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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 10 stycznia 2018 r. 

o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz 

niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 702 ) 

 

 

USTAWA z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r. poz. 278 i 624) 

 

Art. 3. 

1. Z zastrzeżeniem zasad i warunków określonych w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 

1, do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje 

się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy ustawy 

stanowią inaczej. 

2. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, organ administracji publicznej: 

1)   stoi na straży praworządności; 

2)   jest obowiązany w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy; 

3)   udziela stronom, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych 

i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących 

przedmiotem postępowania; 

[4)   zapewnia stronom, na ich żądanie, czynny udział w każdym stadium postępowania i 

na ich żądanie, przed wydaniem decyzji, umożliwia im wypowiedzenie się co do 

zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań; przepisu art. 81 Kodeksu 

postępowania administracyjnego nie stosuje się.] 

<4) zapewnia stronom, na ich żądanie, czynny udział w każdym stadium 

postępowania i na ich żądanie, przed wydaniem decyzji, umożliwia im 

wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 

żądań; przepisów art. 79a oraz art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego 

nie stosuje się.> 
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3. Strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, są 

obowiązane przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy 

zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu spoczywa na 

osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. 

4. W przypadku, o którym mowa w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ, 

który wydał decyzję ostateczną w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich lub 

płatności niezwiązanej do tytoniu, na mocy której strona nabyła prawo, może ją zmienić, 

również bez zgody strony, jeżeli nie ograniczy to praw nabytych przez tę stronę. 

 

Art. 7. 

1. Płatności bezpośrednie są przyznawane rolnikowi, jeżeli: 

1)   został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 

przyznanie płatności oraz 

2)   łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym będących w 

posiadaniu tego rolnika jest nie mniejsza niż 1 ha. 

2. Pomimo niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, płatności bezpośrednie są 

przyznawane, jeżeli: 

1)   rolnik spełnia warunki do przyznania płatności związanych do zwierząt i złożył 

wniosek o przyznanie tych płatności oraz 

2)   łączna kwota płatności bezpośrednich, przed zastosowaniem art. 63 rozporządzenia nr 

1306/2013, wynosi co najmniej równowartość w złotych kwoty 200 euro. 

[3. Kwota płatności bezpośrednich, o której mowa w art. 9 ust. 4 rozporządzenia nr 

1307/2013, do której wysokości nie stosuje się art. 9 ust. 2 i 3 tego rozporządzenia, wynosi 

równowartość w złotych kwoty 5000 euro. 

4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz 

rodzajów działalności nierolniczej, które są uznawane za podobne do rodzajów 

działalności wymienionych w art. 9 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1307/2013, 

uwzględniając kryteria określone w art. 9 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 

1307/2013 oraz mając na względzie założenia Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie 

ukierunkowania wsparcia i zabezpieczenie przed jego nieuzasadnionym przyznawaniem.] 

<5. Przepisu art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 1307/2013 nie stosuje się.> 
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<Art. 21a. 

Rolnik uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw, o którym mowa w art. 61 

rozporządzenia nr 1307/2013, nie musi, zgodnie z art. 72 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 

1306/2013, deklarować działek rolnych, w odniesieniu do których nie ubiega się o 

przyznanie płatności bezpośrednich, chyba że taka deklaracja jest wymagana do celów 

innej pomocy lub innego wsparcia.> 

 

Art. 22. 

[1. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, 

wniosek o wypłatę tych płatności, deklarację, o której mowa w art. 18 rozporządzenia nr 

809/2014, oraz pisemną umowę, o której mowa w art. 47 ust. 4 rozporządzenia nr 

639/2014, składa się na formularzach: 

1)   przesłanych lub udostępnionych przez Agencję - w przypadku wniosku; 

2)   opracowanych i udostępnionych przez Agencję - w przypadku deklaracji i umowy.] 

