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Wg rozdzielnika

Dotyczy: konsultacji publicznych

Szanowni Państwo,

Stosownie do postanowień § 36 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.) oraz 

zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 263 z późn. zm.) oraz art. 16 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach 

pracodawców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1809), przekazuję do zaopiniowania projekt 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 

1 ha powierzchni gruntów ornych.

Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności określenia minimalnej ilości materiału 

siewnego dla gatunku pszenica orkisz, o który została poszerzona lista gatunków objętych 

dopłatą z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany. Wejście w życie ww. aktu prawnego powinno nastąpić przed rozpoczęciem 

terminu składania wniosków o przyznanie dopłaty, który przypada 25 maja 2022 r.

Uprzejmie proszę o przekazanie opinii najszybciej jak to jest możliwe na adres poczty 

elektronicznej: sekretariat.DHR@minrol.gov.pl.

Projekt rozporządzenia wraz z oceną skutków regulacji został zamieszczony na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji i Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/projekty-aktow-prawnyh).
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Z poważaniem

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Lech Kołakowski
sekretarz stanu
/podpisano elektronicznie/

Rozdzielnik:

Otrzymują:
1. NSZZ „Solidarność”- 

legislacja@solidarnosc.org.pl 
2. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych- 

opzz@opzz.org.pl 
3. Forum Związków Zawodowych- 

biuro@fzz.org.pl
4. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

biuro@zpp.net.pl
5. Business Centre Club

instytut@bcc.org.pl 
6. Konfederacja LEWIATAN 

recepcja@konfederacjalewiatan.pl 
7. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 

sekretariat@pracodawcyrp.pl
8. Federacja Przedsiębiorców Polskich

biuro@federacjaprzedsiebiorcow.pl
9. Związek Rzemiosła Polskiego 

zrp@zrp.pl 
10.Rada Dialogu Społecznego

rds@cpsdialog.gov.pl
11.Krajowa Rada Izb Rolniczych

sekretariat@krir.pl 
12.Polska Izba Nasienna

pin.poznan@post.pl 

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych 
dostępna jest pod adresem: 
www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych

http://www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych

		2022-04-13T07:04:14+0000
	Lech Kołakowski; MRiRW




