
Projekt 27.07.2021 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 ……… 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 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 2021 r. poz. 182 i 904) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 415, z późn. zm.2)) wprowadza się 

następujące zmiany:

1) w § 16:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6, płatność rolno-

środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości:”,

b) uchyla się ust. 2;

2) załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w 

załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-

środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–

2020, zwanej dalej „płatnością rolno-środowiskowo-klimatyczną”, w sprawach objętych 

postępowaniami:

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 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2021 r. poz. 942).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 765, z 2016 r. poz. 326, 589 
i 1367, z 2017 r. poz. 806 i 2139, z 2018 r. poz. 584, z 2019 r. poz. 495 i 1246, z 2020 r. poz. 359 oraz z 2021 
r. poz. 435 i 1032.
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1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem 15 marca 2021 r.,

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w 

przypadku gdy zostały wznowione po dniu 14 marca 2021 r.

– stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. Do przyznawania i zwrotu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w sprawach 

objętych postępowaniami wszczętymi po dniu 14 marca 2021 r. stosuje się przepisy 

rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

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

MINISTER ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI

Paweł Małaczek
zastępca dyrektora

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/
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Załączniki do rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia………2021 r. (poz. ……)

Załącznik nr 1

WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI ROLNO-ŚRODOWISKOWO-

KLIMATYCZNEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW I ICH WARIANTÓW

Lp. Pakiet Wariant  Stawki 
płatności

1  Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone 552 zł/ha
2.1. Międzyplony 883 zł/ha

2 Pakiet 2. Ochrona gleb i wód 2.2. Pasy ochronne na stokach o 
nachyleniu powyżej 20% 644 zł/ha

3 Pakiet 3. Zachowanie  sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych 2 031 zł/ha
Ochrona siedlisk przyrodniczych:
4.1. Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe 1 514 zł/ha

4.2. Zalewowe łąki selernicowe i 
słonorośla 1 382 zł/ha

4.3. Murawy 1 503 zł/ha
4.4. Półnaturalne łąki wilgotne 982 zł/ha
4.5. Półnaturalne łąki świeże 1 114 zł/ha
4.6. Torfowiska
4.6.1. Torfowiska – wymogi 
obowiązkowe
4.6.2. Torfowiska – wymogi 
obowiązkowe i uzupełniające

775 zł/ha

1 304 zł/ha

4.7. Ekstensywne użytkowanie na 
obszarach specjalnej ochrony ptaków 
(OSO)

881 zł/ha

Ochrona siedlisk lęgowych ptaków:
4.8. Ochrona siedlisk lęgowych 
ptaków: rycyka, kszyka, 
krwawodzioba lub czajki

1 027 zł/ha

4.9. Ochrona siedlisk lęgowych 
ptaków: wodniczki 1 389 zł/ha

4.10. Ochrona siedlisk lęgowych 
ptaków: dubelta lub kulika wielkiego 1 279 zł/ha 

4
Pakiet 4. Cenne siedliska i 
zagrożone gatunki ptaków na 
obszarach Natura 2000

4.11. Ochrona siedlisk lęgowych 
ptaków: derkacza 739 zł/ha

Ochrona siedlisk przyrodniczych:
5 Pakiet 5. Cenne siedliska poza 

obszarami Natura 2000 5.1. Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe 1 514 zł/ha
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5.2. Zalewowe łąki selernicowe i 
słonorośla 1 382 zł/ha

5.3. Murawy 1 503 zł/ha
5.4. Półnaturalne łąki wilgotne 982 zł/ha
5.5. Półnaturalne łąki świeże 1 114 zł/ha
5.6. Torfowiska
5.6.1. Torfowiska – wymogi 
obowiązkowe
5.6.2. Torfowiska – wymogi 
obowiązkowe i uzupełniające

775 zł/ha

1 304 zł/ha

6.1.  Zachowanie zagrożonych 
zasobów genetycznych roślin w 
rolnictwie – w przypadku uprawy

901 zł/h

6
Pakiet 6. Zachowanie 
zagrożonych zasobów 
genetycznych roślin w rolnictwie

6.2.  Zachowanie zagrożonych 
zasobów genetycznych roślin w 
rolnictwie – w przypadku 
wytwarzania nasion lub materiału 
siewnego

