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

 

do  ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. 

 

o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności 

 

(druk nr 174) 

 

 

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 2020 r. poz. 217, 300 i 

695) 

Art. 3. 

1. Program jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje następujące 

działania i poddziałania: 

1)   transfer wiedzy i działalność informacyjna: 

a)  wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania 

umiejętności, 

b)  wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych; 

2)   usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z 

zakresu zastępstw: 

a)  wsparcie korzystania z usług doradczych, 

b)  wsparcie dla szkolenia doradców; 

3)   systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych: 

a)  wsparcie na przystępowanie do systemów jakości, 

b)  wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy 

producentów na rynku wewnętrznym; 

4)   inwestycje w środki trwałe: 

a)  wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, 
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b)  wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich 

rozwój, 

c)  wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem 

rolnictwa i leśnictwa; 

5)   przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych 

i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych: 

a)  wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie 

skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk 

klimatycznych i katastrof, 

b)  wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału 

produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych 

zjawisk klimatycznych i katastrof; 

6)   rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej: 

a)  pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników, 

b)  pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach 

wiejskich, 

c)  pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych 

gospodarstw, 

d)  wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej, 

e)  płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych 

gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi; 

7)   podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich: 

a)  wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną 

i w oszczędzanie energii, 

b)  wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o 

wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów 

społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej, 

c)  wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług 

lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej 

infrastruktury; 

8)    inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów: 
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a)  wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, 

b)  wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich 

wartość dla środowiska; 

9)   tworzenie grup producentów i organizacji producentów; 

10)  działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne: 

a)  płatności z tytułu zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, 

b)  wsparcie dla ochrony oraz zrównoważonego użytkowania i rozwoju zasobów 

genetycznych w rolnictwie; 

11)  rolnictwo ekologiczne: 

a)  płatności na rzecz konwersji na ekologiczne praktyki i metody w rolnictwie, 

b)  płatności na rzecz utrzymania ekologicznych praktyk i metod w rolnictwie; 

12)  płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 

ograniczeniami: 

a)  rekompensata na obszarach górskich, 

b)  rekompensaty na rzecz innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi 

ograniczeniami naturalnymi, 

c)  rekompensaty na rzecz innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi 

ograniczeniami; 

12a)  
(1)

 dobrostan zwierząt; 

13)  współpraca; 

<13a) wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym 

z COVID-19;> 

14)  wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER: 

a)  wsparcie przygotowawcze, 

b)  wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność, 

c)  przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, 

d)  wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. 

2. Program, oprócz działań i poddziałań wymienionych w ust. 1, obejmuje również pomoc 

techniczną. 

3. Wspieranie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o którym mowa w części 

drugiej w tytule III w rozdziale II rozporządzenia nr 1303/2013, zwanego dalej "rozwojem 
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lokalnym kierowanym przez społeczność", w ramach działania, o którym mowa w ust. 1 

pkt 14, odbywa się na zasadach określonych w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem 

lokalnej społeczności, a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach - na zasadach 

określonych w niniejszej ustawie. 

Art. 26. 

[1. 
(4)

 Pomoc w ramach działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a, pkt 6 

lit. a-c i e oraz pkt 8-12a, jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej.] 

<1. Pomoc w ramach działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a, pkt 

6 lit. a–c i e, pkt 8–12a i 13a, jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej.> 

2. Organem właściwym w sprawach dotyczących przyznawania pomocy w drodze decyzji 

administracyjnej jest: 

1)    dyrektor oddziału regionalnego Agencji - w przypadku działań i poddziałań, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a-c oraz pkt 9; 

[2)   
(5)

 kierownik biura powiatowego Agencji - w przypadku działań i poddziałań, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. e, pkt 8 oraz 10-12a;] 

<2) kierownik biura powiatowego Agencji – w przypadku działań i poddziałań, 

o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. e, pkt 8, 10–12a i 13a;> 

3)    dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - w 

przypadku poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a. 

