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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

Prezes Rady Ministrów  
RM-10-6-15  

 
 Pan  
 Radosław Sikorski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
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 z projektami aktów wykonawczych. 

Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi. 

Z poważaniem 

 

(-) Ewa Kopacz 

 
 



Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1) 

z dnia  

 

w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

 

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia ... 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. 

poz. ...) zarządza się, co następuje:  

 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) zakres danych dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020, zwanego dalej „programem”, niezbędnych do właściwego monitorowania 

realizacji i ewaluacji programu; 

2) sposób przekazywania danych, o których mowa w pkt 1; 

3) terminy przekazywania danych, o których mowa w pkt 1. 

 

§ 2. Dane niezbędne do właściwego monitorowania i ewaluacji programu, o których mowa 

w § 1, są przekazywane przez instytucję pośredniczącą, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, 

zwaną dalej „instytucją pośredniczącą”, oraz podmioty wymienione w art. 6 ust. 3 ustawy 

w ramach: 

1) sprawozdań: 

a) tygodniowych, 

b) miesięcznych, 

c) śródrocznych, 

d) rocznych; 

2) dodatkowych informacji. 

                                                           
1)

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261). 
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§ 3. 1. Sprawozdania przekazywane przez instytucję pośredniczącą obejmują dane dotyczące 

wykonywania zadań przez podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy. 

2. Sprawozdania przekazywane przez podmioty wymienione w art. 6 ust. 3 ustawy obejmują 

dane dotyczące wykonywania zadań przez podmiot przekazujący sprawozdanie. 

 

§ 4. 1. Sprawozdania tygodniowe i miesięczne, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a i b, 

zawierają dane, przygotowane według stanu na ostatni dzień danego tygodnia albo miesiąca, 

za okres od początku wdrażania programu, dotyczące przebiegu wdrażania działań programu, 

w szczególności złożonych wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działań 

objętych programem, zwanej dalej „pomocą”, zawartych umów lub wydanych decyzji 

w sprawie przyznania pomocy, wniosków o płatność oraz zrealizowanych płatności. 

2. Sprawozdania tygodniowe i miesięczne, przekazywane przez instytucję pośredniczącą, 

zawierają również dane dotyczące przyznawania i wypłaty pomocy technicznej, o której 

mowa w art. 1 pkt 2 lit. b ustawy. 

3. Sprawozdania miesięczne, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, zawierają dane w podziale na 

województwa, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Sprawozdanie miesięczne, przekazywane według stanu na 31 grudnia danego roku, zawiera 

również dane obejmujące okres czterech ostatnich miesięcy tego roku. Danych tych nie 

sporządza się w podziale na województwa. 

 

§ 5. 1. Sprawozdania śródroczne, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. c, są sporządzane według 

stanu na: 

1) 30 kwietnia każdego roku wdrażania programu; 

2) 31 sierpnia każdego roku wdrażania programu. 

2. Sprawozdania śródroczne zawierają dane za okres od początku wdrażania programu, 

dotyczące: 

1) przebiegu wdrażania programu, w szczególności złożonych wniosków o przyznanie 

pomocy, zawartych umów lub wydanych decyzji w sprawie przyznania tej pomocy, 

wniosków o płatność oraz zrealizowanych płatności; 

2) efektów realizacji programu w ujęciu ilościowym (wskaźniki monitorowania). 

3. Sprawozdania śródroczne, przekazywane przez instytucję pośredniczącą, zawierają również 

dane dotyczące przyznawania i wypłaty pomocy technicznej. 
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4. Sprawozdania śródroczne, o których mowa w ust. 1 lit. b, z wyjątkiem sprawozdania 

przekazywanego według stanu na 31 sierpnia 2015 roku, zawierają również dane za okres od 

początku roku, którego dotyczy sprawozdanie, dotyczące: 

1) przebiegu wdrażania programu; 

2) przyznawania i wypłaty pomocy technicznej – w przypadku sprawozdań, o których 

mowa w ust. 3. 