<1. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, 

wniosek o wypłatę tych płatności, deklarację, o której mowa w art. 18 

rozporządzenia nr 809/2014, z uwzględnieniem art. 17 ust. 3 lit. b rozporządzenia 

nr 809/2014, składa się za pomocą formularza udostępnionego na stronie 

internetowej Agencji.> 

2. Na potrzeby ubiegania się o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do 

tytoniu Agencja opracowuje jeden formularz umożliwiający złożenie także wniosku o: 

1)   przyznanie pomocy w ramach: 

a)  działania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 

347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 

1305/2013", w zakresie rocznych premii, o których mowa w art. 22 ust. 1 tego 

rozporządzenia, oraz działań, o których mowa w art. 28, art. 29 i art. 31 tego 

rozporządzenia, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020; 
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b)  działania, o którym mowa w art. 36 lit. a pkt iv rozporządzenia Rady (WE) nr 

1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 

"rozporządzeniem nr 1698/2005", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013; 

2)   wypłatę pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 36 lit. b pkt i oraz iii 

rozporządzenia nr 1698/2005, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013, w zakresie rocznych premii. 

<2a. Właściwym organem, o którym mowa w art. 17 ust. 3 rozporządzenia nr 809/2014, 

jest kierownik biura powiatowego Agencji.> 

[3. Agencja przesyła formularz wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności 

niezwiązanej do tytoniu oraz materiał graficzny (materiał geograficzny) lub udostępnia je 

na stronie internetowej Agencji, zgodnie z art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, 

rolnikowi, który złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich w poprzednim roku. 

Formularz oraz materiał graficzny (materiał geograficzny) udostępniony na stronie 

internetowej Agencji zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych. Do 

udostępnienia materiału graficznego (materiału geograficznego) na stronie internetowej 

Agencji przepisy w zakresie loginu i kodu dostępu, wydane na podstawie ust. 11, stosuje 

się odpowiednio. 

4. Do informacji dotyczącej maksymalnego kwalifikowalnego obszaru, o którym mowa w art. 

5 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 640/2014, przesłanej lub udostępnionej rolnikowi zgodnie 

z art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, w postępowaniu w sprawie o przyznanie 

płatności obszarowych przepisu art. 77 § 4 zdanie drugie Kodeksu postępowania 

administracyjnego nie stosuje się. 

5. Agencja przesyła wraz z formularzem oraz materiałem graficznym, o których mowa w ust. 

3, pouczenie o możliwości i trybie żądania doręczenia decyzji o przyznaniu płatności 

bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu, która uwzględnia w całości żądanie 

rolnika i nie określa zmniejszeń, wykluczeń lub pozostałych kar administracyjnych oraz 

nie ustala kwot podlegających odliczeniu, oraz złożenia odwołania od tej decyzji. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, rolnik składa kolejny wniosek o przyznanie 

płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu na formularzu przesłanym lub 
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udostępnionym przez Agencję i dołącza do niego materiał graficzny (materiał 

geograficzny) przesłany lub udostępniony przez Agencję. 

7. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany za pomocą formularza 

umieszczonego na stronie internetowej Agencji, a z przepisów ustawy lub przepisów 

wydanych na podstawie ust. 11 wynika wymóg dołączenia do wniosku dokumentów, to do 

tego wniosku dołącza się: 

1)   w przypadku dokumentów, na których jest wymagany podpis osoby trzeciej: 

a)  kopie tych dokumentów w postaci elektronicznej w postaci pliku w formacie 

określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 lub 

b)   te dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone zaawansowanym podpisem 

elektronicznym; 

2)   w przypadku pozostałych dokumentów - te dokumenty, w postaci elektronicznej, 

utworzone za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji. 

8. W przypadku gdy kopie dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a, nie zostały 

dołączone do wniosku złożonego za pomocą formularza umieszczonego na stronie 

internetowej Agencji, dokumenty te można złożyć bezpośrednio do kierownika biura 

powiatowego Agencji lub nadać w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1113, 1250, 1823 i 1948). 

9. Do złożenia wniosków, o których mowa w ust. 1, za pomocą formularza umieszczonego na 

stronie internetowej Agencji nie jest wymagany zaawansowany podpis elektroniczny.] 

<3. Agencja udostępnia, zgodnie z art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, formularz 

wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu 

oraz materiał graficzny (materiał geograficzny) rolnikowi, który złożył wniosek o 

przyznanie płatności bezpośrednich w poprzednim roku. Formularz oraz materiał 

graficzny (materiał geograficzny) udostępnione na stronie internetowej Agencji 

zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych. Do udostępnienia materiału 

graficznego (materiału geograficznego) na stronie internetowej Agencji przepisy w 

zakresie loginu i kodu dostępu, wydane na podstawie ust. 11, stosuje się 

odpowiednio. 

