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Opinia do ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej stanowi wdrożenie do prawodawstwa 

krajowego przepisów rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią 

i monitorowania jej oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) 

nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008, 

w szczególności w zakresie wskazania organów odpowiedzialnych za funkcjonowanie 

systemu finansowania i monitorowania programów i płatności w ramach wspólnej polityki 

rolnej, uregulowania zasad przepływu środków na realizację tej polityki, warunków wypłaty 

wyprzedzającego finansowania z budżetu państwa i zaliczek beneficjentom niektórych 

działań i poddziałań oraz pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014–2020, a także wykazu beneficjentów wspólnej polityki rolnej. 

Ustawa w znacznej mierze powtarza rozwiązania przyjęte w ustawie z dnia 22 września 

2006 r. o uruchamianiu środków z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na 

finansowanie wspólnej polityki rolnej (zwaną dalej ustawą o uruchamianiu środków). 

Zachowane zostały m.in. procedury udzielenia akredytacji dla agencji płatniczych i  jednostki 

koordynującej. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 93. posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 3365). Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej 
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Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja wniosła szereg poprawek o charakterze 

redakcyjnym. 

W trakcie drugiego czytania zgłoszono poprawkę zmierzającą do zmiany tytułu ustawy. 

Sejm postanowił nie wprowadzać zgłoszonej poprawki i przyjął ustawę w brzmieniu 

zaproponowanym przez Komisję. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Formą wsparcia jednostek samorządu terytorialnego i lokalnych grup działania jest 

pożyczka ze środków budżetu państwa przeznaczona na wyprzedzające finansowanie 

kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizacje wybranych operacji (art. 13 ust. 3). 

Jeżeli pożyczka zostałaby wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi w odpowiedniej części (art. 15 

ust. 1 i 2), a beneficjent traci prawo do otrzymania wyprzedzającego finansowania na 

działania realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich przez okres 3 lat (art. 15 ust. 3). 

Nie budzi wątpliwości, że obowiązek zwrotu środków nienależenie pobranych lub 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem jest uzasadniony. Kontrowersyjny jest jednak 

niezależący od okoliczności zakaz przyznawania pomocy przez okres trzech lat, w przypadku 

gdy pożyczka została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Omawiana  forma 

wsparcia następuje w drodze umowy pożyczki. Wymaga zatem współdziałania stron umowy, 

czyli beneficjenta oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Przyczyny nadmiernego lub 

nienależnego pobrania mogą wystąpić zarówno po stronie Banku, jak i beneficjenta. Oznacza 

to, że zakaz otrzymania wyprzedzającego finansowania będzie obejmował również te 

przypadki, w których beneficjent nie ponosi winy, a nawet te, w których przyczyna 

nadmiernego lub nienależnego pobrania leży wyłącznie po stronie Banku. 

W tym miejscu warto zaznaczyć, że analogiczny przepis w ustawie o uruchamianiu 

środków (art. 10c ust. 7) przewiduje sankcję jedynie za wykorzystanie środków niezgodnie 

z przeznaczeniem. Uzasadnienie ustawy nie udziela odpowiedzi na pytanie o przyczyny 

rozszerzenia odpowiedzialności beneficjentów. 

Ewentualna poprawka może zmierzać do ograniczenia odpowiedzialności do 

przypadków wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem albo do ograniczenia 
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zakresu stanów faktycznych skutkujących wykluczeniem z dostępu do wyprzedzającego 

finansowania za nadmiernie lub nienależnie pobrane środki, np. do przypadków gdy 

przyczyny leżą wyłącznie po stronie beneficjenta. 

Propozycja poprawek: 

w art. 15 w ust. 3 po wyrazach „ust. 1” dodaje się wyrazy „pkt 1” oraz skreśla się wyrazy 

„, pobrania pożyczki nienależnie lub w nadmiernej wysokości”; 

 

albo: 

w art. 15  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jednostce samorządu terytorialnego albo 

lokalnej grupie działania nie przysługuje prawo do otrzymania wyprzedzającego 

finansowania na działania realizowane z udziałem środków EFRROW przez okres 3 lat, 

licząc od dnia stwierdzenia: 

1) wykorzystania pożyczki niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) pobrania pożyczki nienależnie lub w nadmiernej wysokości z przyczyn dotyczących 

wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego albo lokalnej grupy działania.”; 

 

2. Zgodnie z art. 23 ust. 1 jednostki sektora finansów publicznych, realizujące operacje 

w ramach pomocy technicznej objętej PROW 2014–2020, otrzymują środki z budżetu 

państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na 

realizację tych operacji zgodnie z klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów 

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych określoną w przepisach 

wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. 

Rozporządzenie wydane na tej podstawie nie reguluje procedury otrzymania środków. 

Wydaje się, że celem ustawodawcy było klasyfikowanie środków na podstawie wskazanych 

przepisów. Jeżeli tak, to należy wprowadzić poprawkę nadającą przepisowi brzmienie zgodne 

z jego celem. 

Propozycja poprawki: 
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w art. 23  w ust. 1 wyraz „otrzymują” zastępuje się wyrazem „klasyfikują”; 

 

3. Art. 26 ust. 2 stanowi, że do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 utrzymuje się specjalną akredytację udzieloną jednostce 

koordynującej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 8 ust. 2 

ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej. 

Obecne brzmienie art. 26 ust. 2 budzi wątpliwość co do skutku wejścia w życie 

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 7 ust. 2. Przepis można rozumieć w ten sposób, 

że z dniem wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 specjalna 

akredytacja wydana na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o uruchamianiu środków jest cofnięta 

z mocy prawa, lub że istnieje konieczność cofnięcia jej w drodze rozporządzenia.
1
 

Zarówno na podstawie art. 7 opiniowanej ustawy oraz na podstawie art. 8 ustawy 

o uruchamianiu środków jednostkami koordynującymi są minister właściwy do spraw 

rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych. Powyższe przepisy dają 

niezależne podstawy do wydania rozporządzeń przyznających specjalną akredytację. Gdyby 

art. 26 ust. 2 nie istniał, obydwa rozporządzania funkcjonowałyby niezależnie od siebie, gdyż 

wykonują dwie, jednocześnie obowiązujące ustawy, których zakresy są rozdzielne. Obie 

ustawy do prawidłowego działania wymagają istnienia akredytowanych jednostek 

koordynujących. Dlatego, niezależnie od wykładni art. 26 ust. 2, przepis ten należy skreślić. 

Propozycja poprawki: 

w art. 26 skreśla się ust. 2. 

 

 

Michał Gil 

Główny legislator 

                                                 

1
 Osiągnięcie przez ustawodawcę, każdego z hipotetycznych skutków niesie potrzebę przeredagowania art. 26 

ust. 2, w sposób nadający mu  jednoznaczną treść. 


