet państwa -11 -11

JST
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

Źródła finansowania 

Proponuje się aby pomoc w wysokości 11 mln zł została sfinansowana w 
drodze zmiany przeznaczenia  środków z rezerwy celowej poz. 62 "Fundusz 
Gwarancji w Rolnictwie".
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Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń

Zgodnie z danymi ARiMR za 2021 r. chmiel uprawiało 741 plantatorów 
na powierzchni ok.1850 ha. Biorąc pod uwagę, że chmiel uprawiany jest 
w Polsce: 
- na ok. 120 ha powierzchni ogółem na plantacjach do 1 ha, 
- na ok. 657 ha powierzchni ogółem na plantacjach powyżej 1 ha do 3 

ha,
- Polsce na ok. 478 ha powierzchni ogółem na plantacjach powyżej 3 ha 

do 5 ha,
- 73 producentów chmielu uprawia chmiel na powierzchni powyżej 5 

ha, 
oraz uwzględniając proponowane stawki pomocy na realizację pomocy 
niezbędne są środki w wysokości ok. 11 mln  zł.
 

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 w 
tym producenci 
świń

11 11

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe

W ujęciu 
pieniężnym
(w mln zł, 
ceny stałe z
……r.)

(dodaj/usuń)
duże 
przedsiębiorstwa
sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

W ujęciu 
niepieniężnym

(dodaj/usuń)
mieszkańcy obszarów 
wiejskich, producenci 
rolni

Poprawa sytuacji finansowej producentów rolnych którym 
zagraża utrata płynności finansowej, w związku z uzyskaniem 
obniżonego dochodu z tytułu uprawy chmielu w latach 2020 – 
2021

Niemierzalne

(dodaj/usuń)
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń 

Wprowadzenie projektowanych przepisów będzie miało wpływ na działalność 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców poprzez 
zapewnienie im płynności finansowej.

Poza powyżej wskazanym oddziaływaniem, wejście w życie projektowanego 
rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i 
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przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. Wejście w życie projektowanego 
rozporządzenia nie będzie miało również wpływu na sytuację ekonomiczną i 
społeczną osób niepełnosprawnych i osób starszych.

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:      

 zwiększenie liczby dokumentów
 zwiększenie liczby procedur
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji. 

☒tak
 nie
 nie dotyczy

Komentarz:
Pomoc jest dobrowolna, a zatem do zainteresowanych producentów rolnych należy decyzja czy 
zgadzają się na dodatkowe obciążenie związane z ubieganiem się o pomoc.
9. Wpływ na rynek pracy 

Wejście w życie projektowanych przepisów umożliwi utrzymanie płynności finansowej gospodarstw 
rolnych, a tym samym utrzymanie miejsc pracy w sektorze rolnym.
10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne
 sytuacja i rozwój regionalny
 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe

 demografia
 mienie państwowe
 inne:      

 informatyzacja
 zdrowie

Omówienie wpływu Wejście w życie projektowanego rozporządzenia powinno wpłynąć na wzrost 
przedsiębiorczości.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wejście w życie przepisów po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane?
Ewaluacja efektów nastąpi na podstawie przedłożonego przez Agencję Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa stosownie do przepisów ustawy dnia 9 maja 2008 r. o Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2137 z późn.zm.) sprawozdania z 
działalności za 2022 r., w tym m.in. w zakresie wsparcia realizowanego na podstawie projektowanego 
rozporządzenia. Miernikiem będzie np. liczba producentów rolnych prowadzących uprawę chmielu, 
którzy otrzymali pomoc.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 


		2022-06-14T08:48:24+0000
	MARIUSZ GORZOWSKI; MRiRW