1 232 zł/ha

7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła 2 516 zł/szt.
2 284 zł/szt.
(konie 
małopolskie, 
konie 
wielkopolski
e, konie 
śląskie)
1 825 zł/szt.
(koniki 
polskie, 
konie 
huculskie )

7.2. Zachowanie lokalnych ras koni

2 038 zł/szt.
(konie 
zimnokrwist
e w typie 
sztumskim i 
sokólskim)

7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec 412 zł/szt.
7.4. Zachowanie lokalnych ras świń 1 234 zł/szt.

7

Pakiet 7. Zachowanie 
zagrożonych zasobów 
genetycznych zwierząt w 
rolnictwie

7.5. Zachowanie lokalnych ras kóz 811 zł/szt.
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Załącznik nr 2

KOSZTY TRANSAKCYJNE I WYSOKOŚĆ KWOTY PRZEZNACZONEJ NA 

REFUNDACJĘ TYCH KOSZTÓW

1. Koszty transakcyjne dla wariantów Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków 
na obszarach Natura 2000 i wariantów Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 
2000 
Koszty transakcyjne Wysokość kwoty 

przeznaczonej na refundację 
kosztów transakcyjnych

do 1 ha  302 zł
powyżej 1 ha do 5 ha 1 175 zł
powyżej 5 ha do 20 ha 2 350 zł
powyżej 20 ha do 50 ha 3 525 zł

Koszty transakcyjne w 
związku z sporządzeniem 
dokumentacji przyrodniczej 
dla siedliska o powierzchni:

powyżej 50 ha 4 700 zł

 2. Koszty transakcyjne dla wariantu 6.2. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych 
roślin w rolnictwie - w przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego 
Koszty transakcyjne Wysokość kwoty 

przeznaczonej na refundację 
kosztów transakcyjnych

za 1 z następujących gatunków 
roślin: lnianka siewna 
(lnicznik siewny) (Camelina 
sativa (L.) Crantz), nostrzyk 
biały (Melilotus alba Medik.), 
lędźwian siewny (Lathyrus 
sativus L.), soczewica jadalna 
(Lens culinaris Medik.), 
pasternak zwyczajny 
(Pastinaca sativa L.), przelot 
pospolity (Anthylis vulneraria 
L.)

330 zł1. Koszt wykonania oceny 
wytworzonych nasion w 
laboratoriach urzędowych lub 
akredytowanych w przypadku 
wytwarzania nasion gatunków 
roślin wymienionych w ust. 4 
załącznika nr 4 do 
rozporządzenia

za 1 z następujących gatunków 
roślin: pszenica płaskurka 
(Triticum diccocum Schrank), 
pszenica samopsza (Triticum 
monococcum L.), żyto krzyca 
(Secale cereale var. multicale 
Metzg. ex Alef.), gryka 

295 zł
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zwyczajna (Fagopyrum 
esculentum Moench), proso 
zwyczajne (Panicum 
miliaceum L.)

2. Koszt wykonania oceny 
wytworzonego materiału 
siewnego w laboratoriach 
urzędowych lub 
akredytowanych w przypadku 
wytwarzania materiału 
siewnego roślin odmian 
regionalnych i amatorskich 
wpisanych do rejestru odmian 
prowadzonego na podstawie 
przepisów o nasiennictwie

za każdy gatunek rośliny 322 zł
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UZASADNIENIE
Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 

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 2021 r. poz. 182, z późn. zm.).

Zakres spraw będących przedmiotem niniejszego rozporządzenia jest obecnie uregulowany 

w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 

„Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 415, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 

rolno-środowiskowo-klimatycznym”.

Potrzeba zmiany przepisów rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego wynika 

z obecnie procedowanej zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

w zakresie Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. W ww. zmianie PROW 2014–2020 

Polska zaproponowała m.in. 

