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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 15 kwietnia 2021 r. 

 

o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz 
niektórych innych ustaw 

 
(druk nr 375) 

 
 

USTAWA z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1341 i 2320) 

 

Art. 3. 

1. Z zastrzeżeniem zasad i warunków określonych w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 

1, do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje 

się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy ustawy 

stanowią inaczej. 

2. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, organ administracji publicznej: 

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, 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. 

3. Strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniach, o których 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. 

<3a. Zdjęcie wykonane i przesłane przez stronę postępowania z wykorzystaniem 

aplikacji udostępnionej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
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zwaną dalej „Agencją”, w tym zdjęcie geotagowane będące zdjęciem zawierającym 

informacje o długości i szerokości geograficznej miejsca wykonania tego zdjęcia, 

ustalonych na podstawie dostępnych systemów pozycjonowania satelitarnego, 

stanowi dowód tego, co zostało zobrazowane na tym zdjęciu oraz zapisane w pliku 

zawierającym to zdjęcie. Zdjęcie przesłane z wykorzystaniem tej aplikacji ma 

charakter dokumentu, o którym mowa w art. 76 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego.> 

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

który wydał decyzję ostateczną w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich lub 

płatności niezwiązanej do tytoniu, na mocy której strona nabyła prawo, może ją zmienić, 

również bez zgody strony, jeżeli nie ograniczy to praw nabytych przez tę stronę. 

<5. Do terminów, o których mowa w art. 21 ust. 1 i 1a, terminów do dokonania 

określonych czynności w toku postępowań oraz terminów, w jakich należy spełnić 

określone warunki przyznania lub wypłaty płatności bezpośrednich oraz płatności 

niezwiązanej do tytoniu, nie stosuje się przepisów art. 15zzzzzn2 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. 1842, z późn. zm.).> 

 

Art. 4. 

1. Agencja [Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej "Agencją"], 

akredytowana na podstawie odrębnych przepisów jako agencja płatnicza, realizuje 

zadania i kompetencje agencji płatniczej określone w przepisach, o których mowa w art. 1 

pkt 1, w zakresie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, 

uregulowanych w ustawie. 

2. Agencja realizuje również zadania państwa członkowskiego określone w art. 95 

rozporządzenia nr 1306/2013. 

Art. 8. 

1. Jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, 

płatność dodatkowa i płatności związane do powierzchni upraw, zwane dalej 

"płatnościami obszarowymi", są przyznawane do powierzchni działki rolnej: 

1)   położonej na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami w rozumieniu art. 32 

ust. 2 rozporządzenia nr 1307/2013, zwanych dalej "kwalifikującymi się hektarami"; 
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2)   będącej w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek 

o przyznanie tych płatności; 

3)   o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha; 

4)   nie większej jednak niż maksymalny kwalifikowalny obszar, o którym mowa w art. 5 

ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 640/2014, określony w systemie identyfikacji działek 

rolnych, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

2. Elementy krajobrazu, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014, uznaje 

się za część działki rolnej, jeżeli ich szerokość nie przekracza szerokości określonej w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 3 pkt 2. 

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   gatunki drzew, których uprawa stanowi zagajnik o krótkiej rotacji, oraz maksymalny 

cykl zbioru dla każdego z tych gatunków drzew, kierując się kryteriami uznania 

uprawy za zagajnik o krótkiej rotacji, określonymi w art. 4 ust. 1 lit. k rozporządzenia 

nr 1307/2013, oraz mając na względzie zabezpieczenie przed przyznawaniem 

płatności bezpośrednich do gruntów, które nie stanowią kwalifikujących się hektarów; 

2)   elementy krajobrazu, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014, oraz 

ich szerokość, kierując się kryteriami określonymi w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 

640/2014, w szczególności tym, aby ta szerokość odpowiadała tradycyjnej szerokości 

takich elementów krajobrazu występujących w danym regionie i nie przekraczała 2 

metrów; 

3)   maksymalne zagęszczenie drzew, o którym mowa w art. 9 ust. 3 akapit pierwszy lit. b 

rozporządzenia nr 640/2014, kierując się kryteriami określonymi w art. 9 ust. 3 akapit 

drugi rozporządzenia nr 640/2014 oraz mając na względzie zabezpieczenie przed 

przyznawaniem płatności bezpośrednich do gruntów, które nie stanowią 

kwalifikujących się hektarów. 