 

Art. 27. 

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

postępowanie: 

1)   stoi na straży praworządności; 

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

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

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

przedmiotem postępowania; 

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

na ich żądanie, przed wydaniem decyzji administracyjnej, umożliwia im 

wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań; 

przepisów art. 79a oraz art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje 

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

obowiązane przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy 

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

osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. 

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

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

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

a w przypadku działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13a, w terminie 14 

dni od dnia otrzymania odwołania;> 

2)   nie wstrzymuje jej wykonania. 

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

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

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

ograniczy to nabytych przez nią praw. 

Art. 29. 

1. W decyzji administracyjnej w sprawie o przyznanie pomocy: 

1)   określa się również zmniejszenia tej pomocy, wykluczenia z tej pomocy oraz 

pozostałe kary administracyjne, o których mowa w art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 

1306/2013, jeżeli zachodzą przesłanki ich zastosowania, oraz 

2)   ustala się kwotę podlegającą odliczeniu, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiającego 

zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania 

finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i 

przejrzystości (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 59), jeżeli zachodzą przesłanki 

ustalenia tej kwoty. 

2. W decyzji administracyjnej w sprawie o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1: 

1)   pkt 10, ustala się również obszar gruntów objęty zobowiązaniem, o którym mowa w 

art. 28 ust. 3 rozporządzenia nr 1305/2013, oraz zwierzęta objęte zobowiązaniem, o 

którym mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 

z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i 

wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1); 

2)   pkt 11, ustala się również obszar gruntów objęty zobowiązaniem, o którym mowa w 

art. 29 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013. 

[3. 
(7)

 W przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a, pkt 6 lit. 

a-c i e oraz pkt 8-12a, organ właściwy w sprawach o przyznanie pomocy jest również 

właściwy w sprawach uznawania przypadków działania siły wyższej lub wystąpienia 

nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 

1306/2013.] 

<3. W przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a, pkt 6 

lit. a–c i e, pkt 8–12a i 13a, organ właściwy w sprawach o przyznanie pomocy jest 

również właściwy w sprawach uznawania przypadków działania siły wyższej lub 

wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 2 ust. 2 

rozporządzenia nr 1306/2013.> 

4. Uznanie danego przypadku za działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnej 

okoliczności, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013, albo odmowa 

takiego uznania następuje w decyzji administracyjnej w sprawie o przyznanie pomocy. 

 

Art. 32. 

[1. 
(11)

 W przypadku 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 działań, 

o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10-12a, jeżeli decyzja administracyjna w sprawie o 

przyznanie pomocy uwzględnia w całości żądanie strony i nie określa zmniejszeń, 

wykluczeń lub pozostałych kar administracyjnych, o których mowa w art. 63 ust. 2 

rozporządzenia nr 1306/2013, oraz nie ustala kwot podlegających odliczeniu, o którym 

mowa w art. 28 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 

sierpnia 2014 r. ustanawiającego zasady dotyczące stosowania rozporządzenia 

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

płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów 

dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości, decyzję tę doręcza się jedynie na 

żądanie strony.] 

<1. W przypadku 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 
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działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1012a i 13a, jeżeli decyzja 

administracyjna w sprawie o przyznanie pomocy uwzględnia w całości żądanie 

strony i nie określa zmniejszeń, wykluczeń lub pozostałych kar administracyjnych, o 

których mowa w art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013, oraz nie ustala kwot 

podlegających odliczeniu, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiającego zasady dotyczące 

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

odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, 

rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i 

przejrzystości, decyzję tę doręcza się jedynie na żądanie strony.> 

2. Za dzień doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy strona nie wystąpiła 

z żądaniem jej doręczenia, uważa się dzień uznania przyznanej pomocy na rachunku 

bankowym strony lub rachunku strony prowadzonym w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej. 