1) aktualizację stawek płatności dla poszczególnych pakietów/wariantów;

2) zniesienie mechanizmu degresywności płatności w Pakiecie 4. Cenne siedliska i zagrożone 

gatunki ptaków na obszarach Natura 2000.

Obecnie w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego jest stosowany mechanizm 

degresywności płatności tj. system obniżania stawki płatności po przekroczeniu odpowiednich 

progów powierzchni objętej płatnością. Ze względu na szczególne znaczenie obszarów Natura 

2000 dla zachowania bioróżnorodności zaproponowano zniesienie stosowania tego 

mechanizmu w ramach Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach 

Natura 2000..

Obowiązujące stawki płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych zostały oszacowane w 

2014 r. na podstawie danych z lat 2010–2012. Nie odzwierciedlają one zatem właściwie 

obecnych uwarunkowań ekonomicznych kształtujących wysokość poniesionych kosztów i 

utraconych dochodów związanych z podjętymi zobowiązaniami rolno-środowiskowo-

klimatycznymi. Dlatego też zaproponowano aktualizację stawek płatności w oparciu o 

kalkulacje przeprowadzone zgodnie z pierwotnie zastosowaną metodyką przez Instytut 

Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB. Wyliczone obecnie stawki płatności 
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są wyższe od dotychczas stosowanych średnio o ok. 21%. Zapewnienie poziomu płatności 

adekwatnego do ponoszonych kosztów/strat jest niezbędne, aby rolnicy mogli i chcieli 

podejmować się działań na rzecz środowiska. 

 Równolegle do procedowania zmian PROW 2014-2020 rozpoczęto prace nad zmianą 

przepisów rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego, w powyższym zakresie, tak 

aby wprowadzone, korzystne dla beneficjentów, zmiany miały zastosowanie już do wniosków 

o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej złożonych w kampanii naboru 2021 

r., tj. od 15 marca 2021 r. 

W związku z powyższym, w projekcie rozporządzenia proponuje się zmianę w § 16, 

polegającą na usunięciu w ust. 1 odwołania do Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki 

ptaków na obszarach Natura 2000. W efekcie wprowadzenia tej zmiany mechanizm 

degresywności płatności nie będzie stosowany w odniesieniu do tego pakietu. W konsekwencji 

zmiany wprowadzonej w ust. 1, proponuje się uchylenie ust. 2, zgodnie z którym, w przypadku 

Pakietu 4., przepis ust. 1 stosuje się wyłącznie do przyznawania płatności rolno-środowiskowo-

klimatycznej do gruntów położonych poza obszarem parków narodowych. Uchylenie tego 

przepisu jest uzasadnione, ponieważ w ramach Pakietu 4. w ogóle nie będzie stosowany 

mechanizm degresywności, niezależnie od tego czy grunty, na których jest realizowane 

zobowiązanie w ramach tego pakietu są położone na obszarze, czy poza obszarem parków 

narodowych.

Ponadto, w projekcie rozporządzenia proponuje się zmianę brzmienia załącznika nr 6 do 

rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego, w którym jest określona wysokość 

stawek płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej dla poszczególnych pakietów i ich 

wariantów. 

Jednocześnie, w związku z aktualizacją stawek płatności, w projekcie rozporządzenia 

proponuje się aktualizację wysokości kwot przeznaczonych na refundację kosztów 

transakcyjnych w ramach Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach 

Natura 2000, Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 (w związku z 

sporządzeniem dokumentacji przyrodniczej) oraz wariantu 6.2. Pakietu 6. Zachowanie 

zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie (w związku z wykonaniem oceny 

wytworzonych nasion/materiału siewnego w laboratoriach urzędowych lub akredytowanych). 

Przyjęto założenie, że koszty transakcyjne zostaną zwiększone o tyle procent o ile zwiększyła 

się z średnio w danym pakiecie/wariancie stawka płatności. Tym samym, proponuje się:
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1) zwiększenie kosztów transakcyjnych w ramach Pakietu 4. i 5. o 17,5% (średnia stawka 

płatności po aktualizacji, wyliczona ze stawek dla wszystkich wariantów poza 

wariantem 4.7, jest o 16% większa niż analogiczna średnia stawka wyliczona dla 

stawek obecnie obowiązujących); 

2) zwiększenie kosztów transakcyjnych w ramach wariantu 6.2. Pakietu 6. o 23% 

(stawka płatności po aktualizacji jest o 23% większa niż stawka obecnie 

obowiązująca).

