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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 30 sierpnia 2019 r. 

 

o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków 

finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań 

objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli 

 

(druk nr 1289) 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1853) 

Art. 3. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)  gospodarstwo rolne - gospodarstwo w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1307/2013"; 

[2)   producent - producenta rolnego, uczestnika funduszy promocji, beneficjenta programów 

rybackich, organizację producentów, podmiot prowadzący zakład utylizacyjny oraz 

potencjalnego beneficjenta;] 

<2) producent – producenta rolnego, beneficjenta programów rybackich, posiadacza 

zwierzęcia, organizację producentów, podmiot prowadzący zakład utylizacyjny oraz 

potencjalnego beneficjenta;> 

3)   producent rolny - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, będącą: 

a)  (uchylona), 

b)  rolnikiem w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013, lub 
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[c)   posiadaczem zwierzęcia lub posiadaczem zwierzęcia w rozumieniu przepisów o 

systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;] 

[3a)   uczestnik funduszy promocji - wpłacającego na fundusze promocji produktów rolno-

spożywczych, o których mowa w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji 

produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2122, z 2016 r. poz. 2170 oraz z 2017 

r. poz. 624), lub korzystającego ze środków tych funduszy;] 

3b)   beneficjent programów rybackich - beneficjenta programów rybackich finansowanych ze 

środków europejskich i wdrażanych przez Agencję; 

<3c) posiadacz zwierzęcia – posiadacz zwierzęcia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 

ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1149 i …), podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt, podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) w zakresie 

organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, podmiot 

prowadzący działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt w zakresie obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w 

ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności 

gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt oraz podmiot 

prowadzący rzeźnię;> 

4)   organizacja producentów - grupę producentów rolnych, związek grup producentów 

rolnych, wstępnie uznaną organizację producentów owoców i warzyw oraz uznane na 

podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków 

produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 

234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 

671, z późn. zm.) organizację producentów, zrzeszenie organizacji producentów, 

organizację międzybranżową, międzynarodową organizację producentów, 

międzynarodowe zrzeszenie organizacji producentów oraz międzynarodową organizację 

międzybranżową; 

5)  (uchylony); 
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6)    podmiot prowadzący zakład utylizacyjny - podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub 

spalarnię w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt; 

[6a)   potencjalny beneficjent - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która może: 

a)  ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach działań objętych programem rozwoju 

obszarów wiejskich, 

b)  uczestniczyć w innych współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii 

Europejskiej mechanizmach administrowanych przez Agencję lub Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa, w ramach których odpowiednio Agencja lub Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa realizuje swoje zadania 

- niebędącą producentem rolnym, uczestnikiem funduszy promocji, beneficjentem programów 

rybackich, organizacją producentów lub podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny;] 

<6a) potencjalny beneficjent – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która może: 

a) ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach działań objętych programem rozwoju 

obszarów wiejskich, 

b) uczestniczyć w innych niefinansowych, współfinansowanych lub finansowanych 

ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez Agencję 

lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w ramach których odpowiednio 

Agencja lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje swoje zadania 

– niebędącą producentem rolnym, beneficjentem programów rybackich, 

posiadaczem zwierzęcia, organizacją producentów lub podmiotem prowadzącym 

zakład utylizacyjny;> 

7)  działka rolna - działkę rolną w rozumieniu art. 67 ust. 4 lit. a rozporządzenia 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 

uchylającego 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1306/2013", o 

powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha; 

8)   zwierzęta - bydło, owce, kozy i świnie; 

9)  płatności - pomoc finansową dla producentów rolnych, organizacji producentów i 

potencjalnych beneficjentów, udzielaną w całości lub w części ze środków Europejskiego 
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Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji 

lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz 

płatność niezwiązaną do tytoniu w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego. 

Art. 5. 

1. System wykorzystuje się w zakresie: 

1)   przyznawania i wypłaty płatności; 

2)   nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących płatności realizowanych przez 

Agencję; 

3)   postępowania w sprawie zwrotu nienależnie wypłaconych płatności; 

4)   postępowania w sprawie wymierzania kar pieniężnych lub zastosowania innych 

sankcji; 

5)   identyfikacji producentów. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

3a. (uchylony). 

4. Dane zawarte w systemie, określające przebieg granic działek rolnych w państwowym 

systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach Prawa geodezyjnego i 

kartograficznego, mogą być nieodpłatnie udostępniane organowi prowadzącemu 

ewidencję gruntów i budynków. 

[5. We współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach 

administrowanych przez Agencję lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa mogą 

uczestniczyć podmioty wpisane do ewidencji producentów.] 

<5. W niefinansowych, we współfinansowanych lub w finansowanych ze środków Unii 

Europejskiej mechanizmach administrowanych przez Agencję lub Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa mogą uczestniczyć podmioty wpisane do ewidencji 

producentów.> 

Art. 7. 

1. Ewidencja producentów zawiera: 

1)   imię i nazwisko albo nazwę producenta, określenie jego miejsca zamieszkania i adres 

albo określenie siedziby i adres, a w przypadku osoby fizycznej również numer 

ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), z 

zastrzeżeniem ust. 3; 
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2)   numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12; 

3)   numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), jeżeli numer taki został nadany; 

4)   numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

5)   imię i nazwisko oraz określenie miejsca zamieszkania i adres pełnomocnika, jeżeli 

został ustanowiony, albo osoby uprawnionej do reprezentacji, wraz z numerem 

identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numerem ewidencyjnym powszechnego 

elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), z zastrzeżeniem ust. 3; 

[6)    numer rachunku bankowego producenta lub osoby, o której mowa w pkt 5, lub 

numer rachunku producenta lub osoby, o której mowa w pkt 5, prowadzonego w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.] 

<6) numer rachunku bankowego producenta lub numer rachunku producenta 

prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.> 

1a. W przypadku producenta będącego w związku małżeńskim oraz w przypadku producenta 

będącego współposiadaczem gospodarstwa rolnego ewidencja producentów zawiera 

ponadto: 

1)   imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu 

ewidencji ludności (PESEL) małżonka producenta, z zastrzeżeniem ust. 3; 

2)   imiona i nazwiska oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu 

ewidencji ludności (PESEL) współposiadaczy gospodarstwa rolnego będących 

osobami fizycznymi, z zastrzeżeniem ust. 3; 

3)   nazwę oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów 

gospodarki narodowej (REGON) współposiadaczy gospodarstwa rolnego niebędących 

osobami fizycznymi, jeżeli numer taki został nadany. 