3. Żądanie doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 1, składa się do kierownika biura 

powiatowego Agencji, który wydał tę decyzję, w terminie 14 dni od dnia uznania 

przyznanej pomocy na rachunku bankowym strony lub rachunku strony prowadzonym w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. 

4. Jeżeli strona wystąpiła z żądaniem doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 1, odwołanie 

od tej decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

<4a. W przypadku decyzji w sprawie o przyznanie pomocy w ramach działania, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13a: 

1) termin, o którym mowa w ust. 3, wynosi 7 dni; 

2) odwołanie od tej decyzji wnosi się w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.> 

5. W przypadku: 

1)   wszczęcia z urzędu postępowania o uchylenie decyzji, o której mowa w ust. 1, jej 

zmianę, stwierdzenie jej nieważności lub wygaśnięcia, 

2)   wznowienia z urzędu postępowania zakończonego decyzją, o której mowa w ust. 1 

- do zawiadomienia, o którym mowa w art. 61 § 4 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, albo postanowienia, o którym mowa w art. 149 § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego, dołącza się tę decyzję, o ile nie była ona uprzednio 

doręczona stronie na jej żądanie. 
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6. Kierownik biura powiatowego Agencji, który wydał decyzję, o której mowa w ust. 1, 

udostępnia stronie na wniosek tę decyzję, o ile nie wystąpiła z żądaniem jej doręczenia. 

7. Agencja płatnicza, przekazując na rachunek bankowy strony lub rachunek strony 

prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej pomoc przyznaną 

decyzją, o której mowa w ust. 1, w tytule przelewu umieszcza informację, iż decyzja ta 

nie zostanie faktycznie doręczona. 

8. Na stronie internetowej Agencji zamieszcza się informację o możliwości i trybie żądania 

doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 1, oraz złożenia odwołania od tej decyzji. 

 

Art. 33. 

1. 
(12)

 Po zakończeniu ostateczną decyzją administracyjną postępowania w sprawie o 

przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa [w art. 3 ust. 1 pkt 8 i 10-12a] 

<art. 3 ust. 1 pkt 8, 10–12a i 13a,> a w przypadku gdy przysługuje na tę decyzję skarga 

do sądu administracyjnego: 

1)   po bezskutecznym upływie terminu na wniesienie tej skargi albo 

2)   po prawomocnym odrzuceniu albo oddaleniu tej skargi albo po prawomocnym 

umorzeniu postępowania sądowo-administracyjnego 

- w aktach sprawy pozostawia się cyfrową kopię dokumentów powstałych w formie 

pisemnej, a skopiowane cyfrowo dokumenty poddaje się brakowaniu. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do dokumentów składających się na akta sprawy o: 

1)   wznowienie postępowania, 

2)   stwierdzenie nieważności, zmianę lub uchylenie decyzji administracyjnej, 

3)   stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej 

- w sprawie o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa [w art. 3 ust. 1 pkt 8 

i 10-12a] <art. 3 ust. 1 pkt 8, 10–12a i 13a>, w postępowaniu przed kierownikiem 

biura powiatowego Agencji, dyrektorem oddziału regionalnego Agencji oraz 

Prezesem Agencji.
(13)

  

3. Cyfrową kopię dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2: 

1)   sporządza się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294); 
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2)   zapisuje się na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

4. Organ właściwy w sprawie, o której mowa w ust. 1 lub 2, lub osoba przez niego 

upoważniona potwierdza kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodność z 

oryginałem cyfrowej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2. 

5. Do postępowania z cyfrową kopią dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się 

odpowiednio przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach określające sposób 

postępowania z dokumentami elektronicznymi. 

6. W przypadku gdy z przepisów prawa wynika obowiązek wydania, przekazania lub 

dostarczenia akt sprawy, o której mowa w ust. 1 lub 2, lub dokumentów składających się 

na te akta, lub odpisów, wyciągów lub kopii tych dokumentów, do spełnienia tego 

obowiązku jest wystarczające wydanie, przekazanie lub dostarczenie uwierzytelnionego 

wydruku cyfrowej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2. 