W związku z tym zaproponowano zmianę brzmienia załącznika nr 7 do rozporządzenia 

rolno-środowiskowo-klimatycznego, w którym jest określona ww. wysokość kosztów 

transakcyjnych.

Wprowadzenie w niniejszym rozporządzeniu proponowanego § 2 jest podyktowane 

koniecznością określenia przepisu przejściowego w odniesieniu do spraw objętych 

postępowaniami: 

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem 15 marca 2021 r.,

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie dotychczasowych przepisów, 

które zostały wznowione po dniu 14 marca 2021 r.

Zgodnie z tym przepisem, do ww. postępowań zastosowanie będą miały przepisy zmienianego 

rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym. Ma to na celu zapewnienie równego 

traktowania beneficjentów, a także zapewnienie, aby wszystkie postępowania administracyjne, 

które zostały wszczęte na wnioski o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej 

złożone w kampanii naboru wniosków 2020 r. i w kampaniach z lat wcześniejszych, były 

rozpatrywane według tych samych reguł, tj. zgodnie z przepisami dotychczasowymi. Brak 

regulacji określonej w § 2 rozporządzenia mógłby zostać uznany za naruszenie zasady 

równości, ponieważ:

1) część postępowań wszczętych wnioskami złożonymi w 2020 r. lub w latach 

wcześniejszych, zakończonych wydaniem decyzji przed dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia, byłaby rozpatrywana na zasadach dotychczasowych; 

2) pozostała zaś część postępowań wszczętych wnioskami złożonymi w 2020 r. lub w 

latach wcześniejszych, które zostaną zakończone wydaniem decyzji po dniu wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia, byłaby rozpatrywana na zasadach nowych, 

wprowadzonych tym projektowanym rozporządzeniem.
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Tym samym w odniesieniu do beneficjentów, którzy złożyli wnioski w 2020 r. lub w latach 

wcześniejszych, stosowane byłyby różne zasady, w tym przypadku różne terminy do 

dokonywania zgłoszeń zmian wniosków, a zastosowanie tych zasad wynikałoby z niezależnego 

od danego beneficjenta terminu wydania decyzji w jego sprawie.

Zgodnie z § 3 projektu rozporządzenia wprowadzona zmiana przepisów będzie miała 

zastosowanie do wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej 

(zarówno nowych jak i kontynuacyjnych) złożonych w ramach kampanii naboru wniosków 

2021 r., która rozpoczęła się 15 marca 2021 r.

W § 4 rozporządzenia określono, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia. Jest to niezbędne ze względu na potrzebę zastosowania 

korzystnych dla beneficjentów regulacji przewidzianych w niniejszym projekcie 

rozporządzenia do toczących się obecnie postępowań w sprawie przyznania płatności rolno-

środowiskowo-klimatycznej za 2021 r. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia go organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu w trybie § 27 ust. 4 uchwały Nr 190 

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

2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, dlatego też nie podlega 

notyfikacji, określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 

2039, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia wraz z dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem 

zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 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, 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 2016 r. poz. 1006, 

z późn. zm.). Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania podjęciem prac nad projektem w 

trybie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa.
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Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia zostanie ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi.
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Nazwa projektu

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-
klimatyczne”, 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 

Anna Gembicka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Anna Jobda – Naczelnik Wydziału Działań Rolnośrodowiskowych 
Departamentu Klimatu i Środowiska

tel. 22 623 17 79

Data sporządzenia
27.07.2021 r.

Źródło: 

Upoważnienie ustawowe

art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 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 
2014–2020

Nr w wykazie prac:

……. 