4. Do informacji dotyczącej maksymalnego kwalifikowalnego obszaru, o którym mowa 

w art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 640/2014, udostępnionej rolnikowi w 
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postępowaniu w sprawie o przyznanie płatności obszarowych, przepisu art. 77 § 4 

zdanie drugie Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

5. Agencja, udostępniając formularz oraz materiał graficzny, o których mowa w ust. 3, 

udostępnia rolnikowi na stronie internetowej Agencji również pouczenie 

o możliwości i trybie żądania doręczenia decyzji o przyznaniu płatności 

bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu, która uwzględnia w całości 

żądanie rolnika i nie określa zmniejszeń, wykluczeń lub pozostałych kar 

administracyjnych oraz nie ustala kwot podlegających odliczeniu, oraz złożenia 

odwołania od tej decyzji. 

6. Kolejny wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do 

tytoniu rolnik składa na formularzu udostępnionym przez Agencję, zgodnie z ust. 3, i 

dołącza do niego materiał graficzny (materiał geograficzny) udostępniony przez 

Agencję, zgodnie z ust. 3. 

7. Jeżeli z przepisów ustawy lub przepisów wydanych na podstawie ust. 11 wynika 

wymóg dołączenia do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności 

niezwiązanej do tytoniu dokumentów, to do tego wniosku składanego na formularzu 

udostępnionym na stronie internetowej Agencji dołącza się: 

1) w przypadku dokumentów, na których jest wymagany podpis osoby trzeciej: 

a) kopie tych dokumentów w postaci elektronicznej zapisane w formacie 

określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 lub 

b) te dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone zaawansowanym podpisem 

elektronicznym; 

2) w przypadku pozostałych dokumentów – te dokumenty, w postaci elektronicznej, 

utworzone za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej 

Agencji. 

8. W przypadku gdy kopie dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a, nie zostały 

dołączone do wniosku złożonego za pomocą formularza udostępnionego na stronie 

internetowej Agencji, dokumenty te można złożyć bezpośrednio do kierownika biura 

powiatowego Agencji lub nadać w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1481). 



- 7 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

9. Do złożenia wniosków, o których mowa w ust. 1, za pomocą formularza 

udostępnionego na stronie internetowej Agencji nie jest wymagany podpis 

elektroniczny.> 

10. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

wymagania, jakie powinny spełniać wnioski, o których mowa w ust. 1, mając na 

względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem płatności 

bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu oraz konieczność zawarcia we 

wnioskach danych niezbędnych do prawidłowego przyznania płatności bezpośrednich i 

płatności niezwiązanej do tytoniu, a także przepisy, o których mowa w art. 1 pkt 1. 

[11. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie 

internetowej Agencji, oraz szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą 

formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji, w tym format pliku, w jakim 

będą dołączane do wniosku kopie dokumentów w postaci elektronicznej, przy 

uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne oraz biorąc pod uwagę identyfikację rolnika i 

zabezpieczenie przekazywanych danych przed dostępem osób nieuprawnionych.] 

<11. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku udostępniony 

na stronie internetowej Agencji, oraz szczegółowe warunki i tryb składania 

wniosków za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji, w 

tym format, w jakim będą dołączane do wniosku kopie dokumentów w postaci 

elektronicznej, przy uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz 

biorąc pod uwagę identyfikację rolnika i zabezpieczenie przekazywanych danych 

przed dostępem osób nieuprawnionych.> 

 

Art. 34. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki lub szczegółowy tryb przyznawania lub wypłaty płatności bezpośrednich lub 

płatności niezwiązanej do tytoniu, w tym szczegółowe warunki lub tryb przyznawania 

tych płatności spadkobiercy, małżonkowi lub następcy prawnemu rolnika, lub 

przejmującemu gospodarstwo, mając na względzie specyfikę poszczególnych płatności 
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oraz wspieranych sektorów produkcji rolnej, założenia Wspólnej Polityki Rolnej oraz 

zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem tych płatności. 

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju 

wsi określa: 

[1)   rodzaje dowodów potwierdzających wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 

9 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 1307/2013, mając na względzie przepisy art. 