1b. W przypadku producenta będącego spółką cywilną ewidencja producentów zawiera 

ponadto: 

1)   imiona i nazwiska oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu 

ewidencji ludności (PESEL) wspólników będących osobami fizycznymi, z 

zastrzeżeniem ust. 3; 

2)   nazwę oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów 

gospodarki narodowej (REGON) wspólników niebędących osobami fizycznymi, jeżeli 

numer taki został nadany. 
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2. W przypadku organizacji producentów ewidencja producentów, oprócz danych, o których 

mowa w ust. 1, zawiera ponadto: 

1)   wskazanie kategorii produktów, ze względu na które organizacja producentów została 

wstępnie uznana lub uznana; 

2)   wykaz członków organizacji producentów, z podaniem imienia i nazwiska albo 

nazwy, numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 12, oraz numeru 

identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), jeżeli numer taki został nadany, a w przypadku osoby fizycznej 

również numeru ewidencyjnego powszechnego elektronicznego systemu ewidencji 

ludności (PESEL), z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli producentem, pełnomocnikiem lub członkiem organizacji producentów jest osoba 

fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, ewidencja producentów zamiast numeru 

ewidencyjnego powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) 

zawiera numer paszportu tej osoby lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość. 

 

Art. 9. 

1. W ewidencji wniosków o przyznanie płatności zamieszcza się, w odniesieniu do każdego 

wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie płatności, dane dotyczące: 

1)   terminów złożenia wniosków o przyznanie płatności; 

2)   tytułów, na podstawie których wnioskodawca ubiega się o przyznanie płatności, a 

także powierzchni działek rolnych objętych jego wnioskiem; 

3)   liczby zwierząt, z podaniem ich gatunku, jeżeli wnioskodawca je posiada; 

4)   sposobu rozpatrzenia wniosku o przyznanie płatności, ze wskazaniem przyczyn 

ewentualnej odmowy przyznania płatności, zastosowania redukcji lub sankcji; 

5)   przeprowadzonych kontroli, w tym wyników tych kontroli; 

6)   wysokości przyznanych płatności, z podaniem dat ich przyznania; 

7)   wysokości wypłaconych płatności, z podaniem dat ich wypłacenia; 

8)   okresów, za które przyznano i wypłacono płatności. 

[2. Do ustalenia liczby zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wykorzystuje się dane zawarte 

w rejestrze zwierząt prowadzonym na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej.] 

<2. Do ustalenia liczby zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wykorzystuje się dane 

zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych 
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zwierząt prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. 

o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.> 

 

Art. 11. 

1. Wpisu producenta do ewidencji producentów dokonuje się, w drodze decyzji 

administracyjnej, na jego wniosek złożony do kierownika biura powiatowego Agencji 

właściwego miejscowo, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję. 

2. (uchylony). 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się nie później niż w dniu złożenia wniosku o 

przyznanie płatności, z tym że: 

[1)   producenci rolni będący posiadaczami zwierząt składają wniosek nie później niż w 

dniu zgłoszenia pierwszego zwierzęcia do rejestru zwierząt prowadzonego na 

podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt 

rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej; 

2)   podmioty prowadzące zakłady utylizacyjne składają wniosek nie później niż w dniu 

dokonania pierwszej utylizacji;] 

<1) posiadacze zwierząt składają wniosek nie później niż w dniu zgłoszenia siedziby 

stada, przy czym posiadacze zwierząt prowadzący: 

a) miejsce gromadzenia zwierząt w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 

kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, 

b) działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt w zakresie: 

– organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, 

– obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności 

rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, 

pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, 

c) rzeźnię 

– składają wniosek nie później niż w dniu zgłoszenia działalności, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i 

rejestracji zwierząt, do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych 

i siedzib stad tych zwierząt prowadzonego na podstawie przepisów tej ustawy; 
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2) podmioty prowadzące zakłady utylizacyjne składają wniosek nie później niż 

w dniu zgłoszenia działalności, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 

2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, do rejestru 

zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt prowadzonego 

na podstawie przepisów tej ustawy;> 

3)  (uchylony). 

4)  (uchylony). 

5)   producenci rolni lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów 

rolnych mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach 

działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-5, 7 oraz 10-18 ustawy 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 2016 r. poz. 1387 i 1579 

oraz z 2017 r. poz. 5 i 624), za pośrednictwem organu właściwego do przyznania 

pomocy w ramach tych działań; 

6)   producenci rolni lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów 

rolnych mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach 

działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4-6 oraz 8-12 ustawy 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), za pośrednictwem organu właściwego do przyznania pomocy w ramach 

tych działań; 

[7)    uczestnicy funduszy promocji lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji 

producentów mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o udział w mechanizmach 

administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa współfinansowanych 

lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej, za pośrednictwem organu 

właściwego do rozstrzygnięcia sprawy objętej postępowaniem wszczętym na ten 

wniosek.] 

<7) potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów mogą złożyć 

wniosek łącznie z wnioskiem o udział w mechanizmach administrowanych przez 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa niefinansowych, współfinansowanych lub 

finansowanych ze środków Unii Europejskiej, za pośrednictwem organu 
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właściwego do rozstrzygnięcia sprawy objętej postępowaniem wszczętym na ten 

wniosek.> 

Art. 12. 

1. W decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1, producentowi nadaje się numer identyfikacyjny. 

2. Numer identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1, jest niepowtarzalny i nie przechodzi na 

następcę prawnego. 

3. Wnioskodawcy podlegającemu wpisowi do ewidencji producentów na podstawie kilku 

tytułów nadaje się jeden numer identyfikacyjny. 

4. W przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa 

rolnego nadaje się: 

1)   jeden numer identyfikacyjny temu z małżonków lub współposiadaczy, co do którego 

współmałżonek lub współposiadacz wyrazili pisemną zgodę; 

[2)   odrębny numer identyfikacyjny od numeru, o którym mowa w pkt 1, jeżeli 

wnioskodawca prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące 

zorganizowaną całość gospodarczą.] 

<2) odrębny numer identyfikacyjny od numeru, o którym mowa w pkt 1, jeżeli 

wnioskodawca: 

a) jest producentem rolnym i prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo 

rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą lub 

b) zamierza uczestniczyć w mechanizmach innych niż wymienione w ust. 4b, lub 

c) jest posiadaczem zwierzęcia lub podmiotem prowadzącym zakład 

utylizacyjny.> 

4a. Wnioskodawcę, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, wpisuje się do ewidencji producentów i 

nadaje mu się odrębny numer identyfikacyjny. 

<4b. Numer identyfikacyjny nadany w trybie ust. 4 pkt 2 lit. b i c nie może być 

wykorzystywany do ubiegania się o: 

1) przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego; 

2) przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 i 10–

12 ustawy 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; 
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3) wypłatę pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15 

ustawy 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; 

4) wypłatę płatności w ramach działania, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze 

środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 

Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1867).> 

[5. W przypadku producentów rolnych, podmiotów prowadzących zakłady utylizacyjne lub 

potencjalnych beneficjentów, działających w formie spółki cywilnej, nadaje się jeden 

numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny nadaje się spółce.] 

