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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 29 stycznia 2020 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 niektórych innych ustaw 

(druk nr 57) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest rozszerzenie zakresu pomocy finansowej udzielanej rolnikom 

ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) na nowe działanie – „Dobrostan zwierząt”, 

o którym mowa w art. 33 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. 

Działania związane z podwyższaniem dobrostanu zwierząt polegają na zapewnieniu 

zwierzętom możliwości pełniejszego realizowania ich potrzeb behawioralnych, a tym samym 

zapewnieniu im lepszego samopoczucia i zdrowia. Odpowiada to także rosnącym społecznym 

oczekiwaniom w zakresie warunków utrzymywania zwierząt. 

Wsparcie finansowe w ramach tego działania będzie udzielane na realizację 

zobowiązań, które wykraczają ponad obowiązkowe normy wynikające z powszechnie 

obowiązującego prawa. Ma na celu zrekompensowanie rolnikom poniesienie dodatkowych 

kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia tzw. praktyk podwyższonego 

dobrostanu zwierząt. 
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Wprowadzane ustawą zmiany dotyczą przede wszystkim przepisów regulujących 

procedury administracyjne związane z przyznawaniem pomocy finansowej na realizację 

działania „Dobrostan zwierząt”. Proponowany w odniesieniu do tego działania tryb 

postępowania administracyjnego jest analogiczny z procedurami obowiązującymi dla działań 

objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli takich jak „Działanie rolno-

środowiskowo-klimatyczne” czy „Rolnictwo ekologiczne”. 

Przyjęte w ustawie rozwiązania polegają w szczególności na: 

– wskazaniu, że decyzje administracyjne w sprawie o przyznanie pomocy w ramach 

działania „Dobrostan zwierząt” będą wydawane do dnia 1 czerwca roku następującego po 

roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej pomocy, 

– określeniu, że wnioski o wsparcie będą składane za pomocą formularza opracowanego 

przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), udostępnionego na 

stronie internetowej Agencji, 

– wskazaniu, że do celów wniosku o przyznanie pomocy będą wykorzystywane przez 

ARiMR dane zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad, 

– określeniu postępowania w przypadku stwierdzenia braków w złożonym wniosku 

o przyznanie pomocy, 

– uregulowaniu kwestii dotyczących zmiany decyzji w związku z ustaleniami 

dokonanymi podczas kontroli administracyjnej lub kontroli na miejscu, 

– określeniu zasad udzielania pomocy rolnikom ubiegającym się o przyznanie pomocy 

w ramach działania „Dobrostan zwierząt” ze strony doradców rolniczych (w zakresie 

sporządzania planu poprawy dobrostanu zwierząt). 

Wdrożenie działania „Dobrostan zwierząt”, poza zmianą ustawy o PROW 2014–2020, 

pociąga za sobą również konieczność dostosowania przepisów trzech innych ustaw: 

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

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, 

– ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, 

– ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach wsparcia bezpośredniego. 

Przepisy art. 5 ustawy, polegające na dodaniu nowych artykułów art. 6e–6g w ustawie 

z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach wsparcia 

bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, zmierzają natomiast do wprowadzenia 
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przepisów przejściowych, zgodnie z którymi w 2020 r. zamiast wniosków o przyznanie 

płatności, rolnik będzie mógł złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian 

w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego. 

Możliwość taką przewiduje art. 72 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013(9). Złożenie takiego oświadczenia będzie oznaczało 

wnioskowanie o te same płatności, co w roku poprzednim. Rolnicy będą mogli składać 

oświadczenia w terminie od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia 2020 r., na formularzu 

opracowanym i udostępnionym przez ARiMR. 

Jest to rozwiązanie upraszczające procedurę wnioskowania o płatności. Mogą z niej 

skorzystać rolnicy, w gospodarstwach których nie nastąpiły żadne zmiany, które miałyby 

wpływ na treść składanego wniosku. 

Jednocześnie możliwość składania oświadczeń dotyczyła będzie gospodarstw, 

w których powierzchnia gruntów ornych wynosi mniej niż 10 ha. Jest to bowiem graniczna 

wielkość określona w art. 44 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1307/2013, od której rolnicy są zobowiązani przestrzegać warunku dywersyfikacji upraw, 

co z kolei skutkuje koniecznością wskazywania we wniosku o przyznanie płatności 

poszczególnych upraw (a nie tylko grup upraw, jak w przypadku pozostałych gospodarstw). 

Przepisy nowego art. 6e dotyczą wypłat pomocy w ramach płatności bezpośrednich 

i płatności niezwiązanej do tytoniu i przewidują możliwość składania oświadczeń 

zastępujących wnioski o przyznanie płatności przez rolników, którzy w 2019 r. wnioskowali 

wyłącznie o jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, 

płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz lub 

płatność niezwiązaną do tytoniu. 

Przepisy art. 6f przewidują możliwość składania oświadczeń zastępujących wnioski 

o przyznanie pomocy finansowej przez rolników, którzy w 2019 r. wnioskowali o wypłatę 

pomocy w ramach działania „zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych 

niż rolne”, 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. 

Z kolei przepisy nowego art. 6g wprowadzają możliwość złożenia oświadczenia zamiast 

wniosku o przyznanie pomocy w ramach działań: 
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– wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, 

– płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 

ograniczeniami (np. obszary górskie) 

– o których mowa w ustawie 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. 

Zgodnie z art. 7 ustawa wejdzie w życie z dniem 15 marca 2020 r., z wyjątkiem 

przepisów art. 5, które wejdą w życie z dniem 1 marca 2020 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa jest efektem prac nad rządowym projektem 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 niektórych innych ustaw (druk nr 155). 

Pierwsze czytanie projektu ustawy miało miejsce w dniu 21 stycznia 2020 r. 

na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja przyjęła poprawki, 

z których najpoważniejsza polegała na dodaniu nowego artykułu oznaczonego jako art. 5 oraz 

zmianie przepisu art. 7, określającego termin w jakim tenże art. 5 wejdzie w życie. 

Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 4. posiedzeniu Sejmu. 

W jego trakcie nie zgłoszono poprawek. W dniu 23 stycznia 2020r. Sejm uchwalił ustawę. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi wątpliwości o charakterze legislacyjnym. 

 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