(na dzień ……..2021)

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

1. Stosowanie mechanizmu degresywności płatności w odniesieniu do Pakietu 4., realizowanego na obszarach Natura 2000 
mających szczególne znaczenie dla zachowania bioróżnorodności..

2. Obowiązujące stawki płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych i wysokości kosztów transakcyjnych nie 
odzwierciedlają właściwie obecnych uwarunkowań ekonomicznych kształtujących wysokość poniesionych kosztów i 
utraconych dochodów związanych z podjętymi zobowiązaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi, ponieważ zostały 
oszacowane w 2014 r. na podstawie danych z lat 2010-2012. 

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

Ad. 1. Proponuje się zniesienie mechanizmu degresywności płatności w Pakiecie 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki 
ptaków na obszarach Natura 2000..

Ad. 2. Proponuje się aktualizację stawek płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach poszczególnych pakietów 
i wariantów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz aktualizację wysokości kosztów transakcyjnych. 
Zapewnienie poziomu płatności adekwatnego do ponoszonych kosztów/strat jest niezbędne, aby rolnicy mogli i chcieli 
podejmować się działań na rzecz środowiska. 

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

Przepisy UE regulujące wdrażanie w państwach członkowskich „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” nie 
narzucają państwom członkowskim stosowania jednolitych rozwiązań. Przepisy wspólnotowe określają jedynie ramy 
prawne, w których będą mogły poruszać się państwa członkowskie. Biorąc pod uwagę, że przepisy te są wdrażane do 
porządków prawnych państw członkowskich, należy oczekiwać, że w poszczególnych państwach UE zastosowane zostaną 
rozwiązania dostosowane do potrzeb tych państw.

Na podstawie przeprowadzonej analizy możliwości osiągnięcia celu projektu rozporządzenia za pomocą innych środków 
należy stwierdzić, że wszelkie działania inne niż legislacyjne nie dają szans osiągnięcia oczekiwanych efektów.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
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Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Beneficjenci 
(rolnicy/zarządcy)

ok. 70 tys. Na podstawie danych Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (ARiMR) oraz 
szacunków własnych.

1.Niestosowanie 
mechanizmu degresywności 
do przyznawania płatności 
w ramach Pakietu 4.
2. Stosowanie 
zaktualizowanych stawek 
płatności w ramach 
wszystkich pakietów i 
wariantów i kosztów 
transakcyjnych w 
zaktualizowanej wysokości.

Agencja Płatnicza –
Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 
(ARiMR)

1 Konsultacje z ARiMR w ramach 
prac nad projektem 
rozporządzenia

Dostosowanie systemów 
informatycznych i procedur 
ARiMR do zmian 
wynikających z 
rozporządzenia.

Podmioty prowadzące 
działalność w zakresie 
doradztwa przy 
sporządzaniu dokumentacji 
niezbędnej do uzyskania 
płatności rolno-
środowiskowo-
klimatycznej

ok. 2 525 doradców 
rolnośrodowiskowych

ok. 729 ekspertów 
przyrodniczych

Lista doradców 
rolnośrodowiskowych i ekspertów 
przyrodniczych prowadzona przez 
CDR w Brwinowie – stan na 
dzień 23.06.2021 r. 
(https://doradca.cdr.gov.pl/) 

Konieczność doradzania w 
zakresie zmienionych 
przepisów.

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

Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 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) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 
ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. 
poz. 1006 i 1204 z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji z organizacjami i instytucjami takimi jak:

Rada Dialogu Społecznego;

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych;

Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”;

Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”;

Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych;

Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych;

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników;

https://doradca.cdr.gov.pl/
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Krajowa Rada Izb Rolniczych;

Krajowa Izba Gospodarcza – Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego;

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich;

Federacja Przedsiębiorców Polskich;

Krajowa Rada Spółdzielcza;

Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”;

Związek Zawodowy Rolników „OJCZYZNA”;

Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP;

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”;

Związek Zawodowy Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”;

Polski Związek Zawodowy Rolników;

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych;

Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego;

Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych;

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków;

Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „EKOLAND”;

Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu;

Business Centre Club;

Forum Związków Zawodowych;

Konfederacja LEWIATAN;

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;