 

§ 6. 1. Sprawozdania roczne, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. d, zawierają dane, przygotowane 

według stanu na ostatni dzień danego roku, dotyczące: 

1) przebiegu wdrażania programu, w szczególności złożonych wniosków o przyznanie 

pomocy, zawartych umów lub wydanych decyzji w sprawie przyznania tej pomocy, 

wniosków o płatność oraz zrealizowanych płatności; 

2) przyznawania i wypłaty pomocy technicznej – w przypadku sprawozdań 

przekazywanych przez instytucję pośredniczącą; 

3) efektów realizacji programu w ujęciu ilościowym (wskaźniki monitorowania); 

4) problemów napotkanych podczas realizacji zadań związanych z programem, 

w szczególności problemów związanych z zapewnieniem zgodności ze 

wspólnotowymi politykami, oraz wszelkich podjętych środków naprawczych; 

5) realizacji zadań informacyjnych i promocyjnych, dotyczących programu; 

6) przeprowadzonych kontroli w ramach realizacji programu oraz ich wyników; 

7) wytycznych i poleceń ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wydawanych na 

podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy i ich realizacji. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są przygotowywane z zastrzeżeniem ust. 3: 

1) za rok sprawozdawczy oraz za okres od początku wdrażania programu – w przypadku 

danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 6; 

2) za okres od początku wdrażania programu – w przypadku danych, o których mowa 

w ust. 1 pkt 3; 

3) za rok sprawozdawczy – w przypadku danych, o których mowa w ust. 1 pkt 4–5 i 7. 

3. W sprawozdaniu rocznym za 2015 rok dane przygotowywane są za okres od początku 

wdrażania programu. 

 

4. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dotyczące zawartych umów lub wydanych decyzji 

w sprawie przyznania pomocy lub pomocy technicznej oraz zrealizowanych płatności, 
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przekazywane w ramach sprawozdań przez instytucję pośredniczącą, sporządza się również 

w podziale na województwa. 

 

§ 7. Ostatnie sprawozdanie jest sporządzane: 

1) w przypadku sprawozdań tygodniowych, miesięcznych i rocznych – według stanu na 

dzień 31 grudnia 2023 roku; 

2) w przypadku sprawozdań śródrocznych – według stanu na dzień 31 sierpnia 

2023 roku. 

 

§ 8. 1. Sprawozdania tygodniowe, miesięczne i śródroczne, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, 

b, c, są przekazywane w formie elektronicznej. 

2. Sprawozdania roczne, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. d, są przekazywane w formie 

elektronicznej i papierowej. 

 

§ 9. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 2 pkt 1, są przekazywane zgodnie z formatem 

i instrukcją wypełniania, udostępnionymi przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. 

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przekazanie sprawozdania w formacie 

nieznacznie odbiegającym od formatu, o którym mowa w ust. 1, wraz z informacją 

o dokonanej zmianie oraz wyjaśnieniem jej przyczyn. Instytucja, do której przekazywane jest 

sprawozdanie, może w takim przypadku zażądać niezwłocznego przekazania sprawozdania 

w obowiązującym formacie. 

 

§ 10. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 2 pkt 1, sporządzane przez podmioty wymienione 

w art. 6 ust. 3 ustawy, są przekazywane agencji płatniczej najpóźniej w: 

1) drugim dniu roboczym kolejnego tygodnia – w przypadku sprawozdań tygodniowych; 

2) szóstym dniu roboczym kolejnego miesiąca – w przypadku sprawozdań bieżących 

miesięcznych; 

3) piętnastym dniu roboczym następującym po dniu, według stanu na który sporządzane 

jest sprawozdanie – w przypadku sprawozdań śródrocznych; 

4) dniu 10 lutego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie 

– w przypadku sprawozdań rocznych. 

 

2. Sprawozdania, o których mowa w § 2 pkt 1, sporządzane przez instytucję pośredniczącą, są 

przekazywane ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi najpóźniej w: 
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1) trzecim dniu roboczym kolejnego tygodnia – w przypadku sprawozdań tygodniowych; 

2) dziesiątym dniu roboczym kolejnego miesiąca – w przypadku sprawozdań 

miesięcznych; 

3) trzydziestym dniu roboczym następującym po dniu, według stanu na który 

sporządzane jest sprawozdanie – w przypadku sprawozdań śródrocznych; 

4) dniu 20 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie  

– w przypadku sprawozdań rocznych. 