12 i 13 rozporządzenia nr 639/2014 oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym 

przyznawaniem płatności bezpośrednich;] 

2)   kryteria uznawania gruntów za pozostające w stanie nadającym się do wypasu lub 

uprawy, mając na względzie ramy tych kryteriów określone w art. 4 rozporządzenia nr 

639/2014 oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem płatności 

obszarowych; 

3)    gatunki roślin strączkowych na ziarno oraz roślin pastewnych, do których może 

zostać przyznana płatność związana do powierzchni upraw, mając na względzie 

ukierunkowanie wsparcia na produkcję roślin wysokobiałkowych gatunków, które są 

uprawiane w Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniając jednocześnie różnorodność 

gatunkową upraw tych roślin oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym 

przyznawaniem tej płatności; 

4)    wymagania, jakim powinny odpowiadać uprawy roślin strączkowych na ziarno, roślin 

pastewnych, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, chmielu, 

truskawek, lnu lub konopi włóknistych, do których przysługują płatności związane do 

powierzchni upraw, mając na względzie wymagania agrotechniczne oraz specyfikę 

poszczególnych upraw; 

5)   rejony uprawy chmielu, z uwzględnieniem podziału terytorialnego kraju, mając na 

względzie czynniki przyrodnicze, tradycyjnie wyodrębnione rejony uprawy chmielu, a 

także plantacje chmielu założone przed dniem 1 września 2001 r. 

3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju 

wsi może określić wykaz obszarów, o których mowa w art. 32 ust. 3 lit. b rozporządzenia 

nr 1307/2013, mając na względzie rodzaj prowadzonej na danym obszarze działalności 

pozarolniczej oraz zabezpieczenie przed przyznawaniem płatności bezpośrednich do 

gruntów, które nie stanowią kwalifikujących się hektarów. 
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USTAWA z dnia 7 marca 2007 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 2007–2013 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1856) 

 

Art. 21. 

1. Z zastrzeżeniem zasad i warunków określonych w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 

1, do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji 

administracyjnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że 

przepisy ustawy stanowią inaczej. 

2. W postępowaniu w sprawie dotyczącej przyznania pomocy organ, przed którym toczy się 

postępowanie: 

1)   stoi na straży praworządności; 

2)   jest obowiązany w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy; 

3)   udziela stronom, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych 

i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących 

przedmiotem postępowania; 

[4)   zapewnia stronom, na ich żądanie, czynny udział w każdym stadium postępowania; 

przepisu art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.] 

<4) zapewnia stronom, na ich żądanie, czynny udział w każdym stadium 

postępowania i na ich żądanie, przed wydaniem decyzji, umożliwia im 

wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 

żądań; przepisów art. 79a oraz art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego 

nie stosuje się.> 

3. Strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2, są 

obowiązane przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy 

zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu spoczywa na 

osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. 

<3a. W postępowaniu w sprawie o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 14, lub w postępowaniu w sprawie o wypłatę pomocy w 

ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15, do informacji dotyczącej 

maksymalnego kwalifikowalnego obszaru, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. b 
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rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 

uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz 

warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych 

mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48, 

z późn. zm.), udostępnionej rolnikowi, przepisu art. 77 § 4 zdanie drugie Kodeksu 

postępowania administracyjnego nie stosuje się.> 

4. Odwołanie od decyzji w sprawie przyznania pomocy: 

1)   rozpatruje się w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania odwołania; 

2)   nie wstrzymuje jej wykonania. 

5. W przypadku, o którym mowa w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ 

wyższego stopnia może zmienić decyzję ostateczną w sprawie przyznania pomocy, na 

mocy której strona nabyła prawo, również bez zgody strony, jeżeli nie ograniczy to 

nabytych przez nią praw. 

 

Art. 24. 

1. Wniosek o przyznanie pomocy oraz wniosek o płatność w ramach działań objętych 

programem składa się na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym przez 

podmiot wdrażający. 

[2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, mogą być składane za pomocą formularza 

umieszczonego na stronie internetowej podmiotu wdrażającego w ramach działań 

określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 4. 

3. Do złożenia wniosków, o których mowa w ust. 1, za pomocą formularza umieszczonego na 

stronie internetowej podmiotu wdrażającego nie jest wymagany zaawansowany podpis 

elektroniczny. 

4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, działania, w 

ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski o płatność mogą być składane 

za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej podmiotu wdrażającego, 

oraz szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na 

stronie internetowej, szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą takiego 

formularza, mając na względzie identyfikację wnioskodawcy oraz zabezpieczenie danych 

przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.] 
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<2. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 14, oraz wniosek o wypłatę pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 15, z uwzględnieniem art. 17 ust. 3 lit. b rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu 

do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów 

wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, 

z późn. zm.), składa się za pomocą formularza udostępnionego na stronie 

internetowej Agencji. Właściwym organem, o którym mowa w art. 17 ust. 3 tego 

rozporządzenia, jest kierownik biura powiatowego Agencji. 