<Art. 8a. 

1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 9 ust. 5 

rozporządzenia nr 639/2014, Prezes Agencji niezwłocznie informuje o tym fakcie 

ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, wskazując odmiany konopi włóknistych, 

dla których okoliczności te wystąpiły. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi ogłasza, w drodze obwieszczenia, 

w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, listę odmian 
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konopi włóknistych, dla których wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 9 ust. 

5 rozporządzenia nr 639/2014, do uprawy których nie przyznaje się płatności 

obszarowych.> 

Art. 21. 

1. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu składa 

się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja. 

<1a. Zgłoszenia zmian we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności 

niezwiązanej do tytoniu dokonuje się w terminie do dnia 31 maja roku, w którym 

dany wniosek został złożony.> 

[2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie podlega przywróceniu. 

3. W przypadku gdy Komisja Europejska, działając w trybie art. 78 akapit drugi 

rozporządzenia nr 1306/2013, upoważni Rzeczpospolitą Polską do przedłużenia terminu, 

o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze 

rozporządzenia, dłuższy termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich 

lub płatności niezwiązanej do tytoniu w danym roku, mając na względzie okoliczności, 

którymi kierowała się Komisja Europejska, upoważniając do przedłużenia tego terminu, 

oraz umożliwienie otrzymania przez rolników należnych im płatności bezpośrednich i 

płatności niezwiązanej do tytoniu.] 

<2. Terminy, o których mowa w ust. 1 i 1a, nie podlegają przywróceniu. 

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, 

dłuższy termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub 

płatności niezwiązanej do tytoniu lub zgłaszania zmian do tych wniosków w danym 

roku, mając na względzie umożliwienie otrzymania przez rolników należnych im 

płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu.> 

 

 

 

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 i 1440) 

Art. 16. 

1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego udostępnia nieodpłatnie Agencji wykazy 

gospodarstw rolnych wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów 
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gospodarki narodowej wraz z nadanym w tym rejestrze numerem identyfikacyjnym 

(REGON) i zakodowanym opisem informacji objętych tym rejestrem. 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rynków rolnych, 

minister właściwy do spraw rozwoju wsi, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wojewodowie, 

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i wojewódzcy 

inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych udostępniają nieodpłatnie 

Agencji dane zawarte w rejestrach oraz ewidencjach prowadzonych na podstawie 

odrębnych przepisów, niezbędne do dokonania płatności. 

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki oraz 

tryb udostępniania danych przechowywanych w prowadzonych rejestrach i ewidencjach, 

o których mowa w ust. 2, mając na względzie ochronę danych osobowych, zapewnienie 

jednolitości danych o podmiotach ubiegających się o przyznanie płatności oraz 

bezpieczeństwo tych rejestrów i ewidencji oraz przechowywanych w nich danych, a także 

sprawne funkcjonowanie systemu. 

<Art. 16a. 

1. Prezes Agencji może nieodpłatnie udostępnić dane przestrzenne zawarte w systemie 

identyfikacji działek rolnych oraz w zintegrowanym systemie kontroli, o których 

mowa w art. 68 ust. 1 lit. b i e rozporządzenia 1306/2013, dotyczące wektorowych 

granic i powierzchni: 

1) działek referencyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 

nr 640/2014, wraz z ich identyfikatorami, 

2) maksymalnego kwalifikowalnego obszaru, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. a i b 

rozporządzenia nr 640/2014, 

3) obszarów, gruntów i użytków wymienionych w art. 5 ust. 2 lit. c i d 

rozporządzenia nr 640/2014, 

4) upraw rolnych, obszarów wymienionych w art. 5 ust. 2 lit. c rozporządzenia 

nr 640/2014 oraz trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych w rozumieniu 

art. 4 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 1307/2013 deklarowanych przez rolnika we 

wniosku o przyznanie płatności 

– jeżeli te dane będą wykorzystywane do celów naukowych, badawczych, 

statystycznych lub środowiskowych, na wniosek podmiotów realizujących 
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ustawowe zadania dotyczące tych celów, a także na wniosek instytucji i organów 

Unii Europejskiej. 