 

§ 11. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może wnieść uwagi do sprawozdania 

przekazanego przez instytucję pośredniczącą i zażądać przekazania skorygowanego 

sprawozdania w wyznaczonym przez siebie terminie.  

 

§ 12. 1. Dodatkowe informacje, o których mowa w § 2 pkt 2, są przekazywane: 

1) przez instytucję pośredniczącą, na wniosek instytucji zarządzającej programem; 

2) przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy, na wniosek agencji 

płatniczej. 

2. Dodatkowe informacje, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć realizacji zadań 

związanych z realizacją programu, nieobjętych zakresem sprawozdań, o których mowa w § 2 

pkt 1. 

 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie danych niezbędnych do 

właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 10 ust. 4 ustawy 

z dnia … 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. poz. …), zwanej dalej „ustawą”. 

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym, minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, 

w drodze rozporządzenia, zakres danych dotyczących realizacji programu, niezbędnych do 

właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji programu, sposób i terminy ich 

przekazywania, mając na względzie zapewnienie prawidłowości, skuteczności i efektywności 

zarządzania Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (zwanego dalej 

„programem”) oraz przekazywania w szczególności danych określonych w załączniku VII do 

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. 

ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, 

str. 18), w tym umożliwiających monitorowanie postępów finansowej realizacji programu. 

Zgodnie z rozporządzeniem 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 uchylającym 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, 

z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 1305/2013”, instytucja zarządzająca oraz 

komitet monitorujący prowadzą monitorowanie każdego programu rozwoju obszarów 

wiejskich poprzez wskaźniki finansowe oraz wskaźniki dotyczące produktów i celów. 

Przepisy te przewidują jednocześnie, że do dnia 30 czerwca 2016 r. i do dnia 30 czerwca 

każdego kolejnego roku do 2024 r. włącznie państwa członkowskie przedstawiają Komisji 

Europejskiej roczne sprawozdania z realizacji programu rozwoju obszarów wiejskich 

w poprzednim roku kalendarzowym, przy czym sprawozdanie przedłożone w 2016 r. obejmie 

lata kalendarzowe 2014 i 2015. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem 1305/2013 instytucja 

zarządzająca odpowiada za przekazywanie Komisji Europejskiej do dnia 31 stycznia i do dnia 

31 października każdego roku obowiązywania programu odpowiednich danych dotyczących 
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wskaźników w odniesieniu do operacji wybranych do finansowania, w tym informacji na 

temat produktu i wskaźników finansowych.  

W celu zapewnienia skutecznej realizacji tych zadań konieczne jest funkcjonowanie systemu 

monitorowania i sprawozdawczości programu. 

Zgodnie z ustawą, podmioty wdrażające wymienione w art. 6 ust. 3 pkt 1–3 ustawy 

pozyskują, gromadzą, opracowują i przekazują agencji płatniczej dane niezbędne do 

właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji programu. Agencja, jako instytucja 

pośrednicząca, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, przekazuje dane niezbędne do 

właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji programu instytucji zarządzającej. 

Niniejszy projekt rozporządzenia reguluje szczegółowo tryb przekazywania danych, 

wprowadzając system sprawozdań tygodniowych, miesięcznych, śródrocznych i rocznych, 

wraz z określeniem zakresu danych przekazywanych w poszczególnych sprawozdaniach oraz 

terminów ich przekazywania. Ponadto projekt rozporządzenia wprowadza pojęcie 

dodatkowych danych oraz podstawowe regulacje dotyczące ich przekazywania. 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie ma na celu wdrożenie przepisów Unii Europejskiej, w związku 

z tym nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym 

projektem zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, 

z późn. zm.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji. 

Projekt rozporządzenia zostanie ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji 

i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW 

22 623 18 42 

Data sporządzenia: 

23.01.2015 r. 

 

Źródło:  

upoważnienie ustawowe. 

Prawo UE. 