 

[Art. 37a. 

W okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w przypadku gdy 

pomoc jest przyznawana podmiotowi innemu niż jednostka sektora finansów publicznych, 

zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu tej 

pomocy jest weksel niezupełny (in blanco) składany wraz z deklaracją wekslową do podmiotu 

przyznającego tę pomoc nie później niż przed wypłatą tej pomocy.] 

 

<Art. 37a. 

1. Zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o 

przyznaniu pomocy jest weksel niezupełny (in blanco) składany wraz z deklaracją 

wekslową do podmiotu przyznającego tę pomoc nie później niż przed wypłatą tej 

pomocy. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do beneficjenta będącego jednostką sektora finansów 

publicznych, a w przypadku gdy umowa o przyznaniu pomocy jest zawierana z 

grupą beneficjentów – jeżeli wszyscy beneficjenci są jednostkami sektora finansów 

publicznych.> 
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Art. 38. 

1. Pomoc, po jej przyznaniu, jest wypłacana na wniosek o płatność, chyba że przepisy, o 

których mowa w art. 1 pkt 1, lub ustawa stanowią inaczej. 

2. 
(17)

 W przypadku działań, o których mowa [w art. 3 ust. 1 pkt 8 i 10-12a] <art. 3 ust. 1 pkt 

8, 10–12a i 13a> , wniosek o przyznanie pomocy jest jednocześnie wnioskiem o płatność, 

a pomoc jest wypłacana w wysokości ustalonej w decyzji administracyjnej o przyznaniu 

pomocy. 

3. W przypadku poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz działania, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 9, pomoc, po jej przyznaniu, jest wypłacana na wniosek o 

płatność w wysokości ustalonej w decyzji administracyjnej o wypłacie tej pomocy. 

4. Organem właściwym w sprawach o wypłatę pomocy w ramach poddziałania, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 9, jest 

organ, który przyznał pomoc. Do postępowania w tych sprawach stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 27 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1. 

[5. 
(18)

 W przypadku niezłożenia do podmiotu przyznającego pomoc zabezpieczenia, o którym 

mowa w art. 37a, pomocy nie wypłaca się.] 

<5. W przypadku niezłożenia do podmiotu przyznającego pomoc zabezpieczenia, 

o którym mowa w art. 37a ust. 1, pomocy nie wypłaca się.> 

 

Art. 39. 

1. 
(23)

 W przypadku gdy kwota płatności z tytułu pomocy w ramach działań, o których mowa 

[w art. 3 ust. 1 pkt 8 i 10-12a] <art. 3 ust. 1 pkt 8, 10–12a i 13a>  , nie może zostać 

przekazana na rachunek bankowy beneficjenta lub rachunek beneficjenta prowadzony w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej z przyczyn niezależnych od Agencji, 

decyzję administracyjną o przyznaniu tej pomocy doręcza się nawet wtedy, gdy 

uwzględnia w całości żądanie beneficjenta i nie określa zmniejszeń, wykluczeń lub 

pozostałych kar administracyjnych, o których mowa w art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 

1306/2013, oraz nie ustala kwot podlegających odliczeniu, o którym mowa w art. 28 

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. 

ustanawiającego zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, 

zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, 

zabezpieczeń i przejrzystości. 
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2. 
(24)

 W przypadku gdy kwota płatności z tytułu pomocy w ramach działań, o których mowa 

[w art. 3 ust. 1 pkt 8 i 10-12a] <art. 3 ust. 1 pkt 8, 10–12a i 13a>, nie może zostać 

przekazana na rachunek bankowy beneficjenta lub rachunek beneficjenta prowadzony w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej z przyczyn niezależnych od Agencji, 

kierownik biura powiatowego Agencji stwierdza wygaśnięcie decyzji administracyjnej o 

przyznaniu tej pomocy, jeżeli od dnia, w którym decyzja administracyjna o przyznaniu tej 

pomocy stała się ostateczna, upłynęły co najmniej 2 lata. 