2. Wniosek o udostępnienie danych przestrzennych, o którym mowa w ust. 1: 

1) jest składany na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, 

opatrzonym odpowiednio podpisem własnoręcznym, kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub 

kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną wnioskodawcy ze wskazaniem w treści 

pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią; 

2) zawiera: 

a) nazwę i adres wnioskodawcy, 

b) zakres danych przestrzennych, jakie miałyby zostać udostępnione 

wnioskodawcy, 

c) informacje niezbędne do ustalenia, czy wnioskodawca spełnienia warunki 

określone w ust. 1, w tym zakres zadań realizowanych przez wnioskodawcę 

oraz cel, w jakim wnioskodawca zamierza wykorzystać udostępnione dane 

przestrzenne. 

3. Jeżeli warunki udostępnienia danych przestrzennych określone w ust. 1 są spełnione, 

Prezes Agencji udostępnia te dane: 

1) z zapewnieniem ochrony wynikającej z przepisów o ochronie danych osobowych; 

2) w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu udostępnionych przez Agencję usług 

danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 

4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 214).> 

 

 

 

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 2020 r. poz. 1371) 

 

Art. 21. 

1. Z zastrzeżeniem zasad i warunków określonych w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 

1, do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji 
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administracyjnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że 

przepisy ustawy stanowią inaczej. 

2. W postępowaniu w sprawie dotyczącej przyznania 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, 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. 

3. Strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2, 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. 

3a. W postępowaniu w sprawie o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 14, lub w postępowaniu w sprawie o wypłatę pomocy w ramach działania, 

o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15, do informacji dotyczącej maksymalnego 

kwalifikowalnego obszaru, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego 

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

zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania 

płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności 

bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności 

(Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48, z późn. zm.), udostępnionej rolnikowi, przepisu 

art. 77 § 4 zdanie drugie Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

<3b. W przypadku działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15, zdjęcie wykonane i 

przesłane przez stronę postępowania z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej 

przez Agencję, w tym zdjęcie geotagowane będące zdjęciem zawierającym 

informacje o długości i szerokości geograficznej miejsca wykonania tego zdjęcia, 

ustalonych na podstawie dostępnych systemów pozycjonowania satelitarnego, 
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stanowi dowód tego, co zostało zobrazowane na tym zdjęciu oraz zapisane w pliku 

zawierającym to zdjęcie. Zdjęcie przesłane z wykorzystaniem tej aplikacji ma 

charakter dokumentu, o którym mowa w art. 76 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego.> 

4. Odwołanie od decyzji w sprawie przyznania pomocy: 

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

2)   nie wstrzymuje jej wykonania. 

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

wyższego stopnia może zmienić decyzję ostateczną w sprawie przyznania pomocy, na 

mocy której strona nabyła prawo, również bez zgody strony, jeżeli nie ograniczy to 

nabytych przez nią praw. 

 

 

 

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 2021 r. poz. 182) 

 

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. 

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

osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. 

<2a. Zdjęcie wykonane i przesłane przez stronę postępowania z wykorzystaniem 

aplikacji udostępnionej przez Agencję, w tym zdjęcie geotagowane będące zdjęciem 

zawierającym informacje o długości i szerokości geograficznej miejsca wykonania 

tego zdjęcia, ustalonych na podstawie dostępnych systemów pozycjonowania 

satelitarnego, stanowi dowód tego, co zostało zobrazowane na tym zdjęciu oraz 

zapisane w pliku zawierającym to zdjęcie. Zdjęcie przesłane z wykorzystaniem tej 

aplikacji ma charakter dokumentu, o którym mowa w art. 76 § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego.> 

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

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. 34. 

