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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. 

 

o zmianie ustawy 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 

 

(druk nr 492) 

 

 

U S T A W A    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 2017 r. poz. 562) 

 

Art. 55. 

1. Funkcjonowanie krajowej sieci obszarów wiejskich, o której mowa w art. 54 ust. 1 

rozporządzenia nr 1305/2013, zwanej dalej "KSOW", zapewniają: 

1)   instytucja zarządzająca - jako jednostka centralna; 

2)   samorządy województw - jako jednostki regionalne; 

3)   wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego - jako jednostki realizujące w 

poszczególnych województwach zadania KSOW, o których mowa w art. 54 ust. 2 lit. 

d rozporządzenia nr 1305/2013, wykonywane w ramach Sieci na rzecz innowacji w 

rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadania polegające na współpracy w 

ramach sieci EPI, o której mowa w art. 53 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013; 

4) CDR - jako jednostka koordynująca realizację zadań KSOW, o których mowa w art. 54 

ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013, wykonywanych w ramach Sieci na rzecz 

innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadań polegających na 

współpracy w ramach sieci EPI, o której mowa w art. 53 ust. 1 rozporządzenia nr 

1305/2013. 

2. Do zadań jednostki centralnej należy zapewnienie funkcjonowania KSOW na poziomie 

krajowym, w szczególności przez: 
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1)   identyfikację podmiotów współpracujących w ramach KSOW, zwanych dalej 

"partnerami KSOW"; 

2)    opracowanie planu działania i dwuletnich planów operacyjnych oraz ich zmian we 

współpracy z jednostkami wymienionymi w ust. 1 pkt 2-4, podmiotami wdrażającymi 

i agencją płatniczą; 

3)   realizację planu działania na poziomie krajowym na podstawie dwuletnich planów 

operacyjnych. 

2a. W ramach współpracy, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jednostki wymienione w ust. 1 pkt 2-

4, podmioty wdrażające i agencja płatnicza zgłaszają jednostce centralnej propozycje: 

1)   działań do planu działania oraz jego zmian; 

2)   operacji, które zamierzają realizować w ramach dwuletniego planu operacyjnego, oraz 

jego zmian. 

2b. Propozycje, o których mowa w ust. 2a, zgłoszone przez wojewódzkie ośrodki doradztwa 

rolniczego, są przekazywane jednostce centralnej za pośrednictwem CDR po ich 

zaakceptowaniu przez CDR. 

2c. Jednostka centralna uwzględnia propozycje, o których mowa w ust. 2a: 

1)   w planie działania, jeżeli są zgodne z przepisami prawa i programem; 

2)   w dwuletnim planie operacyjnym, jeżeli są zgodne z przepisami prawa, programem i 

planem działania. 

2d. Jednostka centralna może również: 

1)   zgłosić uwagi do propozycji, o których mowa w ust. 2a, a jednostki wymienione w 

ust. 1 pkt 2 i 4, podmioty wdrażające i agencja płatnicza są obowiązane poprawić te 

propozycje i przekazać je niezwłocznie jednostce centralnej; 

2)   wezwać jednostki wymienione w ust. 1 pkt 2 i 4, podmioty wdrażające i agencję 

płatniczą do wyjaśnień odnośnie do zgłoszonych propozycji, a te jednostki, podmioty i 

agencja płatnicza są obowiązane przedstawić niezwłocznie wyjaśnienia w tym 

zakresie. 

3. Do zadań jednostki regionalnej należy zapewnienie funkcjonowania KSOW w 

województwie, w szczególności przez: 

1)   identyfikację partnerów KSOW w województwie; 

2)   realizację planu działania w zakresie dotyczącym województwa na podstawie 

dwuletnich planów operacyjnych. 
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4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może upoważnić, w drodze rozporządzenia, 

jednostkę sektora finansów publicznych [albo fundację, której jedynym fundatorem jest 

Skarb Państwa,] do pełnienia funkcji jednostki centralnej, mając na względzie określone 

w programie zasoby i doświadczenie, jakie powinien posiadać podmiot pełniący funkcję 

jednostki centralnej oraz konieczność zapewnienia realizacji co najmniej działań 

wymienionych w art. 54 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013. 

5. W przypadku upoważnienia: 

1)   jednostki sektora finansów publicznych do pełnienia funkcji jednostki centralnej, 

realizacja jej zadań jest finansowana ze środków publicznych na wyprzedzające 

finansowanie zgodnie z przepisami dotyczącymi finansowania wspólnej polityki 

rolnej; 

[2)   fundacji, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, do pełnienia funkcji 

jednostki centralnej, realizacja jej zadań jest finansowana z dotacji celowej udzielonej 

przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na podstawie przepisów o finansach 

publicznych.] 