<5. W przypadku producentów działających w formie spółki cywilnej nadaje się jeden 

numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny nadaje się spółce.> 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, do wniosku o wpis do ewidencji 

producentów dołącza się pisemną zgodę odpowiednio współmałżonka lub 

współposiadaczy gospodarstwa rolnego. 

 

 

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. 

z  2019 r. poz. 1149) 

Art. 12. 

1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego zgłasza kierownikowi biura: 

1)   informacje określone w art. 7 ust. 1 tiret drugie rozporządzenia nr 1760/2000 w 

terminie 7 dni - w przypadku bydła; 

2)   informacje określone w art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 21/2004 - w przypadku owiec i 

kóz; 

3)   ubój, zabicie lub padnięcie zwierzęcia w terminie 7 dni - w przypadku owiec i kóz. 

2. (uchylony) 

3. Posiadacz świń jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura w terminie 7 dni: 

1)   zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z 

państw trzecich albo państw członkowskich, 

2)   ubój zwierzęcia gospodarskiego 
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- z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia 

lub przeznaczenia zwierzęcia. 

3a. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 

podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, 

zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z 

przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w 

tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz 

świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze jest obowiązany zgłosić 

kierownikowi biura w terminie 2 dni: 

1)   zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, 

2)   ubój zwierzęcia gospodarskiego 

- z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia 

lub przeznaczenia zwierzęcia. 

<3b. Posiadacz lochy, która została oznakowana kolczykiem z indywidualnym numerem 

identyfikacyjnym lochy na podstawie ustawy, zgłasza kierownikowi biura w terminie 

7 dni kupno, sprzedaż lub przemieszczenie do innej siedziby stada, ubój, zabicie lub 

padnięcie zwierzęcia oznakowanego. 

3c. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 

podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, 

zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego 

zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi 

w tym zakresie, posiadacz lochy, która została oznakowana kolczykiem z 

indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy na podstawie ustawy, zgłasza 

kierownikowi biura zdarzenia, o których mowa w ust. 3b, w terminie 2 dni.> 

4. Przepisów ust. 3 nie stosuje się do posiadaczy świń władających nimi tymczasowo w 

związku z: 

1)   transportem zwierząt; 

2)   organizowaniem wystaw, pokazów lub konkursów. 

5. (uchylony) 

6. Podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię jest obowiązany zgłosić 

kierownikowi biura, w terminie 7 dni, unieszkodliwienie zwłok zwierzęcia 

gospodarskiego. 
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7. [Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, 3, 3a i 6, dokonuje się w formie:] 

<Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, 3–3c i 6, dokonuje się w formie:> 

1)   pisemnej na formularzu udostępnionym przez Agencję albo 

2)   elektronicznej: 

a)  przez umieszczenie danych na informatycznym nośniku danych w sposób 

określony przez Agencję albo 

b)  na formularzu umieszczonym na stronie internetowej administrowanej przez 

Agencję, umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego 

Agencji, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych. 

8. (uchylony) 

<Art. 17a. 

1. Posiadacz lochy może ją dodatkowo oznakować poprzez założenie na  małżowinę 

uszną kolczyka zawierającego indywidualny numer identyfikacyjny lochy. 

2. Indywidualny numer identyfikacyjny lochy jest przechowywany w rejestrze zwierząt 

gospodarskich oznakowanych. 

3. W przypadku utraty przez lochę kolczyka z indywidualnym numerem 

identyfikacyjnym lochy lub uszkodzenia go w sposób uniemożliwiający identyfikację 

lochy, znakuje się tę lochę kolczykiem z innym indywidualnym numerem 

identyfikacyjnym lochy.  

4. Do kolczyków z indywidualnym numerem identyfikacyjnym loch przepisy art. 17 ust. 

3a, 3c i 4 stosuje się odpowiednio. 

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

oznakowania loch kolczykami z indywidualnym numerem identyfikacyjnym loch, w 

tym wzór oraz wymagania i warunki techniczne tych kolczyków, mając na względzie 

zdrowie tych zwierząt gospodarskich i trwałość informacji umieszczonych na tych 

kolczykach.> 

Art. 20. 

1. Posiadacz owcy lub kozy zgłasza kierownikowi biura fakt oznakowania zwierzęcia, 

zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 21/2004, w każdym przypadku przed 

opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada, w której się urodziło, nie później jednak 

niż w terminie 180 dni od dnia urodzenia tego zwierzęcia, z zastrzeżeniem art. 22. 

2. Posiadacz świni, z zastrzeżeniem art. 22: 



- 13 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1)    jest obowiązany oznakować świnię numerem identyfikacyjnym zgodnym z numerem 

siedziby stada, w której świnia się urodziła, przez założenie na małżowinę uszną 

kolczyka z tym numerem albo wytatuowanie tego numeru przed opuszczeniem przez 

to zwierzę tej siedziby stada, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia 

urodzenia tego zwierzęcia; 

2)   zgłasza kierownikowi biura fakt oznakowania świni zgodnie z pkt 1, w terminie 7 dni 

od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt. 

2a. W przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba 

stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, posiadacz świni 

jest obowiązany bezzwłocznie, jednak nie później niż przed opuszczeniem przez to 

zwierzę tej siedziby stada, dodatkowo oznakować tę świnię numerem identyfikacyjnym 

zgodnym z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni, przez: 

1)   założenie na małżowinę uszną kolczyka z tym numerem albo 

2)   wytatuowanie tego numeru. 

2b. (uchylony) 

2c. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 

podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, 

zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z 

przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w 

tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz 

świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze zgłasza kierownikowi biura fakt 

oznakowania świni zgodnie z ust. 2 pkt 1, w terminie 2 dni od dnia oznakowania, 

określając liczbę oznakowanych zwierząt. 

<2d. W przypadkach, o których mowa w art. 17a ust. 1 lub 3, posiadacz lochy jest 

obowiązany zgłosić oznakowanie lochy kolczykiem z indywidualnym numerem 

identyfikacyjnym lochy kierownikowi biura w terminie 7 dni od dnia oznakowania 

zwierzęcia wraz z podaniem indywidualnego numeru identyfikacyjnego lochy.> 

3. Kierownik biura nadaje, w drodze decyzji, nowy numer identyfikacyjny zwierzęciu 

gospodarskiemu i nakazuje założenie kolczyka z nowo nadanym numerem na koszt 

Agencji w przypadku, gdy numer identyfikacyjny nadany zwierzęciu w państwie wysyłki 

nie może być stosowany w Systemie. 