1. Pomoc w ramach działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, 3 lit. b, pkt 

4, 5, 6 lit. d, pkt 7, 13 i 14, jest przyznawana na podstawie umowy o przyznaniu pomocy 

zawieranej, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

2. Do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy w ramach działań i poddziałań, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4, 5, pkt 6 lit. d, pkt 7, 13 i 14, prowadzonych 

przez agencję płatniczą i podmioty wdrażające, nie stosuje się przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości 

miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępniania 

akt, skarg i wniosków, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Przepisy art. 27 [ust. 1 i 

2] <ust. 1–2a> stosuje się odpowiednio. 

3. W przypadku operacji realizowanych w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 7, właściwość miejscową organu ustala się według miejsca realizacji operacji. 
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4. W przypadku operacji realizowanych w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 

1 pkt 4 lit. c, stroną umowy o przyznaniu pomocy jest powiat reprezentowany przez 

starostę. 

5. Pomoc w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jest przyznawana 

beneficjentowi wyłonionemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 

2275 i 2320), z wyłączeniem przepisów dotyczących umów w sprawach zamówień 

publicznych, z tym że umowę o przyznaniu pomocy w ramach tych działań zawiera się 

zgodnie z art. 264, art. 308 ust. 2 i 3, art. 577 i art. 578 tej ustawy. 

 

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. W przypadku działań, o których mowa w 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. W przypadku niezłożenia do podmiotu przyznającego pomoc zabezpieczenia, o którym 

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

<6. Do postępowań w sprawach o wypłatę pomocy przepis art. 27 ust. 2a stosuje się 

odpowiednio.> 

Art. 57d. 

1. Wybór operacji partnera KSOW następuje na jego wniosek złożony do jednostki właściwej 

do dokonania wyboru operacji, a w przypadku, o którym mowa w art. 57c: 

1)    (uchylony); 

2)   ust. 3 - do właściwego wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. 
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2. Wniosek o wybór operacji składa się w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie, o 

którym mowa w art. 57a pkt 2, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez 

jednostkę centralną, a w przypadku upoważnienia jednostki sektora finansów publicznych, 

do pełnienia funkcji jednostki centralnej - instytucję zarządzającą. <Przepisy art. 42b 

ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.> 

3. Wniosek o wybór operacji zawiera dane niezbędne do dokonania tego wyboru, w tym imię, 

nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres partnera KSOW, szczegółowy opis 

planowanej operacji, uzasadnienie potrzeby jej realizacji oraz przewidywane efekty jej 

realizacji. 

4. Jeżeli wniosek o wybór operacji nie został złożony przez partnera KSOW w terminie lub 

nie zawiera adresu partnera KSOW i nie można ustalić tego adresu na podstawie 

posiadanych danych, jednostka właściwa do stwierdzenia spełnienia warunków wyboru 

operacji pozostawia wniosek bez rozpatrzenia. 

5. Jeżeli wniosek o wybór operacji nie spełnia innych niż określone w ust. 4 wymagań, 

jednostka właściwa do stwierdzenia spełnienia warunków wyboru operacji wzywa 

partnera KSOW do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania 

pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

6. W przypadku pozostawienia wniosku o wybór operacji bez rozpatrzenia, operacja, której 

dotyczy ten wniosek, nie podlega ocenie pod względem spełniania warunków i kryteriów 

wyboru operacji. 

7. Jeżeli nie są spełnione warunki wyboru operacji, jednostka właściwa do stwierdzenia 

spełnienia tych warunków informuje partnera KSOW, w formie pisemnej, o niespełnieniu 

warunków wyboru operacji, wskazując, które z warunków nie zostały spełnione oraz 

uzasadnienie tego stwierdzenia. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, partnerowi KSOW przysługuje prawo wniesienia 

do sądu administracyjnego skargi na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub 

czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

9. Jeżeli są spełnione warunki wyboru operacji, operacja podlega ocenie pod względem 

spełnienia kryteriów wyboru operacji. 