[5a. W przypadku upoważnienia jednostki sektora finansów publicznych albo fundacji, której 

jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, do pełnienia funkcji jednostki centralnej: 

1)   zadanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, w zakresie dotyczącym operacji instytucji 

zarządzającej oraz zadania określone w ust. 2c i 2d wykonuje instytucja zarządzająca; 

2)   upoważniona jednostka albo fundacja: 

a)  działają w imieniu własnym i na rzecz instytucji zarządzającej, 

b)  ponoszą koszty związane z pełnieniem tej funkcji zgodnie z art. 43a ust. 1; do 

ponoszenia tych kosztów stosuje się przepisy art. 43a ust. 2-5 oraz przepisy wydane na 

podstawie art. 43a ust. 6.] 

<5a. W przypadku upoważnienia jednostki sektora finansów publicznych do pełnienia 

funkcji jednostki centralnej: 

1) zadanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, w zakresie dotyczącym operacji instytucji 

zarządzającej, oraz zadania określone w ust. 2c i 2d wykonuje instytucja 

zarządzająca; 

2) upoważniona jednostka: 

a) działa w imieniu własnym i na rzecz instytucji zarządzającej, 
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b) ponosi koszty związane z pełnieniem tej funkcji zgodnie z art. 43a ust. 1; do 

ponoszenia tych kosztów stosuje się przepisy art. 43a ust. 2–5 oraz przepisy 

wydane na podstawie art. 43a ust. 6.> 

[5b. Umowa w sprawie dotacji, o której mowa w ust. 5 pkt 2, oprócz postanowień 

wymaganych na podstawie przepisów o finansach publicznych zawiera również 

szczegółowy tryb rozpatrywania przez fundację i instytucję zarządzającą wniosku o 

refundację kosztów poniesionych przez partnera KSOW na realizację operacji w ramach 

dwuletniego planu operacyjnego.] 

6. Zadania jednostki regionalnej mogą być wykonywane przez podmiot, któremu samorząd 

województwa powierzył wykonywanie tych zadań na podstawie umowy. 

 

Art. 56. 

1. Instytucja zarządzająca sprawuje nadzór nad jednostkami, o których mowa w art. 55 ust. 1 

pkt 2-4, oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań KSOW pod 

względem wykonywania tych zadań zgodnie z przepisami prawa, programem i planem 

działania. 

2. Instytucja zarządzająca, w ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, może w 

szczególności: 

1)   wydawać wytyczne i polecenia; 

2)   żądać przedstawienia informacji i udostępnienia dokumentów; 

3)   przeprowadzać kontrole, stosując odpowiednio przepisy o kontroli w administracji 

rządowej określające zasady i tryb przeprowadzania kontroli. 

[3. W przypadku upoważnienia jednostki sektora finansów publicznych albo fundacji, której 

jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, do pełnienia funkcji jednostki centralnej, 

instytucja zarządzająca sprawuje nadzór, o którym mowa w ust. 1, również nad tą 

jednostką albo fundacją, z tym że kontrole, o których mowa w ust. 2 pkt 3, w zakresie 

realizacji planu działania pod względem jego realizacji zgodnie z przepisami prawa, 

programem i tym planem przeprowadza ta jednostka albo fundacja.] 

<3. W przypadku upoważnienia jednostki sektora finansów publicznych do pełnienia 

funkcji jednostki centralnej, instytucja zarządzająca sprawuje nadzór, o którym 

mowa w ust. 1, również nad tą jednostką, z tym że kontrole, o których mowa w ust. 2 

pkt 3, w zakresie realizacji planu działania pod względem jego realizacji zgodnie 

z przepisami prawa, programem i tym planem przeprowadza ta jednostka.> 
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4. W przypadku powierzenia zadań jednostki regionalnej na podstawie art. 55 ust. 6, 

instytucja zarządzająca sprawuje nadzór, o którym mowa w ust. 1, również nad 

podmiotem, któremu powierzono te zadania. 

5. Wytyczne i polecenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mogą być skierowane wyłącznie do 

podmiotów, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji 

wykonywanych przez nie zadań. 

6. Wytyczne i polecenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wiążą podmioty, do których są 

skierowane, i nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy o wybór podmiotu 

realizującego operację w ramach dwuletniego planu operacyjnego. 

 

Art. 57a. 

