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Opinia 

do ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej 

(druk nr 84) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Powodem nowelizacji ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej 

polityki rolnej jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 9 listopada 

2010 r.1 W wyroku tym stwierdzono nieważność art. 42 pkt 8b i art. 44a rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki 

rolnej oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 259/2008 z dnia 18 marca 2008 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr  1290/2005 

w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów środków pochodzących 

z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w zakresie, w jakim w odniesieniu do 

osób fizycznych będących beneficjentami pomocy przepisy te wymagają publikacji danych 

osobowych każdego beneficjenta, bez wprowadzenia rozróżnienia według odpowiednich 

kryteriów, tj. okresy, w których otrzymywali tę pomoc, jej częstotliwość, czy też rodzaj 

i wysokość.  

Konsekwencją wskazanego wyżej wyroku jest zawieszenie obowiązku publikacji 

danych beneficjentów EFRG i EFRROW będących osobami fizycznymi oraz konieczność 

zmiany art. 9a nowelizowanej ustawy. 

Ustawodawca przyjął, że numerem pozwalającym na identyfikację beneficjentów 

będących osobami prawnymi lub stowarzyszeniami będzie numer identyfikacji podatkowej 

                                                 
1) Zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 9 listopada 2010 r.– Ochrona osób 

fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Publikacja informacji na temat beneficjentów 
dopłat rolnych – Ważność przepisów prawa Unii przewidujących taką publikację i jej formę – Karta praw 
podstawowych – Artykuł 7 i 8 – Dyrektywa 95/46WE – Wykładnia art. 18 i 20 – w sprawach połączonych C-
92/09 i C-93/09, Volker Und Markus Schecke GbR i Hartmut Eifert/Land Hessen - Dz. Urz. UE C 13 
z 15.01.2011, str. 6.  
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(NIP), a w przypadku gdy beneficjentowi taki numer nie został nadany identyfikacja będzie 

dokonywana na podstawie innych informacji określonych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 259/2008.2 

Ponadto ustawodawca nadaje nowe brzmienie art. 10c ust. 1 i 2 nowelizowanej 

ustawy. Zmiana umożliwi wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych 

ponoszonych na realizację operacji w ramach działań: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

oraz wdrażanie projektów współpracy 3. Zmiana ta wynika z faktu, iż obowiązujące dzisiaj 

przepisy unijne uniemożliwiają stosowanie mechanizmu zaliczek w odniesieniu do operacji 

mających charakter nieinwestycyjny 4. W przypadku działań: wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju oraz wdrażanie projektów współpracy środki wyprzedzającego finansowania 

kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji z budżetu państwa 

przeznaczonych na współfinansowanie wydatków nie będą mogły być wyższe niż 20% kwoty 

wynikającej z umowy o przyznanie pomocy. 

Zmiana art. 10i ust. 2 zmierza do tego, aby beneficjenci działań: wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju oraz wdrażanie projektów współpracy otrzymywali zaliczki jedynie 

wówczas, jeżeli nie wnioskowali o wyprzedzające finansowanie. Uchwalona zmiana 

                                                 
2) Przepis ten stanowi, że w publikacji wykazu beneficjentów zawarte są następujące informacje dotyczące 

beneficjentów: 
a) pełna nazwa oficjalna w formie, w jakiej została zarejestrowana, w przypadku gdy beneficjentem jest 

osoba prawna posiadająca własną osobowość prawną zgodnie z ustawodawstwem państwa 
członkowskiego, którego to dotyczy; 

b) pełna nazwa stowarzyszenia w formie, w jakiej została zarejestrowana lub w inny sposób urzędowo 
uznana, w przypadku gdy beneficjentem jest stowarzyszenie osób prawnych niebędące odrębną osobą 
prawną; 

c) gmina, na której terenie beneficjent ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, oraz o ile to możliwe, kod 
pocztowy lub jego część pozwalająca na identyfikację gminy; 

d) w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji kwota płatności bezpośrednich 
w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, jaką każdy beneficjent otrzymał 
w danym roku budżetowym; 

e) w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji kwota płatności innych niż te, 
o których mowa w lit. d, które beneficjent otrzymał w danym roku budżetowym; 

f) w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich całkowita 
kwota finansowania publicznego, jaką każdy beneficjent otrzymał w danym roku budżetowym, 
obejmująca wkład wspólnotowy i krajowy; 

g) suma kwot określonych w lit. d, e i f otrzymana przez każdego beneficjenta w danym roku 
budżetowym; 

h) waluta tych kwot. 
 
3) Dotychczas wyprzedzające finansowanie możliwe było wyłącznie w odniesieniu do operacji w ramach 

działania szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie. 
 
4) W myśl art. 56 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
o zaliczki mogą wnioskować wyłącznie beneficjenci działań, w ramach których wspierane są inwestycje. 
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spowoduje również, że w przypadku gdy beneficjent we wniosku o przyznanie pomocy 

wystąpi jednocześnie o zaliczkę, jak i wyprzedzające finansowanie, otrzyma tylko środki 

finansowe w ramach wyprzedzającego finansowania.   

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 30 marca 2012 r. w brzmieniu 

proponowanym w projekcie (druk sejmowy nr 232). Projekt ustawy był przedłożeniem 

rządowym. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zasadniczych zastrzeżeń legislacyjnych. Niemniej trzeba zwrócić 

uwagę na błędnie sformułowane odesłanie zewnętrzne w nowelizowanym art. 9a ust. 4. 

W przepisie tym ustawodawca odsyła do bliżej nieokreślonych przepisów odrębnych w celu 

zdefiniowania właściwości agencji płatniczej. Tego rodzaju odesłanie jest niezgodne z § 156 

Zasad techniki prawodawczej. Zgodnie z Zasadami prawodawca odsyłając do innych 

przepisów obowiązany jest wskazać jednoznacznie przepisy (akty normatywne), do których 

odsyła oraz określić zakres spraw, dla których następuje odesłanie. Abstrahując od techniki 

prawodawczej należałoby zastanowić się, czy odesłanie w art. 9a ust. 4 do innych przepisów 

w ogóle ma sens i jest uzasadnione merytorycznie (tzn. czy odesłanie takie ma jakąkolwiek 

wartość normatywną?). Celem analizowanego przepisu jest nałożenie na agencję płatnicą 

obowiązku przekazania jednostce koordynującej określonych informacji. Agencja ma 

przekazywać wyłącznie takie informacje, które mieszczą się w zakresie jej właściwości. Nie 

budzi wątpliwości, iż właściwość agencji płatniczej określona jest przepisami prawa (agencja 

musi mieć podstawę swego działania w określonym zakresie). Z punktu widzenia normy 

zakodowanej w art. 9a ust. 4 nie ma znaczenia, w jakich przepisach taka właściwość jest 

określona. Treść normy z odesłaniem i bez odesłania pozostaje taka sama. Mając to na 

względzie należałoby zrezygnować z odsyłania do odrębnych przepisów i poprzestać na 

wskazaniu, iż agencje płatnicze, każda w zakresie swojej właściwości, przekazują jednostce 

koordynującej określone informacje. W przypadku uznania, że odesłanie jest konieczne, 

należałoby je sformułować uwzględniając § 156 Zasad techniki prawodawczej. 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 