 

Art. 42. 

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

płatność składa się na formularzu opracowanym przez agencję płatniczą i udostępnionym 

przez: 

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

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

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

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

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

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

2. 
(25)

 Na potrzeby ubiegania się o przyznanie 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 

10-12a, agencja płatnicza opracowuje jeden formularz umożliwiający złożenie także 

wniosku o przyznanie płatności, o których mowa w art. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 

przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów 

wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 

nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009. 

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

wniosku o płatność oraz ich zmiany wymagają akceptacji instytucji zarządzającej. 

3a. 
(26)

 Wniosek o przyznanie 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 10-12a, z 

uwzględnieniem art. 17 ust. 3 lit. b rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 
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809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia 

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

systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady 

wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.), zwanego 

dalej "rozporządzeniem nr 809/2014", składa się za pomocą formularza udostępnionego 

na stronie internetowej agencji płatniczej. Właściwym organem, o którym mowa w art. 17 

ust. 3 rozporządzenia nr 809/2014, jest kierownik biura powiatowego Agencji. 

4. 
(27)

 Pozostałe wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski o płatność dotyczące pomocy 

można składać za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej 

odpowiednio agencji płatniczej, podmiotu wdrażającego albo LGD, przy czym wnioski te 

mogą być składane za pomocą takiego formularza w ramach działań i poddziałań 

określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 2. 

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

pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej odpowiednio agencji 

płatniczej, podmiotu wdrażającego albo LGD nie jest wymagany podpis elektroniczny. 

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

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

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

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

postaci elektronicznej, 

2)   
(28)

 może określić działania lub poddziałania, w ramach których wniosek o przyznanie 

pomocy lub wniosek o płatność, o których mowa w ust. 4, mogą być składane za 

pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej agencji płatniczej, 

podmiotu wdrażającego albo LGD, oraz szczegółowe wymagania, jakie powinien 

spełniać taki formularz, oraz szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za 

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

dokumentów w postaci elektronicznej 

- przy uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne oraz biorąc pod uwagę identyfikację 

podmiotu ubiegającego się o przyznanie lub wypłatę pomocy i zabezpieczenie 

przekazywanych danych przed dostępem osób nieuprawnionych. 
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Art. 45. 

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

1)   szczegółowe warunki lub tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy w ramach 

poszczególnych działań, poddziałań lub typów operacji objętych programem, a także 

przestrzenny zasięg wdrażania tych działań oraz poddziałań, w szczególności: 

a)  formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność, 

b)  szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie 

pomocy lub wnioski o płatność, 

c)   kryteria wyboru operacji - w przypadku operacji, w odniesieniu do których nie 

stosuje się wyjątku określonego w art. 49 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, 

d)  szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu 

pomocy - w przypadku działań i poddziałań, w ramach których pomoc jest 

przyznawana na podstawie umowy, 

e)  działania lub poddziałania i przypadki, w których następca prawny podmiotu 

ubiegającego się o przyznanie pomocy albo nabywca gospodarstwa rolnego lub 

jego części albo przedsiębiorstwa lub jego części, albo przejmujący posiadanie 

gospodarstwa rolnego lub jego części może, na swój wniosek, wstąpić do 

toczącego się postępowania na miejsce tego podmiotu, oraz warunki i tryb 

wstąpienia do tego postępowania, 

f)  działania lub poddziałania i przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta 

albo nabywcy gospodarstwa rolnego lub jego części albo przedsiębiorstwa lub jego 

części, albo przejmującemu posiadanie gospodarstwa rolnego lub jego części jest 

przyznawana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy 

-   mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji programu, w szczególności 

przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy zgodnie z warunkami wynikającymi z 

programu, biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych działań i poddziałań oraz 

konieczność ukierunkowania pomocy, w szczególności ze względu na szczególne 

potrzeby i warunki zidentyfikowane zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. c ppkt iv 

rozporządzenia nr 1305/2013 i wskazane w programie; 