4. [Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 2c, dokonuje się w formie:] 

<Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 2c i 2d, dokonuje się w formie:> 
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1)   pisemnej na formularzu udostępnionym przez Agencję albo 

2)   elektronicznej: 

a)  przez umieszczenie danych na informatycznym nośniku danych w sposób 

określony przez Agencję albo 

b)  na formularzu umieszczonym na stronie internetowej administrowanej przez 

Agencję, umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego 

Agencji, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych. 

 

Art. 21. 

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego nabywa bezpośrednio u dostawcy znajdującego się na 

liście, o której mowa w art. 26: 

[1)   kolczyki lub duplikaty kolczyków z numerami identyfikacyjnymi zwierząt gospodarskich, 

lub] 

<1) kolczyki lub duplikaty kolczyków z numerami identyfikacyjnymi zwierząt 

gospodarskich oraz kolczyki z indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi loch, 

lub> 

2)   kolczyki lub duplikaty kolczyków zawierające elektroniczne identyfikatory, lub 

3)   czytniki elektronicznych identyfikatorów. 

 

Art. 26. 

1. Agencja prowadzi listę dostawców. 

2. Wpis na listę dostawców, o której mowa w ust. 1, następuje po: 

1)   złożeniu przez wnioskodawcę do Prezesa Agencji wniosku na formularzu 

opracowanym przez Agencję, do którego dołącza się: 

a)  wyniki badań wykonanych przez niezależne od wnioskodawcy laboratorium 

badawcze, stwierdzających, że dostarczany kolczyk lub duplikat kolczyka będzie 

spełniał wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 5 

albo 

b)  wyniki badań wykonanych przez niezależne od wnioskodawcy laboratorium 

badawcze, stwierdzających, że dostarczany kolczyk i duplikat kolczyka 

zawierający elektroniczny identyfikator będzie spełniał wymagania określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 5 oraz dokument wystawiony przez 

laboratorium badawcze, znajdujące się w wykazie laboratoriów, o którym mowa w 
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art. 32a ust. 5 pkt 2, stwierdzający, że dostarczany kolczyk i duplikat kolczyka 

zawierający elektroniczny identyfikator będzie spełniał wymagania określone w 

decyzji Komisji nr 2006/968, albo 

c)  dokument wystawiony przez laboratorium badawcze znajdujące się w wykazie 

laboratoriów badawczych, o którym mowa w art. 32a ust. 5 pkt 2, stwierdzający, 

że dostarczany czytnik elektronicznych identyfikatorów będzie spełniał 

wymagania określone w decyzji Komisji nr 2006/968 [;] <,> <albo> 

<d) wyniki badań wykonanych przez niezależne laboratorium badawcze, 

stwierdzających, że dostarczany kolczyk z indywidualnym numerem 

identyfikacyjnym lochy będzie spełniał wymagania określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 17a ust. 5.> 

2)   zawarciu umowy, o której mowa w art. 27. 

2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)   imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

wnioskodawcy; 

2)   numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON); 

3)    numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile 

wnioskodawca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4)   rodzaj towaru, jaki wnioskodawca zamierza dostarczać w ramach umowy, o której 

mowa w art. 27; 

5)   obszar, na którym wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. 

3. Lista dostawców, o której mowa w ust. 1, jest podawana do publicznej wiadomości w 

sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. 

 

[Art. 27. 

Umowa między Agencją a podmiotem zamierzającym dostarczać kolczyki lub duplikaty 

kolczyków zawiera w szczególności: 

1)   okres obowiązywania umowy oraz sposób rozwiązania umowy; 

2)   zobowiązanie do: 

a)  terminowego dostarczania kolczyków, duplikatów kolczyków, kolczyków lub 

duplikatów kolczyków zawierających elektroniczne identyfikatory, spełniających 

wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 5 oraz w 
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decyzji Komisji nr 2006/968, albo czytników elektronicznych identyfikatorów, 

spełniających wymagania określone w decyzji Komisji nr 2006/968, 

b)  składania Prezesowi Agencji miesięcznych raportów dotyczących dostarczonych 

kolczyków, duplikatów kolczyków, kolczyków lub duplikatów kolczyków zawierających 

elektroniczne identyfikatory albo czytników elektronicznych identyfikatorów.] 

 

<Art. 27. 

Umowa między Agencją a podmiotem zamierzającym dostarczać kolczyki lub duplikaty 

kolczyków albo kolczyki z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy zawiera w 

szczególności: 

1) okres obowiązywania umowy oraz sposób rozwiązania umowy; 

2) zobowiązanie do: 

a) terminowego dostarczania kolczyków, duplikatów kolczyków, kolczyków z 

indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy, kolczyków lub duplikatów 

kolczyków zawierających elektroniczne identyfikatory, spełniających wymagania 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 5 lub art. 17a ust. 5 

oraz w decyzji Komisji nr 2006/968, albo czytników elektronicznych 

identyfikatorów, spełniających wymagania określone w decyzji Komisji nr 

2006/968, 

b) składania Prezesowi Agencji miesięcznych raportów dotyczących dostarczonych 

kolczyków, duplikatów kolczyków, kolczyków z indywidualnym numerem 

identyfikacyjnym lochy, kolczyków lub duplikatów kolczyków zawierających 

elektroniczne identyfikatory albo czytników elektronicznych identyfikatorów.> 

 

Art. 28. 

1. Prezes Agencji niezwłocznie rozwiązuje umowę z dostawcą i skreśla go z listy, o której 

mowa w art. 26, w przypadku gdy dostawca: 

[1)   zaprzestał dostarczania kolczyków lub duplikatów kolczyków, kolczyków lub 

duplikatów kolczyków zawierających elektroniczne identyfikatory albo czytników 

elektronicznych identyfikatorów; 

2)   dostarcza kolczyki lub duplikaty kolczyków, kolczyki lub duplikaty kolczyków 

zawierających elektroniczne identyfikatory albo czytniki elektronicznych 

identyfikatorów, które nie spełniają wymagań określonych w przepisach wydanych na 
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podstawie art. 17 ust. 5 oraz w decyzji Komisji nr 2006/968, co jest potwierdzone 

wynikami badań wykonanych przez laboratorium badawcze, znajdujące się w wykazie 

laboratoriów, o którym mowa w art. 32a ust. 5 pkt 2, lub inne niezależne laboratorium 

badawcze;] 

<1) zaprzestał dostarczania kolczyków lub duplikatów kolczyków, kolczyków z 

indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy, kolczyków lub duplikatów 

kolczyków zawierających elektroniczne identyfikatory albo czytników 

elektronicznych identyfikatorów; 

2) dostarcza kolczyki lub duplikaty kolczyków, kolczyki z indywidualnym numerem 

identyfikacyjnym lochy, kolczyki lub duplikaty kolczyków zawierających 

elektroniczne identyfikatory albo czytniki elektronicznych identyfikatorów, które 

nie spełniają wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 17 

ust. 5 lub art. 17a ust. 5 oraz w decyzji Komisji nr 2006/968, co jest potwierdzone 

wynikami badań wykonanych przez laboratorium badawcze, znajdujące się w 

wykazie laboratoriów, o którym mowa w art. 32a ust. 5 pkt 2, lub inne niezależne 

laboratorium badawcze;> 

3)   nie składa raportów, o których mowa w art. 27 pkt 2 lit. b. 