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Wykonanie upoważnienia ustawowego.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Określenie szczegółowego zakresu, sposobu i terminów przekazywania danych niezbędnych do monitorowania 

realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  

Proponowane rozwiązanie stanowić będzie podstawę systemu monitorowania PROW 2014–2020. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Stanowienie przez pozostałe kraje członkowskie UE wewnętrznych przepisów prawa na podstawie wskazanych 

w projekcie rozporządzenia przepisów prawa unijnego trwa równolegle do procesu prowadzonego w Polsce. 

Należy przy okazji wspomnieć, że Polska jako jeden z pierwszych krajów członkowskich UE przekazała projekt 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do Komisji Europejskiej. Dlatego nie jest możliwe na tym etapie 

wskazanie, w jaki sposób problem ten został rozwiązany w innych krajach UE. 

4. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  

– Agencja Rynku Rolnego,  

– samorządy województw,  

– podmiot, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 1 

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. 

20 

 

Projekt 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 

pozytywne 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Z uwagi na materię projektu rozporządzenia, która dotyczy wyłącznie organów administracji publicznej lub 

podmiotów wykonujących zadania tych organów, zaangażowanych bezpośrednio w system wdrażania PROW 

2014–2020, projekt zostanie przekazany do podmiotów, do których bezpośrednio odnoszą się jego przepisy, 

tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów wdrażających PROW 2014–2020. 

Projekt zostanie również skierowany do organów administracji rządowej. 
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6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania  Nie dotyczy. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów 

publicznych, w tym na budżet państwa. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10  Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość. 
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8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających 

z rozporządzenia 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

  zmniejszenie liczby dokumentów  

  zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

  tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

projekt rozporządzenia wprowadza obciążenia dotyczące pozyskiwania, gromadzenia, opracowywania 

i przekazywania danych. Zgodnie z przepisami unijnymi oraz ustawą 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 przewidziane jest utworzenie systemu 

elektronicznego zarządzanego przez ARiMR, który służyć będzie m.in. przechowywaniu ww. danych. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 
Wejście w życie rozporządzenia nie ma wpływu na środowisko naturalne, demografię, 

sytuację i rozwój regionalny i mienie państwowe. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

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

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów rozporządzenia oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane? 

Efekty wejścia w życie rozporządzenia będą natychmiastowe i nie wymagają pomiaru. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 

 

 

 

 

58/01/KC 



 

 

Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1) 

 

z dnia 

w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą 

być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten 

formularz, oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza 

 

Na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy z dnia … 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. 

poz. …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) działania lub poddziałania, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski 

o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie 

internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”; 

2) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku o przyznanie 

pomocy, wniosku o przyznanie pomocy technicznej oraz wniosku o płatność 

umieszczony na stronie internetowej Agencji, zwany dalej „formularzem”; 

3) szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą formularza, w tym format 

pliku, w jakim będą dołączane do wniosku kopie dokumentów w postaci elektronicznej. 

§ 2. Formularz umieszczony na stronie internetowej Agencji umożliwia złożenie wniosku 

o przyznanie: 

1) płatności w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego: 

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

b) płatności w ramach wsparcia dla ochrony oraz zrównoważonego użytkowania 

i rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie; 

2) płatności w ramach działania rolnictwo ekologiczne: 

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

                                                           
1)

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261). 
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b) płatności na rzecz utrzymania ekologicznych praktyk i metod w rolnictwie; 

3) pomocy w ramach działania inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności 

lasów, w zakresie rocznej premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 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.); 

4) płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 

ograniczeniami: 

a) rekompensaty na obszarów górskich, 

b) rekompensaty na rzecz innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi 

ograniczeniami naturalnymi, 

c) rekompensaty na rzecz innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi 

ograniczeniami. 

§ 3. 1. Formularz umożliwia zaznaczenie w elektronicznej formie materiału graficznego, 

o którym mowa w art. 72 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem nr 1306/2013”: 

1)  granic działek rolnych, w rozumieniu art. 67 ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 1306/2013, 

zwanych dalej „działkami rolnymi”, w tym tych, na których realizowane są poszczególne 

pakiety objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym lub zobowiązaniem 

ekologicznym, oraz występujące w gospodarstwie rolnym i określone w planie 

działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub planie działalności ekologicznej 

trwałe użytki zielone oraz elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo, 

o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia … w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 

w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” oraz „Rolnictwa 

ekologicznego” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

(Dz. U. poz. …), zwanego dalej „rozporządzeniem rolnośrodowiskowym”; 

2)  część działki rolnej, która ma pozostać nieskoszoną w danym roku – w przypadku 

realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 5 rozporządzenia 
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rolnośrodowiskowego; 

3) miejsca na działce rolnej, w których są zasadzone poszczególne drzewa odmian 

wymienionych w ust. 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia rolnośrodowiskowego lub 

odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r.  