Poza jednostkami wymienionymi w art. 55 ust. 1 oraz - w przypadku upoważnienia jednostki 

sektora finansów publicznych [albo fundacji, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa,] 

do pełnienia funkcji jednostki centralnej - instytucją zarządzającą, operacje w ramach 

dwuletniego planu operacyjnego realizują: 

1)   podmioty wdrażające i agencja płatnicza w zakresie realizacji planu komunikacyjnego, o 

którym mowa w art. 54 ust. 3 lit. b ppkt vi rozporządzenia nr 1305/2013; 

2)   partnerzy KSOW, których operacje zostały wybrane w drodze konkursu ogłoszonego 

przez jednostkę centralną, a w przypadku upoważnienia jednostki sektora finansów 

publicznych [albo fundacji, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa,] do pełnienia 

funkcji jednostki centralnej - instytucję zarządzającą. 

 

Art. 57c. 

 1. Wyboru operacji partnera KSOW oraz stwierdzenia spełnienia warunków wyboru operacji 

dokonuje: 

1)   jednostka centralna - w przypadku operacji realizowanej na poziomie krajowym; 

2)   jednostka regionalna - w przypadku operacji realizowanej w zakresie dotyczącym 

województwa; 

3)   CDR - w przypadku operacji realizowanej w ramach Sieci na rzecz innowacji w 

rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

[2. W przypadku upoważnienia jednostki sektora finansów publicznych albo fundacji, której 

jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, do pełnienia funkcji jednostki centralnej, wyboru 
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operacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje instytucja zarządzająca po uprzednim 

stwierdzeniu spełnienia warunków wyboru operacji przez tę jednostkę albo fundację.] 

<2. W przypadku upoważnienia jednostki sektora finansów publicznych do pełnienia 

funkcji jednostki centralnej, wyboru operacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 

dokonuje instytucja zarządzająca po uprzednim stwierdzeniu spełnienia warunków 

wyboru operacji przez tę jednostkę.> 

3. Wyboru operacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, która ma być realizowana w województwie, 

dokonuje CDR po uprzednim stwierdzeniu spełnienia warunków wyboru operacji przez 

właściwy wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego. 

 

Art. 57d. 

1. Wybór operacji partnera KSOW następuje na jego wniosek złożony do jednostki właściwej 

do dokonania wyboru operacji, a w przypadku, o którym mowa w art. 57c: 

[1)   ust. 2 - do jednostki sektora finansów publicznych albo fundacji upoważnionych do 

pełnienia funkcji jednostki centralnej;] 

<1) ust. 2 – do jednostki sektora finansów publicznych upoważnionej do pełnienia 

funkcji jednostki centralnej;> 

2)   ust. 3 - do właściwego wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. 

2. Wniosek o wybór operacji składa się w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie, o 

którym mowa w art. 57a pkt 2, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez 

jednostkę centralną, a w przypadku upoważnienia jednostki sektora finansów publicznych 

[albo fundacji, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa,] do pełnienia funkcji 

jednostki centralnej - instytucję zarządzającą. 

3. Wniosek o wybór operacji zawiera dane niezbędne do dokonania tego wyboru, w tym imię, 

nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres partnera KSOW, szczegółowy opis 

planowanej operacji, uzasadnienie potrzeby jej realizacji oraz przewidywane efekty jej 

realizacji. 

4. Jeżeli wniosek o wybór operacji nie został złożony przez partnera KSOW w terminie lub 

nie zawiera adresu partnera KSOW i nie można ustalić tego adresu na podstawie 

posiadanych danych, jednostka właściwa do stwierdzenia spełnienia warunków wyboru 

operacji pozostawia wniosek bez rozpatrzenia. 

5. Jeżeli wniosek o wybór operacji nie spełnia innych niż określone w ust. 4 wymagań, 

jednostka właściwa do stwierdzenia spełnienia warunków wyboru operacji wzywa 
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partnera KSOW do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania 

pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

6. W przypadku pozostawienia wniosku o wybór operacji bez rozpatrzenia, operacja, której 

dotyczy ten wniosek, nie podlega ocenie pod względem spełniania warunków i kryteriów 

wyboru operacji. 

7. Jeżeli nie są spełnione warunki wyboru operacji, jednostka właściwa do stwierdzenia 

spełnienia tych warunków informuje partnera KSOW, w formie pisemnej, o niespełnieniu 

warunków wyboru operacji, wskazując, które z warunków nie zostały spełnione oraz 

uzasadnienie tego stwierdzenia. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, partnerowi KSOW przysługuje prawo wniesienia 

do sądu administracyjnego skargi na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub 

czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

9. Jeżeli są spełnione warunki wyboru operacji, operacja podlega ocenie pod względem 

spełnienia kryteriów wyboru operacji. 