2)   szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy technicznej, w 

tym tryb składania wniosków o przyznanie pomocy technicznej, szczegółowe 

wymagania, jakim powinny odpowiadać te wnioski oraz umowa, na podstawie której 

przyznaje się tę pomoc, mając na względzie zapewnienie przyznawania, wypłaty i 
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zwrotu pomocy technicznej zgodnie z warunkami wynikającymi z programu, w tym 

uzależniając wysokość przyznawanej pomocy technicznej od efektywności 

wykonywania zadań związanych z przyznawaniem lub wypłatą pomocy. 

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

rozwoju wsi może określić wysokość zmniejszeń kwot pomocy, o których mowa w art. 64 

ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 1306/2013, mając na względzie kryteria określone w art. 64 

ust. 5 rozporządzenia nr 1306/2013. 

3. 
(45)

 Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczące działań lub 

poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10-12a <i 13a>, minister właściwy do 

spraw rozwoju wsi może określić kryteria wyboru operacji, mając na względzie art. 49 

ust. 1 lub 3 rozporządzenia nr 1305/2013. 

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

rozwoju wsi może określić wysokość zmniejszeń kwot pomocy technicznej, o których 

mowa w art. 64 ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 1306/2013, mając na względzie kryteria 

określone w art. 64 ust. 5 rozporządzenia nr 1306/2013. 

 

Art. 48a. 

1. 
(46)

 W przypadku gdy 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 10-12a <i 13a> , w wyniku ustaleń 

dokonanych w ramach kontroli administracyjnej lub kontroli na miejscu zostanie 

stwierdzone, że: 

1)   pomoc została przyznana w niewłaściwej wysokości i istnieje konieczność zmiany jej 

wysokości lub 

2)   istnieje konieczność dokonania zmniejszenia danej pomocy lub wykluczenia z 

pomocy, w tym wynikająca ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności, lub 

nałożenia pozostałych kar administracyjnych, o których mowa w art. 63 ust. 2 

rozporządzenia nr 1306/2013 

- organ, który wydał decyzję w sprawie o przyznanie tej pomocy, zmienia ją bez zgody 

strony, jeżeli pomoc ta nie została jeszcze wypłacona i nie upłynął termin jej wypłaty. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, postępowanie wszczyna się z urzędu. 
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Art. 67c. 

Do terminów, o których mowa w art. 67a, terminów do dokonania określonych czynności w 

toku postępowań, o których mowa w art. 67b, terminów, w jakich należy spełnić określone 

warunki przyznania lub wypłaty pomocy lub pomocy technicznej lub określone wymogi, 

terminów dopełnienia warunków, z zastrzeżeniem których wydana została decyzja o 

przyznaniu pomocy, lub terminów realizacji innych zobowiązań związanych z przyznaną 

pomocą lub pomocą techniczną nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 

poz. 374, 567, 568 i 695) dotyczących nierozpoczynania i zawieszania biegu terminów. 

 

<Art. 67d. 

Przepisów art. 67a i art. 67b nie stosuje się do postępowań w sprawach o przyznanie 

pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13a.> 

 

 

 

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

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1206) 

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)    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, 



- 16 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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 

-   składaj ą 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; 

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 2018 r. poz. 1936 oraz z 

2019 r. poz. 1824), 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 8-12a] <art. 3 ust. 1 pkt 4–6, 8–

12a i 13a> 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. 
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U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695), za pośrednictwem organu właściwego do przyznania 

pomocy w ramach tych działań; 

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 właściwego do rozstrzygnięcia 

sprawy objętej postępowaniem wszczętym na ten wniosek. 