3. Do złożenia wniosków, o których mowa w ust. 2, za pomocą formularza 

udostępnionego na stronie internetowej Agencji nie jest wymagany podpis 

elektroniczny. 

4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosków, o których 

mowa w ust. 2, udostępniony na stronie internetowej Agencji, szczegółowe warunki i 

tryb składania wniosków za pomocą takiego formularza, mając na względzie 

identyfikację wnioskodawcy oraz zabezpieczenie danych przed dostępem osób 

nieuprawnionych.> 

 

 

USTAWA 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, 624, 

892, 935 i 1475) 

 

 

<Art. 23a. 

W przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a i b oraz 

pkt 6 lit. a–c, jeżeli dołączony do wniosku o przyznanie pomocy biznesplan został 

sporządzony w ramach świadczenia usług polegających na przygotowaniu dokumentów 

niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy przez osobę inną niż ubiegająca się o 

przyznanie pomocy, biznesplan musi być podpisany przez tę osobę.> 
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Art. 27. 

1. W postępowaniu w sprawie o przyznanie pomocy organ, przed którym toczy się 

postępowanie: 

1)   stoi na straży praworządności; 

2)   jest obowiązany w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy; 

3)   udziela stronom, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych 

i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących 

przedmiotem postępowania; 

[4)   zapewnia stronom, na ich żądanie, czynny udział w każdym stadium postępowania i 

na ich żądanie przed wydaniem decyzji administracyjnej umożliwia im wypowiedzenie 

się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań; przepisu art. 81 

Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.] 

<4) zapewnia stronom, na ich żądanie, czynny udział w każdym stadium 

postępowania i na ich żądanie, przed wydaniem decyzji administracyjnej, 

umożliwia im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 

zgłoszonych żądań; przepisów art. 79a oraz art. 81 Kodeksu postępowania 

administracyjnego nie stosuje się.> 

2. Strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, są 

obowiązane przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy 

zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu spoczywa na 

osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. 

3. Odwołanie od decyzji administracyjnej w sprawie o przyznanie pomocy: 

1)   rozpatruje się w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania odwołania; 

2)   nie wstrzymuje jej wykonania. 

4. W przypadku, o którym mowa w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ, 

który wydał ostateczną decyzję administracyjną w sprawie o przyznanie pomocy, na mocy 

której strona nabyła prawo, może ją zmienić, również bez zgody strony, jeżeli nie 

ograniczy to nabytych przez nią praw. 

 

<Art. 30a. 
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W postępowaniu w sprawie o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w 

art. 3 ust. 1 pkt 8 i 10–12, do informacji dotyczącej maksymalnego kwalifikowalnego 

obszaru, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 640/2014, udostępnionej 

rolnikowi, przepisu art. 77 § 4 zdanie drugie Kodeksu postępowania administracyjnego 

nie stosuje się.> 

Art. 42. 

1.  Wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o przyznanie pomocy technicznej oraz wniosek o 

płatność składa się na formularzu opracowanym przez agencję płatniczą i udostępnionym 

przez: 

1)   agencję płatniczą - w przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 1, 2, 4 lit. a i b, pkt 5, 6 i 8-13, oraz pomocy technicznej; 

2)   właściwy podmiot wdrażający - w przypadku działań i poddziałań, o których mowa w 

art. 3 ust. 1 pkt 3, 4 lit. c oraz pkt 7 i 14. 

2. Na potrzeby ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 

3 ust. 1 pkt 8, w zakresie rocznej premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 

1305/2013, oraz w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10-12, agencja 

płatnicza opracowuje jeden formularz umożliwiający złożenie także wniosku o przyznanie 

płatności, o których mowa w art. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące 

płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach 

wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i 

rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009. 

3. Formularze wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o przyznanie pomocy technicznej oraz 

wniosku o płatność oraz ich zmiany wymagają akceptacji instytucji zarządzającej. 