2. Jeżeli przyczyną rozwiązania umowy z dostawcą są naruszenia, o których mowa w ust. 1 

pkt 2, dostawca ten zwraca Agencji koszty wykonania badań przez laboratorium 

badawcze. 

 

 

 

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 2018 r. poz. 1936) 

 

Art. 19. 

Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyznania pomocy powinno nastąpić w terminie 

niezbędnym do należytego wyjaśnienia sprawy, w tym do przeprowadzenia kontroli 

określonych w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1. 
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<Art. 19a. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych może podjąć, w drodze rozporządzenia, decyzję o 

wypłacie zaliczek na poczet wypłaty pomocy w ramach działania, o którym mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 15, przewidzianą w art. 75 ust. 1 akapit trzeci lit. b rozporządzenia 

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 uchylającego 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 (Dz. Urz. UE L 

347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), określając w tym rozporządzeniu procentową 

wielkość zaliczek na poczet wypłaty pomocy w ramach działania, o którym mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 15, oraz termin rozpoczęcia wypłaty tych zaliczek, mając na 

względzie przepisy ustawy budżetowej na dany rok i realizację tej ustawy oraz 

przepisy Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy 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 2018 r. poz. 627 oraz z 

2019 r. poz. 83 i 504), w tym przepisy wydane na podstawie art. 75 ust. 3 

rozporządzenia 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 uchylającego 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. 

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

rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych 

może określić szczegółowe warunki lub tryb wypłaty zaliczek na poczet wypłaty 

pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15, mając na 

względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnioną wypłatą tych zaliczek. 

3. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 1, zaliczka na poczet wypłaty 

pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15, jest wypłacana 

podmiotom ubiegającym się o wypłatę takiej pomocy z urzędu.> 
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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. 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.] 

<2. 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 

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, 

jest kierownik biura powiatowego Agencji. 

3. Do złożenia wniosku, o którym 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, 
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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 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2160 oraz z 2019 r. poz. 1318) 

 

Art. 6. 

1. Podmioty określone w: 

1)   art. 3 ust. 1 dokonują wpłaty na Fundusz Promocji Mleka na podstawie decyzji, o 

której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, za okresy kwartalne, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia tej decyzji; 

2)   art. 3 ust. 3: 

a)   składają Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka deklaracje, w których 

wykazują wysokość zobowiązania na rzecz danego funduszu promocji, z 

wyszczególnieniem odrębnie kwoty naliczonej i kwoty pobranej, za okresy 

kwartalne, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym 

kwartale; 

b)   bez wezwania Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, obliczają kwotę 

należną z tytułu naliczenia wpłaty na rzecz danego funduszu promocji za okresy 

kwartalne i przekazują tę kwotę w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po 

danym kwartale. 

2. Deklaracje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, są składane na formularzach 

opracowanych i udostępnionych przez Krajowy Ośrodek i zawierają w szczególności: 

[1)    nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu 

naliczającego, pobierającego i przekazującego wpłaty na dany fundusz promocji oraz 

numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o 

krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853);] 

<1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres 

podmiotu naliczającego, pobierającego i przekazującego wpłaty na dany fundusz 

promocji;> 
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2)   określenie ilości lub wartości towaru, stanowiących podstawę wpłaty; 

3)   kwotę należną z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji za określony kwartał. 

3. Jeżeli wysokość zobowiązania za dany kwartał nie przekracza pięciokrotnie wysokości 

kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zobowiązanie to 

zalicza się na poczet zobowiązania za kolejny kwartał. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się 

odpowiednio. 

3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, deklaracje określone w ust. 1 pkt 2 lit. a składa 

się, jeżeli suma zobowiązań na rzecz danego funduszu promocji za dany kwartał i kolejne 

kwartały przekracza pięciokrotnie wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

4. Do wpłat i podmiotów, o których mowa w art. 3, stosuje się odpowiednio przepisy działu 

III i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 

201, 648, 768, 935, 1428 i 1537), chyba że ustawa stanowi inaczej. 

5. Uprawnienia organów podatkowych określone w ustawie, o której mowa w ust. 4, 

przysługują: 

1)    Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka jako organowi pierwszej instancji; 

2)    ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych jako organowi odwoławczemu od 

decyzji Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka. 

6. Do egzekucji należności przypadających na rzecz danego funduszu promocji od 

podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3, stosuje się przepisy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

 

 

USTAWA z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1353) 

 

Art. 17. 

1. Jednostka certyfikująca przekazuje: 

[1)    Głównemu Inspektorowi oraz Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie dokumentu 

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do dnia 30 

listopada każdego roku, wykaz producentów, o których mowa w ustawie z dnia 18 

grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853), 



- 22 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

którzy spełnili określone wymagania dotyczące produkcji ekologicznej zgodnie z 

przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego, według stanu na dzień 15 listopada 

tego roku;] 

<1) Głównemu Inspektorowi oraz Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie 

dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, wykaz 

producentów, o których mowa w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853 oraz z 2019 r. poz. 

…), którzy spełnili określone wymagania dotyczące produkcji ekologicznej 

zgodnie z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego do dnia: 

a) 15 października każdego roku – w przypadku producentów, względem 

których jednostka certyfikująca stwierdziła spełnienie tych wymagań do dnia 

1 października danego roku, 

b) 30 listopada każdego roku – w przypadku producentów innych niż wskazani 

w lit. a, względem których jednostka certyfikująca stwierdziła spełnienie tych 

wymagań do dnia 15 listopada danego roku;> 

2)   Głównemu Inspektorowi do dnia 31 stycznia każdego roku - wykaz, a do dnia 31 

marca każdego roku - sprawozdanie, o których mowa w art. 27 ust. 14 rozporządzenia 

nr 834/2007, które zawierają dane i informacje zebrane przez tę jednostkę, wynikające 

z posiadanego przez nią zakresu upoważnienia do działania w rolnictwie 

ekologicznym. 