10. W przypadku, o którym mowa w art. 57c ust. 3, jeżeli podczas dokonywania oceny 

operacji pod względem spełnienia kryteriów wyboru operacji jednostka właściwa do 

dokonania wyboru operacji stwierdzi, że wniosek o wybór operacji nie został złożony 
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przez partnera KSOW w terminie lub nie spełnia innych wymagań, zwraca ten wniosek 

jednostce właściwej do stwierdzenia spełnienia warunków wyboru operacji, wskazując 

sposób załatwienia sprawy. 

11. W przypadku, o którym mowa w art. 57c ust. 3, jeżeli spełnienie warunków wyboru 

operacji nie stanowiło przedmiotu rozstrzygnięcia zawartego w prawomocnym wyroku 

sądu administracyjnego, a podczas dokonywania oceny operacji pod względem spełnienia 

kryteriów wyboru operacji jednostka właściwa do dokonania wyboru operacji stwierdzi, 

że nie są spełnione te warunki, zwraca wniosek o wybór operacji jednostce właściwej do 

stwierdzenia spełnienia warunków wyboru operacji, wskazując sposób załatwienia 

sprawy. 

12. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 i 11, wskazania jednostki właściwej do 

dokonania wyboru operacji co do sposobu załatwienia sprawy wiążą jednostkę właściwą 

do stwierdzenia spełnienia warunków wyboru operacji. 

 

Art. 67b. 

[1. W przypadku uchybienia terminu w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy 

lub pomocy technicznej przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy 

technicznej z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub 

wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, należy 

przywrócić ten termin, jeżeli czynność, dla której określony był termin została dopełniona 

nie później niż w terminie 60 dni po ustaniu tych przyczyn. Przywrócenie terminu nie ma 

wpływu na przyznawanie pomocy lub pomocy technicznej innym podmiotom. 

2. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej nie 

spełnił określonego warunku przyznania pomocy lub pomocy technicznej lub określonego 

wymogu z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 

r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku 

z zakażeniami tym wirusem, należy wezwać ten podmiot do niezwłocznego przedstawienia 



- 13 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

dowodów na spełnienie tego warunku lub wymogu pod rygorem pozostawienia wniosku 

bez rozpatrzenia.] 

3. W przypadku gdy w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi <(Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.)> w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem 

beneficjent nie spełnia warunków wypłaty pomocy lub pomocy technicznej lub 

warunków, z zastrzeżeniem których wydana została decyzja o przyznaniu pomocy, lub nie 

realizuje innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą lub pomocą techniczną, 

beneficjent może spełnić te warunki lub zrealizować te zobowiązania w terminie 

późniejszym, uzgodnionym odpowiednio z organem lub podmiotem, który przyznał tę 

pomoc lub pomoc techniczną. 

4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, warunki 

lub tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy w ramach poszczególnych działań, 

poddziałań lub typów operacji objętych programem lub pomocy technicznej, które mają 

zastosowanie podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na 

podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub 

wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem oraz w 

okresie 90 dni od dnia odwołania tych stanów, odmienne w stosunku do przepisów 

wydanych na podstawie art. 45 albo art. 43a ust. 6, w celu przeciwdziałania skutkom tych 

stanów oraz mając na względzie zapewnienie sprawnego wdrażania programu w 

warunkach tych stanów. 

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

wsi może wskazać przepisy wydane na podstawie art. 45 albo art. 43a ust. 6, które nie 

mają zastosowania w okresie, o którym mowa w ust. 4. 

[6. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do postępowań w sprawach dotyczących wyboru 

operacji partnerów KSOW.] 

7. Przepisy [ust. 1-6] <ust. 3-5> stosuje się z uwzględnieniem zasad i warunków określonych 

w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1. 
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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. 1842, z późn. zm.) dotyczących nierozpoczynania i zawieszania biegu terminów.] 

 

<Art. 67c. 

Do terminów składania wniosków o przyznanie płatności i terminów zgłaszania zmian 

do tych wniosków w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 i 10–12a, do 

terminów na dokonanie określonych czynności w toku postępowań w sprawach 

dotyczących wyboru operacji partnerów KSOW oraz 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 została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, lub 

terminów realizacji innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą lub pomocą 

techniczną nie stosuje się przepisów art. 15zzzzzn2 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. 1842, z późn. zm.).> 
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