<3a. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 8, w zakresie rocznej premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 

1305/2013, oraz w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10–12, z 

uwzględnieniem art. 17 ust. 3 lit. b rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 

809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do 

zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów 

wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, 

z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 809/2014”, składa się za pomocą 
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formularza udostępnionego na stronie internetowej agencji płatniczej. Właściwym 

organem, o którym mowa w art. 17 ust. 3 rozporządzenia nr 809/2014, jest kierownik 

biura powiatowego Agencji.> 

[4. Wniosek o przyznanie pomocy oraz wniosek o płatność dotyczący pomocy można składać 

za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej odpowiednio agencji 

płatniczej, podmiotu wdrażającego albo LGD, przy czym wnioski te mogą być składane za 

pomocą takiego formularza w ramach działań i poddziałań określonych w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 6 pkt 1. 

5. 
(7)

 Do złożenia wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność dotyczącego pomocy za 

pomocą formularza, o którym mowa w ust. 4, nie jest wymagany zaawansowany podpis 

elektroniczny. 

6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   działania lub poddziałania, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub 

wnioski o płatność dotyczące pomocy mogą być składane za pomocą formularza 

umieszczonego na stronie internetowej agencji płatniczej, podmiotu wdrażającego 

albo LGD, 

2)   szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku o przyznanie 

pomocy oraz wniosku o płatność dotyczącego pomocy umieszczony na stronie 

internetowej, oraz szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą takiego 

formularza umieszczonego na stronie internetowej, w tym format pliku, w jakim będą 

dołączane do wniosku kopie dokumentów w postaci elektronicznej 

- przy uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne oraz biorąc pod uwagę identyfikację 

podmiotu ubiegającego się o przyznanie lub wypłatę pomocy i zabezpieczenie 

przekazywanych danych przed dostępem osób nieuprawnionych.] 

<4. Pozostałe wnioski o przyznanie pomocy oraz wnioski o płatność dotyczące pomocy 

można składać za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej 

odpowiednio agencji płatniczej, podmiotu wdrażającego albo LGD, przy czym 

wnioski te mogą być składane za pomocą takiego formularza w ramach działań i 

poddziałań określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 1. 

5. Do złożenia wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność dotyczącego pomocy 

za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej odpowiednio agencji 
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płatniczej, podmiotu wdrażającego albo LGD nie jest wymagany podpis 

elektroniczny. 

6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia: 

1) określi szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz, o którym 

mowa w ust. 3a, oraz szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą 

takiego formularza, w tym format, w jakim będą dołączane do wniosku kopie 

dokumentów w postaci elektronicznej, 

2) może określić działania lub poddziałania, w ramach których wnioski, o których 

mowa w ust. 4, mogą być składane za pomocą formularza udostępnionego na 

stronie internetowej agencji płatniczej, podmiotu wdrażającego albo LGD, oraz 

szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać taki formularz, oraz 

szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą takiego formularza, 

w tym format, w jakim będą dołączane do wniosku kopie dokumentów w postaci 

elektronicznej 

– przy uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz biorąc pod uwagę 

identyfikację podmiotu ubiegającego się o przyznanie lub wypłatę pomocy 

i zabezpieczenie przekazywanych danych przed dostępem osób 

nieuprawnionych.> 

 

Art. 43a. 

1. W przypadku pomocy oraz pomocy technicznej, które są przyznawane w formie refundacji 

kosztów kwalifikowalnych, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy 

technicznej oraz beneficjent są obowiązani do ponoszenia tych kosztów w wyniku wyboru 

wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym 

operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru, na podstawie umowy 

zawartej z wybranym wykonawcą, zgodnej z ofertą złożoną przez tego wykonawcę. 

2. Uznaje się, że koszty kwalifikowalne zostały poniesione w wyniku wyboru wykonawcy 

danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem 

konkurencyjnego trybu jego wyboru, jeżeli wybór tego wykonawcy nastąpił na podstawie 

najkorzystniejszej oferty spośród ofert otrzymanych od podmiotów niepowiązanych 

osobowo lub kapitałowo z podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy 

technicznej albo beneficjentem. 
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[3. Przez najkorzystniejszą ofertę w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans 

ceny lub kosztu i innych kryteriów określonych przez podmiot ubiegający się o przyznanie 

pomocy lub pomocy technicznej albo beneficjenta w zapytaniu ofertowym udostępnionym 

różnym podmiotom przez zamieszczenie na stronie internetowej prowadzonej przez 

Agencję.] 