1a. Jeżeli w wyniku kontroli przeprowadzonej przez jednostkę certyfikującą zostanie 

stwierdzona konieczność uzupełnienia lub zmiany danych zawartych w wykazie, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1, jednostka certyfikująca uzupełnia lub zmienia ten wykaz, według 

stanu na dzień 31 grudnia tego roku, i przekazuje go Głównemu Inspektorowi oraz 

Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sposób i w formie 

określonej w ust. 1 pkt 1. w terminie do dnia 14 stycznia roku następującego po roku 

przekazania tego wykazu. 

2. Zgłoszenia błędów lub pomyłek w informacjach zawartych w: 

1)   wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje się do ostatniego dnia lutego roku 

następującego po roku przekazania tego wykazu; 
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2)   wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje się do ostatniego dnia lutego roku, 

w którym ten wykaz został przekazany; 

3)   sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje się do 30 kwietnia roku, w 

którym to sprawozdanie zostało przekazane. 

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dla celów postępowania dowodowego w 

postępowaniu prowadzonym w sprawach związanych z udzielaniem pomocy finansowej 

producentom ekologicznym, na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnej, przepisów 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 oraz 

przepisów 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, stanowi dokument urzędowy w rozumieniu 

przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza 

wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz sposób jego przekazywania, mając na 

względzie uzyskanie informacji związanych z udzielaniem pomocy finansowej 

producentom ekologicznym na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnej, przepisów 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 oraz 

przepisów 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. 

5. Wykaz i sprawozdanie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się na formularzach 

opracowanych i udostępnionych przez Głównego Inspektora jednostkom certyfikującym i 

przekazuje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a w przypadku 

udostępnienia jednostkom certyfikującym oprogramowania lub systemu 

teleinformatycznego do przekazania tego wykazu lub sprawozdania - z zastosowaniem 

tego oprogramowania lub systemu. 
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USTAWA z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312) 

 

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] 

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

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności, który może być wykorzystywany do ubiegania 

się o te 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. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. Przepisu art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 1307/2013 nie stosuje się. 

 

Art. 18. 

1. W przypadku gdy działka rolna lub zwierzę, do których rolnik ubiega się o przyznanie 

płatności, stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, płatności 

bezpośrednie przysługują posiadaczowi zależnemu. 

2. W przypadku gdy: 

1)   działka rolna jest przedmiotem współposiadania w dniu 31 maja danego roku lub 

2)   zwierzę jest przedmiotem współposiadania przez okres, w jakim posiadanie zwierząt 

jest warunkiem przyznania danej płatności 
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- płatności bezpośrednie przysługują temu współposiadaczowi, na którego pozostali 

współposiadacze wyrazili zgodę. Zgoda ta nie jest wymagana, jeżeli miałaby 

pochodzić od współposiadacza będącego małżonkiem wnioskodawcy. 

3. Zgodę, o której mowa w ust. 2, dołącza się do wniosku o przyznanie płatności 

bezpośrednich. 

[4. Płatność bezpośrednia do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa przysługuje rolnikowi, który, na dzień 31 maja danego roku, ma do tej 

działki tytuł prawny.] 

<4. Płatność bezpośrednia do działki rolnej będącej własnością Skarbu Państwa, 

państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej 

osoby prawnej przysługuje rolnikowi, który, na dzień 31 maja danego roku, ma do 

tej działki tytuł prawny.> 

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, 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; 

[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 
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"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.] 

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

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, 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 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 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. 
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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 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118). 

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 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 
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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. 27. 

1. W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o 

przyznanie płatności bezpośrednich do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie 

tych płatności, płatności bezpośrednie przysługują jego spadkobiercy, jeżeli: 

1)   grunty, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych, były w 

posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy w dniu 31 maja roku, w którym został 

złożony ten wniosek; 

2)   zwierzęta, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności związanych do 

zwierząt, były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy przez okres, w jakim 

posiadanie zwierząt jest warunkiem przyznania tych płatności; 

[3)   spełnia on warunki do przyznania danej płatności.] 

<3) spełnia on warunki do przyznania danej płatności, z tym że warunek posiadania 

numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, uznaje się za 

spełniony, nawet jeżeli spadkobiercy został nadany numer identyfikacyjny, który 

nie może być wykorzystywany do ubiegania się o przyznanie płatności 

bezpośrednich.> 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spadkobierca rolnika wstępuje do toczącego się 

postępowania na jego miejsce na wniosek złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia 

spadku. 

3. Spadkobierca rolnika podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, numer identyfikacyjny 

nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności albo dołącza do 

tego wniosku kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów w rozumieniu tych 

przepisów. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca rolnika dołącza: 

1)   prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo 

2)   w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie 

nabycia spadku: 
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a)  zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo 

b)  kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku: 

–  potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo 

–  potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego 

pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo kopią tego potwierdzenia potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, 

albo 

3)   zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, spadkobierca rolnika składa prawomocne 

postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 21 dni od dnia 

uprawomocnienia się tego postanowienia. 

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu 

poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że do nabycia 

spadku uprawnionych jest więcej spadkobierców niż jeden spadkobierca rolnika, 

spadkobierca wstępujący do postępowania w sprawie o przyznanie płatności 

bezpośrednich, o których mowa w ust. 1: 

1)   dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo 

2)   składa wraz z postanowieniem sądu, o którym mowa w ust. 5 

- oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika o wyrażeniu zgody na wstąpienie tego 

spadkobiercy na miejsce rolnika i przyznanie mu płatności bezpośrednich. 

7. Zgoda, o której mowa w ust. 6, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez 

małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 2, został złożony przez spadkobiercę 

będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego. 

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca rolnika składa do kierownika biura 

powiatowego Agencji, do którego rolnik złożył wniosek, o którym mowa w ust. 1. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, decyzję w sprawie o przyznanie płatności 

bezpośrednich spadkobiercy rolnika wydaje się po złożeniu przez niego odpisu 

prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. 

10. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu. 

11. Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot 

zapisu windykacyjnego, grunty lub zwierzęta objęte wnioskiem o przyznanie płatności 
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bezpośrednich złożonym przez tego rolnika lub prawo majątkowe, z którym łączy się 

posiadanie tych gruntów lub zwierząt, przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 46. 

[1. Zaliczka na poczet płatności bezpośrednich jest wypłacana rolnikowi z urzędu w 

przypadku wystąpienia okoliczności mogących powodować trudności finansowe lub 

pogorszenie sytuacji finansowej większej liczby rolników, w szczególności gdy 

okoliczności te mają charakter nadzwyczajny lub są wynikiem działania siły wyższej, 

zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia nr 

1306/2013. 

2. Zaliczka na poczet płatności bezpośrednich jest wypłacana rolnikowi prowadzącemu 

działalność rolniczą w zakresie lub na obszarze objętych okolicznościami, o których mowa 

w ust. 1.] 