– w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 

rolnośrodowiskowego; 

4) działki rolne na których jest w danym roku realizowana praktyka określona w części a) 

pkt I Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone pkt. 6 tiret drugie załącznika nr 3 w przypadku 

realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia rolno 

środowiskowego. 

2. Jeżeli beneficjent równocześnie nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności 

obszarowej, o której mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego, to na materiale graficznym zaznacza również znajdujące się w obrębie 

działki rolnej: 

1) drzewa będące pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie 

przyrody; 

2) rowy, których szerokość nie przekracza 2 m; 

3) oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m
2
. 

§ 4. 1. Wnioski, o których mowa w § 2, mogą zostać złożone za pomocą formularza po 

nadaniu wnioskodawcy loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji. 

2. Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji 

składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej 

operatora publicznego albo bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji. 

3. Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji 

zawiera: 

1)  imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy; 

2)  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 2012 r. poz. 86, z 2013 r. poz. 1537 

oraz z 2014 r. poz. 1872), zwanej dalej „ustawą o krajowym systemie”, jeżeli został 

nadany; 

3)  numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), jeżeli został nadany; 
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4)  numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) w przypadku 

osoby fizycznej, natomiast jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego  

– kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości; 

5)  adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca posiada; 

6)  wskazanie sposobu odbioru loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego 

Agencji; 

7)  adres korespondencyjny – w przypadku gdy wnioskodawca nie posiada numeru 

identyfikacyjnego, o którym mowa w pkt 2; 

8)  podpis wnioskodawcy. 

4. Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji 

sporządza się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję. 

§ 5. 1. Kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, składający się co najmniej 

z 8 znaków, nadawany jest bezterminowo. 

2. Wnioskodawca może w każdym czasie dokonać zmiany kodu dostępu do systemu 

teleinformatycznego Agencji przy wykorzystaniu tego systemu. 

§ 6. 1. Login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji kierownik biura 

powiatowego Agencji nadaje w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o ich nadanie. 

2. Login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji: 

1)  wnioskodawca odbiera bezpośrednio od kierownika biura powiatowego Agencji, 

o którym mowa w § 4 ust. 2, albo 

2)  Agencja przesyła: 

a) przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres: 

– wskazany we wniosku o wpis do ewidencji producentów, o którym mowa w art. 11 

ust. 1 ustawy o krajowym systemie, albo 

– o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 7, albo 

b) w formie elektronicznej na adres, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 5, przy 

zastosowaniu logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem. 

3. Login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji mogą być używane 

przez wnioskodawcę, któremu zostały one nadane, lub przez pełnomocnika wnioskodawcy, 

jeżeli został ustanowiony. 

4. Jeżeli wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego 

Agencji zawiera braki formalne lub login i kod dostępu do tego systemu zostały już 

wnioskodawcy uprzednio nadane, kierownik biura powiatowego Agencji, o którym mowa 

w § 4 ust. 2, nie nadaje loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, o 
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czym informuje wnioskodawcę. 

5. W przypadku utraty loginu lub kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji, 

wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie kierownika biura 

powiatowego Agencji, o którym mowa w § 4 ust. 2, w celu zablokowania dostępu do systemu 

teleinformatycznego Agencji. 

§ 7. 1. Poprzez zalogowanie do systemu teleinformatycznego Agencji za pomocą loginu 

i kodu dostępu do tego systemu następuje uwierzytelnienie wnioskodawcy. 

2. W przypadku trzykrotnego podania podczas logowania błędnego kodu dostępu do 

systemu teleinformatycznego Agencji, Agencja zablokuje dostęp do tego systemu. 