<3. Przez najkorzystniejszą ofertę w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym operacji należy rozumieć ofertę złożoną w odpowiedzi na 

zapytanie ofertowe udostępnione przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy 

lub pomocy technicznej albo beneficjenta różnym podmiotom przez zamieszczenie 

na stronie internetowej prowadzonej przez Agencję: 

1) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów 

określonych w zapytaniu ofertowym, albo 

2) z najniższą ceną lub kosztem, gdy cena lub koszt stanowi jedyne kryterium 

określone w zapytaniu ofertowym.> 

4. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 

podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub 

beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub 

osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające na: 

1)   uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 

2)   posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

3)   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 

pełnomocnika; 

4)   pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

5)   pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

[5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub 

pomocy technicznej oraz beneficjent są obowiązani do poniesienia kosztów 
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kwalifikowalnych zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie 

mają zastosowania przepisów ust. 1-4 nie stosuje się także: 

1)   w przypadkach określonych w art. 4 pkt 3 lit. e, ea, g, h oraz i, pkt 4, 7, 12 i 13 oraz 

art. 4d ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych lub 

2)   w przypadku określonym w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych, jeżeli te koszty zostały poniesione zgodnie z przepisami o 

zamówieniach publicznych w wyniku wyboru wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, lub 

3)   gdy wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji nie 

przekracza 20 000 zł netto, lub 

4)   do wyboru grantobiorców, o których mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z 

udziałem lokalnej społeczności, lub 

5)   gdy zadanie ujęte w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji jest wykonywane na 

podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 700 oraz z 2015 r. poz. 349).] 

<5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy 

lub pomocy technicznej oraz beneficjent: 

1)  są obowiązani do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych do 

ponoszenia kosztów kwalifikowalnych albo 

2)  nie są obowiązani do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych do 

ponoszenia kosztów kwalifikowalnych, jeżeli wartość netto danego zadania 

ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji nie przekracza kwoty 

określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych według średniego kursu złotego w stosunku do euro określonego w 

przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych obowiązującego w dniu ustalenia wartości tego 

zadania lub w przypadkach: 

a)  określonych w art. 4 pkt 3 lit. e, ea, g, h oraz i, pkt 4, 7, 12 i 13 oraz art. 4d ust. 1 

pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 

b)  innych niż wymienione w lit. a, jeżeli mimo to dokonali wyboru wykonawców 

poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w 



- 18 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego określonym w 

przepisach o zamówieniach publicznych.> 

<5a. Ustalenia wartości danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym 

operacji dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące, a w przypadku zadań 

dotyczących robót budowlanych nie wcześniej niż 6 miesięcy, przed dniem 

udostępnienia zapytania ofertowego albo – gdy nie udostępniono zapytania 

ofertowego – przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą. 

5b. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się także: 

1) do wyboru grantobiorców, o których mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z 

udziałem lokalnej społeczności, lub 

2) gdy zadanie ujęte w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji jest wykonywane 

na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie 

gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 700, z 2015 r. poz. 349 oraz z 2017 r. poz. 624, 1503 

i 1566). 

5c. W przypadku gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru 

wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym 

operacji nie ma możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty, podmiot ubiegający 

się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent mogą zawrzeć 

umowę na wykonanie tego zadania z wybranym przez nich wykonawcą bez 

zastosowania przepisów ust. 1–3, jeżeli ten wykonawca nie jest powiązany z nimi 

osobowo lub kapitałowo. 

5d. W przypadku gdy wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego 

postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego 

w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji uchyla się od zawarcia umowy na 

wykonanie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, 

podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz 

beneficjent mogą wybrać wykonawcę, którego oferta była kolejną 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego 

postępowania w sprawie wyboru wykonawcy tego zadania. 