[3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do 

spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych określi, w drodze rozporządzenia, procentową wielkość zaliczek na poczet 

płatności bezpośrednich, termin rozpoczęcia ich wypłaty oraz zakres lub obszar objęte 

okolicznościami, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze założenia do ustawy 

budżetowej na dany rok, zakres oddziaływania okoliczności, o których mowa w ust. 1, lub 

podział administracyjny kraju. 

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

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może określić 

szczegółowe warunki lub tryb wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich, mając 

na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnioną wypłatą tych zaliczek.] 

<3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych może podjąć, w drodze rozporządzenia, decyzję o 

wypłacie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich, przewidzianą w art. 75 ust. 1 

akapit trzeci lit. a rozporządzenia nr 1306/2013, określając w tym rozporządzeniu 

procentową wielkość zaliczek na poczet płatności bezpośrednich oraz termin 

rozpoczęcia wypłaty tych zaliczek, mając na względzie przepisy ustawy budżetowej 

na dany rok i realizację tej ustawy oraz przepisy Unii Europejskiej, o których mowa 

w art. 1 pkt 1, w tym przepisy wydane na podstawie art. 75 ust. 3 rozporządzenia nr 

1306/2013. 
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4. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw 

rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych 

może określić: 

1) szczegółowe warunki lub tryb wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich 

lub 

2) rodzaje płatności bezpośrednich, które są objęte wypłatą zaliczek na poczet 

płatności bezpośrednich 

– mając na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnioną wypłatą tych zaliczek.> 

<5. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 3, zaliczka na poczet płatności 

bezpośrednich jest wypłacana rolnikowi z urzędu.> 

 

 

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 2018 r. poz. 627 oraz z 

2019 r. poz. 83 i 504) 

Art. 20. 

1. Jeżeli warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie gospodarstwa rolnego lub gruntu i 

pomoc jest przyznawana do powierzchni gruntu, a grunt ten stanowi przedmiot posiadania 

samoistnego i posiadania zależnego, pomoc przysługuje posiadaczowi zależnemu gruntu. 

2. Jeżeli warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie lub własność gospodarstwa rolnego 

lub gruntu i pomoc jest przyznawana do powierzchni gruntu, a grunt ten stanowi 

przedmiot współposiadania lub współwłasności, pomoc przysługuje temu 

współposiadaczowi lub współwłaścicielowi gruntu, co do którego pozostali 

współposiadacze lub współwłaściciele wyrazili zgodę na piśmie. 

3. Zgodę, o której mowa w ust. 2, dołącza się do wniosku o przyznanie pomocy. 

[4. Jeżeli warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie gospodarstwa rolnego lub gruntu i 

pomoc jest przyznawana do powierzchni gruntu, to taka pomoc do gruntu wchodzącego w 

skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługuje podmiotowi, który ma do 

tego gruntu tytuł prawny, z tym że w przypadku działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 

10-12 - podmiotowi, który, na dzień 31 maja danego roku, ma do tego gruntu tytuł 

prawny.] 
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<4. Jeżeli warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie gospodarstwa rolnego lub 

gruntu i pomoc jest przyznawana do powierzchni gruntu, to taka pomoc do gruntu 

będącego własnością Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki 

samorządu terytorialnego lub samorządowej osoby prawnej, przysługuje 

podmiotowi, który ma do tego gruntu tytuł prawny, z tym że w przypadku działań, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10–12 – podmiotowi, który, na dzień 31 maja 

danego roku, ma do tego gruntu tytuł prawny.> 

 

<Art. 38a. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych może podjąć, w drodze rozporządzenia, decyzję o 

wypłacie zaliczek na poczet pomocy w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 8 lit. a, w zakresie rocznej premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 

rozporządzenia nr 1305/2013, lub w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 10–12, przewidzianą w art. 75 ust. 1 akapit trzeci lit. b rozporządzenia nr 

1306/2013, określając w tym rozporządzeniu procentową wielkość tych zaliczek oraz 

termin rozpoczęcia wypłaty tych zaliczek, mając na względzie przepisy ustawy 

budżetowej na dany rok i realizację tej ustawy oraz przepisy Unii Europejskiej, o 

których mowa w art. 1 pkt 1, w tym przepisy wydane na podstawie art. 75 ust. 3 

rozporządzenia nr 1306/2013. 

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

rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych 

może określić: 

1) szczegółowe warunki lub tryb wypłaty zaliczek na poczet pomocy w ramach 

poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a, w zakresie rocznej 

premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, lub w 

ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10–12, lub 

2) rodzaje działań lub poddziałań, które są objęte wypłatą zaliczek na poczet 

pomocy w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a, w 

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

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

– mając na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnioną wypłatą tych zaliczek. 
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3. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 1, zaliczka na poczet pomocy w 

ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a, 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, jest wypłacana podmiotom 

ubiegającym się o przyznanie takiej pomocy z urzędu.> 

 

Art. 43. 

1. Kary administracyjnej z tytułu nieprzestrzegania wzajemnej zgodności nie stosuje się, 

jeżeli wynosi ona nie więcej niż równowartość w złotych kwoty, o której mowa w art. 97 

ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1306/2013. 

<1a. W przypadku działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12, w razie śmierci 

podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą fizyczną, pomoc 

może zostać przyznana spadkobiercy wstępującemu do toczącego się postępowania 

na miejsce tego podmiotu, nawet jeżeli do ubiegania się o tę pomoc wykorzystuje 

numer identyfikacyjny nadany w trybie art. 12 ust. 4 pkt 2 lit. b i c ustawy z dnia 18 

grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853 

oraz z 2019 r. poz. …).> 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w decyzji w sprawie o przyznanie jednolitej 

płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodego rolnika, płatności 

dodatkowej, płatności związanych do powierzchni upraw lub płatności związanych do 

zwierząt: 

1)   podaje się informację o niezastosowaniu kary administracyjnej; 

2)   nakazuje się realizację w wyznaczonym terminie, o którym mowa w art. 39 ust. 2 

akapit drugi rozporządzenia nr 640/2014, określonych działań naprawczych mających 

na celu usunięcie stwierdzonych niezgodności. 

3. Agencja jest właściwa do podjęcia działań, o których mowa w art. 97 ust. 3 akapit drugi 

rozporządzenia nr 1306/2013, w tym kontroli realizacji działań, o których mowa w ust. 2 

pkt 2, a w przypadku gdy niezgodność dotyczy wymogu, do którego kontroli na podstawie 

art. 38 ust. 1 jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, do podjęcia tych działań jest 

właściwy ten lekarz. 

4. W przypadku gdy rolnik nie podjął działań naprawczych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, w 

terminie wyznaczonym w decyzji w sprawie o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, 
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płatności za zazielenienie, płatności dla młodego rolnika, płatności dodatkowej, płatności 

związanych do powierzchni upraw lub płatności związanych do zwierząt, stosuje się art. 

