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Warszawa, dnia 5 grudnia 2018 r.                

Opinia do ustawy 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  

oraz ustawy o lasach 

(druk nr 1026) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu skrócenie i uproszczenie procesu wyboru operacji złożonych 

w drodze konkursu przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) do 

jednostki centralnej oraz wypłaty tym partnerom środków finansowych z tytułu realizacji tych 

operacji, jak również uwzględnienie w systemie prawnym zmian Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020).  

Zmiany wprowadzane ustawą polegają m.in. na:  

1) przejęciu przez podmiot pełniący funkcję jednostki centralnej wszystkich zadań 

związanych z oceną i wyborem operacji partnerów KSOW na poziomie krajowym, 

złożonych do tej jednostki w drodze konkursu, weryfikacją i zatwierdzaniem wniosków 

o refundację kosztów poniesionych przez parterów KSOW na realizację tych operacji, 

wypłatą środków finansowych tym partnerom z tego tytułu oraz przyjmowaniem 

i księgowaniem zwrotu tych środków w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

w realizacji operacji; 

2) zwiększeniu limitu środków finansowych dostępnych dla Centrum Doradztwa 

Rolniczego z siedzibą w Brwinowie jako beneficjenta pomocy technicznej PROW 

2014–2020, pełniącego funkcję jednostki centralnej; 

3) uproszczenie trybu wyboru operacji partnerów KSOW na poziomie krajowym, 

zgłoszonych do jednostki centralnej w drodze konkursu; 
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4) uproszczeniu dokumentacji konkursowej, m.in. w zakresie treści regulaminu, 

konstrukcji formularza umowy na realizację operacji oraz formularza wniosku 

o refundację poniesionych kosztów; 

5) sklasyfikowaniu nowego poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność 

ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”; 

6) uwzględnieniu w systemie prawnym wymagań przepisów Unii Europejskiej; 

7) umożliwieniu uzyskania specjalizacji przez doradcę rolniczego również po ukończeniu 

wyłącznie studiów podyplomowych z zakresu danej specjalizacji.  

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 22 listopada 2018 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 2998). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja wniosła do projektu poprawki 

techniczno-legislacyjne. 

W trakcie drugiego czytania zgłoszono poprawkę zmierzającą do objęcia ustawą 

poddziałania „Wsparcie obszarów leśnych dotkniętych skutkami nawałnic w 2017 r.”. 

Poprawka nie zyskała aprobaty Sejmu, wobec czego Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu 

zaproponowanym przez komisję.  

 

III. Uwaga szczegółowa 

Ustawa zmienia przepis upoważniający do wydania rozporządzenia zawarty w art. 45 

w ten sposób że zmienia materię przekazaną do uregulowania w akcie niższego rzędu. Na 

podstawie tego przepisu wydano kilkadziesiąt rozporządzeń  dotyczących poszczególnych 

działań w ramach PROW 2014–2020. 

W art. 6 opiniowanej ustawy zawarto przepis utrzymujący w mocy rozporządzenie 

wydane na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 dotyczące działania „Inwestycje w rozwój obszarów 

leśnych i poprawę żywotności lasów”. 

Ponieważ konsekwencją zmiany przepisu upoważniającego polegającej na zmianie 

zakresu spraw przekazanych do uregulowania jest utrata mocy wydanych aktów 

wykonawczych (§ 32 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej), a ustawa utrzymuje w mocy tylko 
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jeden z nich, to należy przyjąć, że pozostałe rozporządzenia wydane na podstawie art. 45 

z dniem wejścia ustawy w życie przestaną obowiązywać. 

Wydaje się, że taki efekt nie jest zamierzony przez projektodawców. Jeżeli 

rozporządzenia mają obowiązywać do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych 

należy wprowadzić odpowiednią poprawkę. 

Na marginesie należy zauważyć, że  utrzymywane na podstawie art. 6 rozporządzenie 

ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych 

i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 zostało wydane na podstawie art. art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, a nie tylko na 

podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 jak to wskazano w art. 6 opiniowanej ustawy. 

Propozycja poprawki: 

art. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 

oraz art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w 

życie odpowiadających im przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 

pkt 1 albo art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”. 

 

 

Michał Gil 

Główny legislator 

 