5e. W przypadku gdy wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy na 

wykonanie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji 

i nie ma możliwości wybrania innego wykonawcy tego zadania zgodnie z ust. 5d, 

przepis ust. 5c stosuje się odpowiednio, z tym że nie można zawrzeć umowy na 
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wykonanie tego zadania z wykonawcą, który uchylił się od zawarcia umowy na 

wykonanie tego zadania.> 

6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe: 

1)   warunki i tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych 

w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, w tym szczegółowe wymagania 

dotyczące zapytania ofertowego, mając na względzie zapewnienie stosowania przy 

tym wyborze zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości; 

<1a) warunki wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym operacji, w przypadku braku możliwości wyboru 

najkorzystniejszej oferty, mając na względzie przyczyny, które stanowią 

obiektywną przeszkodę w dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty;> 

2)   warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej, o których 

mowa w art. 64 ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 1306/2013, w tym sposób ustalania 

wysokości tych zmniejszeń, w przypadku stwierdzenia niezgodności dotyczącej 

stosowania trybu, o którym mowa w pkt 1, albo stosowania przepisów o 

zamówieniach publicznych, mając na względzie kryteria określone w art. 64 ust. 5 

rozporządzenia nr 1306/2013. 

 

Art. 46. 

1. Poza kontrolami administracyjnymi, kontrolami na miejscu oraz kontrolami ex post, o 

których mowa w art. 52 rozporządzenia [wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 

17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu 

zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej 

zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 

809/2014"] <nr 809/2014>: 

1)   podmiot wdrażający oraz instytucja zarządzająca mogą przeprowadzać kontrole 

podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i pomocy technicznej lub 

beneficjenta w celu sprawdzenia: 

a)  informacji przedstawionych we wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o 

przyznanie pomocy technicznej lub wniosku o płatność, 

b)  prawidłowości realizacji zadań objętych operacją, 

c)  dostarczenia towarów i usług objętych operacją, 
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d)  prawdziwości i kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach realizacji 

operacji oraz ich zgodności z prawem; 

2)   agencja płatnicza może przeprowadzać kontrole beneficjenta po wypłacie płatności 

ostatecznej z tytułu zrealizowania operacji w celu sprawdzenia wypełniania 

zobowiązań: 

a)   stanowiących warunek przyznania pomocy lub zobowiązań wynikających z 

umowy o przyznaniu pomocy - w przypadku działań i poddziałań, o których mowa 

w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a-c i e, pkt 9, 11 lit. b oraz pkt 14 lit. b i c, 

b)  wynikających z umowy o przyznaniu pomocy technicznej. 

2. Kontrole przeprowadzane na podstawie ust. 1: 

1)   pkt 1 są przeprowadzane na zasadach i w trybie określonych w przepisach 

rozporządzenia nr 1306/2013 oraz przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia, 

dotyczących kontroli na miejscu; 

2)   pkt 2 są przeprowadzane na zasadach i w trybie określonych w przepisach 

rozporządzenia nr 1306/2013 oraz przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia, 

dotyczących kontroli ex post, o których mowa w art. 52 rozporządzenia nr 809/2014. 

 

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

krajowym, w szczególności przez: 

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; 
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2)   realizację planu działania w zakresie dotyczącym województwa na podstawie 

dwuletnich planów operacyjnych. 

4. 
(11)

 Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może upoważnić, w drodze rozporządzenia, 

jednostkę sektora finansów publicznych 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)   
(12)

 (uchylony). 

5a. 
(13)

 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, 

[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.] 

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

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

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

5b. 
(14)

 (uchylony). 

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

województwa powierzył wykonywanie tych zadań na podstawie umowy. 

 

[Art. 57h. 

1. Partner KSOW ponosi koszty na realizację operacji w ramach dwuletniego planu 

operacyjnego zgodnie z art. 43a ust. 1. 
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2. Do ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 43a 

ust. 2-5 oraz przepisy wydane na podstawie art. 43a ust. 6. 

3. W przypadku partnera KSOW będącego jednostką, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lub 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, lub związkiem tych 

jednostek, uznaje się, że koszty, o których mowa w ust. 1, zostały poniesione zgodnie z art. 

43a ust. 1, jeżeli wybór wykonawcy danego zamówienia publicznego w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nastąpił na 

podstawie najkorzystniejszej oferty, a czynności związane z przygotowaniem oraz 

przeprowadzeniem postępowania o udzielenie tego zamówienia zostały wykonane przez 

osoby niepodlegające wyłączeniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1-4 tej ustawy.] 

 

<Art. 57h. 

1. Partner KSOW ponosi koszty na realizację operacji w ramach dwuletniego planu 

operacyjnego zgodnie z art. 43a ust. 1. 

2. Do ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 43a ust. 2–5e oraz przepisy wydane na podstawie art. 43a ust. 6.> 

 