Związek Rzemiosła Polskiego;

Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza;

Polski Związek Hodowców Koni;

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka;

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”;

Polski Związek Ogrodniczy;

Polski Związek Owczarski;

Polska Izba Nasienna;

Polska Izba Ogrodnicza;

Polski Karp Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością – Organizacja Producentów;

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”;
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Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa;

Lubelskie Towarzystwo Pszczelnicze;

Związek Polski Przemysł Futrzarski;

Izba Pracodawców Polskich;

Federacja Przedsiębiorców Polskich; 

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl;

Naczelna  Organizacja Techniczna; 

Polskie Towarzystwo Gospodarcze; 

Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego;

Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz. Izba Zbożowo-Paszowa; 

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców;

Związek Polskie Mięso; 

Polska Izba Ekologii; 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków; 

Polska Izba Gospodarcza "Ekorozwój"; 

Polski Komitet Krajowy Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN);

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju; 

Fundacja WWF Polska;

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]

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 środków europejskich 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 środków europejskich 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
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Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet środków europejskich 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 

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet 
państwa. 

Środki finansowe przeznaczone na realizację działania są ograniczone limitem budżetu określonego 
dla działania, który wynosi około 1 337 mln euro (łącznie z budżetu państwa i budżetu UE). 
Wysokość budżetu działania została ustalona w trakcie negocjacji PROW 2014–2020 z Komisją 
Europejską i została zapisana w programie. Zmiana rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia 
łącznej puli środków przewidzianych na finansowanie zobowiązań podejmowanych w ramach 
działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” PROW 2014–2020 pochodzących z 
budżetu państwa i budżetu UE. 

Rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia dochodów budżetu państwa.

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego i 
pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

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

0 0 0 0 0 0 0

sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw

0 0 0 0 0 0 0

rodzina, 
obywatele oraz 
gospodarstwa 
domowe

0 0 0 0 0 0 0

W ujęciu 
pieniężnym

(w mln zł, 

ceny stałe z …… 
r.)

(dodaj/usuń)

duże 
przedsiębiorstwa

Wejście w życie przepisów projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na 
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie dużych 
przedsiębiorców.

W ujęciu 
niepieniężnym

sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw

Wejście w życie przepisów projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na 
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 
przedsiębiorców, a zwłaszcza na sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
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Beneficjenci 
(rolnicy)

Rozwiązania zawarte w niniejszym projekcie rozporządzenia, dotyczące zniesienia 
degresywności w Pakiecie 4. oraz aktualizacji (zwiększenia) stawek płatności w 
ramach pakietów i wariantów, będą sprzyjały dalszej realizacji podjętych 
zobowiązań.

Osoby 
niepełnosprawne i 
osoby starsze

Wejście w życie przepisów rozporządzenia nie będzie miało wpływu na osoby 
niepełnosprawne i osoby starsze.

(dodaj/usuń)Niemierzalne

(dodaj/usuń)

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń

Projektowane rozporządzenie nie określa zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia 
działalności gospodarczej, zatem nie jest wymagana odrębna ocena w tym zakresie.

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: 

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się wprowadzenie zmian, które nie wpływają na zmianę obciążeń 
regulacyjnych.

9. Wpływ na rynek pracy 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało zasadniczego wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne

 sytuacja i rozwój regionalny

 inne:      

 demografia

 mienie państwowe

 informatyzacja

 zdrowie

Omówienie wpływu Przewiduje się, że zmiany przewidziane w projektowanym rozporządzeniu będą sprzyjały 
podejmowaniu i realizacji zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, których celem jest 



– 18 –

promowanie gospodarowania w sposób prośrodowiskowy.

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na pozostałe obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Oczekuje się, że wejście w życie projektowanych przepisów rozporządzenia przyczyni się do rozwiązania problemów 
wskazanych w pkt 1 OSR.

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

Monitorowanie i ocena efektów wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym przedmiotowego działania, jest 
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.) 

brak

Opracowano w Departamencie

Klimatu i Środowiska

Akceptuję:

Zatwierdzam:
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