10. W przypadkach, o których mowa w art. 57c ust. 2 i 3, jeżeli podczas dokonywania oceny 

operacji pod względem spełnienia kryteriów wyboru operacji jednostka właściwa do 

dokonania wyboru operacji stwierdzi, że wniosek o wybór operacji nie został złożony 

przez partnera KSOW w terminie lub nie spełnia innych wymagań, zwraca ten wniosek 

jednostce właściwej do stwierdzenia spełnienia warunków wyboru operacji, wskazując 

sposób załatwienia sprawy. 

11. W przypadkach, o których mowa w art. 57c ust. 2 i 3, jeżeli spełnienie warunków wyboru 

operacji nie stanowiło przedmiotu rozstrzygnięcia zawartego w prawomocnym wyroku 

sądu administracyjnego, a podczas dokonywania oceny operacji pod względem spełnienia 

kryteriów wyboru operacji jednostka właściwa do dokonania wyboru operacji stwierdzi, 

że nie są spełnione te warunki, zwraca wniosek o wybór operacji jednostce właściwej do 

stwierdzenia spełnienia warunków wyboru operacji, wskazując sposób załatwienia 

sprawy. 

12. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 i 11, wskazania jednostki właściwej do 

dokonania wyboru operacji co do sposobu załatwienia sprawy wiążą jednostkę właściwą 

do stwierdzenia spełnienia warunków wyboru operacji. 
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Art. 57g. 

1. Jednostka, która wybrała operację partnera KSOW, zawiera z nim umowę na realizację tej 

operacji, określającą co najmniej: 

1)   przedmiot operacji i termin jej realizacji; 

2)   szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy operacji oraz sposób jej realizacji; 

3)   wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację operacji; 

4)   cel operacji oraz wskaźniki jego osiągnięcia; 

5)   zobowiązania do poddania się kontrolom prowadzonym przez tę jednostkę, agencję 

płatniczą oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej i innych instytucji uprawnionych 

do przeprowadzenia kontroli; 

6)   warunki i tryb wypłaty środków finansowych z tytułu realizacji operacji; 

7)   warunki i tryb zwrotu środków finansowych otrzymanych z tytułu realizacji operacji; 

8)   warunki jej rozwiązania. 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 57c: 

1)   ust. 2: 

[a)  umowę na realizację operacji z partnerem KSOW zawiera jednostka sektora 

finansów publicznych albo fundacja upoważnione do pełnienia funkcji jednostki 

centralnej, 

b)  koszty poniesione przez partnera KSOW są refundowane przez urząd obsługujący 

ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na wniosek tego partnera po 

zweryfikowaniu tego wniosku przez jednostkę sektora finansów publicznych albo 

fundację upoważnione do pełnienia funkcji jednostki centralnej i zatwierdzeniu 

przez instytucję zarządzającą; wniosek o refundację partner KSOW składa do 

instytucji zarządzającej za pośrednictwem tej jednostki albo fundacji,] 

<a) umowę na realizację operacji z partnerem KSOW zawiera jednostka sektora 

finansów publicznych upoważniona do pełnienia funkcji jednostki centralnej, 

b) koszty poniesione przez partnera KSOW są refundowane przez urząd 

obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na wniosek tego 

partnera po zweryfikowaniu tego wniosku przez jednostkę sektora finansów 

publicznych upoważnioną do pełnienia funkcji jednostki centralnej i 

zatwierdzeniu przez instytucję zarządzającą; wniosek o refundację partner 

KSOW składa do instytucji zarządzającej za pośrednictwem tej jednostki,> 
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c)  zwrotu środków finansowych otrzymanych z tytułu realizacji operacji partner 

KSOW dokonuje na rachunek urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw rozwoju wsi; 

2)   ust. 3, umowę na realizację operacji z partnerem KSOW zawiera właściwy 

wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego. 

3. Umowę na realizację operacji z partnerem KSOW zawiera się na formularzu opracowanym 

i udostępnionym przez jednostkę centralną, a w przypadku upoważnienia jednostki 

sektora finansów publicznych [albo fundacji, której jedynym fundatorem jest Skarb 

Państwa,] do pełnienia funkcji jednostki centralnej - przez instytucję zarządzającą. 

 

 