29 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2137). 

Art. 51. 

1. Doradzać podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy i beneficjentom w zakresie 

określonym w art. 15: 

1)   ust. 4 rozporządzenia nr 1305/2013 mogą osoby fizyczne, które są wpisane na listę 

doradców rolniczych; 

2)   ust. 5 rozporządzenia nr 1305/2013 mogą osoby fizyczne, które są wpisane na listę 

doradców leśnych. 

2. Doradzać podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy w ramach działań, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10 i 11, i beneficjentom tych działań w zakresie sporządzania 

odpowiednio planu działalności rolnośrodowiskowej i planu działalności ekologicznej 

mogą osoby fizyczne, które są wpisane na listę doradców rolnośrodowiskowych. 

3. Jeżeli w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10, wymagane jest 

sporządzenie dokumentacji przyrodniczej, stanowiącej szczegółową charakterystykę 

danego siedliska przyrodniczego, doradzać w zakresie sporządzenia tej dokumentacji oraz 

planu działalności rolnośrodowiskowej w części sporządzanej na podstawie tej 

dokumentacji mogą osoby fizyczne, które są wpisane na listę ekspertów przyrodniczych. 

4. Listy, o których mowa w ust. 1-3, są prowadzone przez dyrektora Centrum Doradztwa 

Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, zwanego dalej "CDR", który umieszcza je na stronie 

internetowej CDR. 

5. Na listy, o których mowa w ust. 1-3, wpisuje się osobę fizyczną, która spełnia następujące 

warunki: 

1)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

2)   ukończyła szkolenie z danego zakresu doradzania, przeprowadzone przez: 

a)  CDR - w przypadku doradców rolniczych, doradców rolnośrodowiskowych i 

ekspertów przyrodniczych, 

b)  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zwane dalej "Lasami 

Państwowymi" - w przypadku doradców leśnych 

-   zwane dalej "szkoleniem"; 
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3)   zdała egzamin z danego zakresu doradzania, przeprowadzony przez: 

a)  dyrektora CDR - w przypadku doradców rolniczych, doradców 

rolnośrodowiskowych i ekspertów przyrodniczych, 

b)  Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - w przypadku doradców leśnych 

-   zwany dalej "egzaminem"; 

4)   posiada: 

[a)  wykształcenie wyższe rolnicze i co najmniej roczne doświadczenie w doradzaniu z 

zakresu rolnictwa - w przypadku doradców rolniczych i doradców 

rolnośrodowiskowych, 

b)   wykształcenie średnie leśne, średnie branżowe leśne lub wyższe leśne i co najmniej 

roczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu leśnictwa - w przypadku doradców 

leśnych,] 

<a) wykształcenie wyższe rolnicze i co najmniej 6-miesięczne doświadczenie 

w doradzaniu z zakresu rolnictwa – w przypadku doradców rolniczych 

i doradców rolnośrodowiskowych, 

b) wykształcenie średnie leśne, średnie branżowe leśne lub wyższe leśne i co 

najmniej 6-miesięczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu leśnictwa – 

w przypadku doradców leśnych,> 

c)  wykształcenie wyższe przyrodnicze - w przypadku ekspertów przyrodniczych. 

[5a. Osoba, która nie posiada co najmniej rocznego doświadczenia w doradzaniu z zakresu 

rolnictwa, może być wpisana na listy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 2, jeżeli w 

okresie 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w ramach 

których zaliczyła zajęcia z doradztwa rolniczego lub doradztwa rolniczego i komunikacji 

społecznej, za które uzyskała co najmniej 5 pkt ECTS, złożyła wniosek o wpis na te listy.] 

<5a. Osoba, która nie posiada co najmniej 6-miesięcznego doświadczenia w doradzaniu 

z zakresu rolnictwa, może być wpisana na listy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 

ust. 2, jeżeli w okresie 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów 

wyższych, w ramach których zaliczyła zajęcia z doradztwa rolniczego lub doradztwa 

rolniczego i komunikacji społecznej, za które uzyskała co najmniej 5 pkt ECTS, 

złożyła wniosek o wpis na te listy.> 

6. Uznaje się, że osoba ubiegająca się o wpis na listę: 

1)   doradców rolniczych lub doradców rolnośrodowiskowych posiada wykształcenie 

wyższe rolnicze, jeżeli ukończyła: 
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a)  studia wyższe na kierunkach: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, 

ogrodnictwo lub ekonomika rolnictwa lub 

[b)  inny kierunek studiów wyższych lub studia podyplomowe, obejmujące przedmioty 

z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS;] 

<b) inny kierunek studiów wyższych obejmujący przedmioty z dziedziny nauk 

rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS lub studia 

podyplomowe obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych 

w wymiarze co najmniej 30 punktów ECTS;> 

2)   ekspertów przyrodniczych posiada wykształcenie wyższe przyrodnicze, jeżeli 

ukończyła: 

a)  studia wyższe na kierunku biologia lub leśnictwo, lub 

[b)  inny kierunek studiów wyższych lub studia podyplomowe, obejmujące przedmioty 

z dziedziny nauk biologicznych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS;] 

<b) inny kierunek studiów wyższych obejmujący przedmioty z dyscypliny nauk 

biologicznych i dyscypliny nauk o Ziemi i środowisku w wymiarze co 

najmniej 60 punktów ECTS lub studia podyplomowe obejmujące przedmioty 

z dyscypliny nauk biologicznych i dyscypliny nauk o Ziemi i środowisku w 

wymiarze co najmniej 30 punktów ECTS;> 

3)   doradców leśnych posiada wykształcenie: 

a)  wyższe leśne, jeżeli ukończyła: 

–  studia wyższe na kierunku leśnictwo lub 

[–  inny kierunek studiów wyższych lub studia podyplomowe, obejmujące przedmioty z 

dziedziny nauk leśnych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS,] 

<– inny kierunek studiów wyższych obejmujący przedmioty z dyscypliny nauk 

leśnych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS lub studia podyplomowe 

obejmujące przedmioty z dyscypliny nauk leśnych w wymiarze co najmniej 30 

punktów ECTS,> 

b)   średnie leśne, jeżeli ukończyła technikum leśne, lub średnie branżowe leśne, jeżeli 

ukończyła leśną branżową szkołę II stopnia. 

7. Listy, o których mowa w ust. 1-3, zawierają następujące dane osób na nie wpisanych: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   miejsce zatrudnienia; 

3)   miejsce świadczenia usług doradczych; 
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4)   dane kontaktowe. 

8. Osoba wpisana na listę, o której mowa w ust. 1-3, niezwłocznie informuje dyrektora CDR o 

zmianie danych, o których mowa w ust. 7. 