3. Dostęp do systemu teleinformatycznego Agencji, zablokowany w przypadku, o którym 

mowa w ust. 2 i § 6 ust. 5, można uzyskać po zalogowaniu się przez wnioskodawcę przy 

użyciu loginu i kodu dostępu do tego systemu uzyskanych po ponownym złożeniu wniosku, 

o którym mowa w § 4 ust. 2, albo po dokonaniu osobistego zgłoszenia w biurze powiatowym 

Agencji, o którym mowa w § 4 ust. 2. 

§ 8. 1. Jeżeli wniosek, o którym mowa w § 2, jest składany za pomocą formularza, 

a z przepisów 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 lub przepisów rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków lub trybu 

przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy w ramach działania „Płatności dla obszarów 

z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, lub przepisów rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków lub trybu 

przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój 

obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 lub z przepisów rozporządzenia rolnośrodowiskowego, wynika 

obowiązek dołączania do niego dokumentów, to do tego wniosku dołącza się: 

1)  w przypadku dokumentów, na których wymagany jest podpis osoby trzeciej: 

a) kopie tych dokumentów w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie JPEG, 

PDF, TIF, TIFF, DOC lub DOCX, 

b) te dokumenty w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem 

elektronicznym; 

2)  w przypadku pozostałych dokumentów – te dokumenty, w formie elektronicznej, 

utworzone za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji. 
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2. W przypadku gdy kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie zostały 

dołączone do wniosku, o którym mowa w § 2, złożonego za pomocą formularza, dokumenty 

te mogą zostać złożone do kierownika biura powiatowego Agencji za pośrednictwem polskiej 

placówki pocztowej operatora publicznego albo bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji. 

§ 9. 1. Po zatwierdzeniu przez wnioskodawcę danych w formularzu wniosku, o którym 

mowa w § 2, wnioskodawca uzyskuje z systemu teleinformatycznego Agencji potwierdzenie 

złożenia wniosku zawierające unikalny numer nadany przez ten system oraz datę złożenia 

wniosku. 

2. Za datę złożenia wniosku, o którym mowa w § 2, za pomocą formularza uważa się 

datę zatwierdzenia danych zawartych w tym formularzu. 

§ 10. Wnioskodawca, któremu przyznano login i kod dostępu do systemu 

teleinformatycznego Agencji na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 7 

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 2014 r. poz. 1613), art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173), art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 

2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, 

poz. 1281, z późn. zm.
2)

), art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach 

w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. 

zm.
3)

) lub art. 22 ust. 11 ustawy z dnia … o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego (Dz. U. poz. ...) może złożyć wniosek za pomocą formularza przy użyciu tego 

loginu i kodu dostępu. 

§ 11. Wnioski o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji 

złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu w trybie tego 

rozporządzenia. 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2015 r. 

 

MINISTER  

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

                                                           
2)

  Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone z Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz. 976, 

z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 29. 
3)

 Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1349, 

z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 36, poz. 197, z 2011 r. Nr 54, poz. 278 oraz z 2012 r. poz. 243. 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 42 ust. 6 ustawy 

z dnia ... 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. poz. …), zgodnie z którym minister 

właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie 

powinien spełniać formularz wniosku o przyznanie pomocy, pomocy technicznej oraz 

wniosku o płatność umieszczany na stronie internetowej, szczegółowe warunki i tryb 

składania wniosków za pomocą takiego formularza – mając na względzie identyfikację 

podmiotu ubiegającego się o przyznanie lub wypłatę pomocy lub pomocy technicznej oraz 

zabezpieczenie danych przed dostępem do nich osób nieuprawnionych. 

Państwa członkowskie zgodnie z art. 72 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.) zostały 

zobowiązane do dostarczania, między innymi drogą elektroniczną, z góry ustalonych 

formularzy sporządzonych w oparciu o obszary określone w poprzednim roku oraz 

materiałów graficznych wskazujących położenie takich obszarów. Także art. 11 

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014, z dnia 17 lipca 2014 r. wskazuje, 

że państwa członkowskie mogą zezwolić lub wymagać aby wszelka komunikacja zarówno od 

beneficjenta do organów, jak i odwrotnie odbywała się w formie elektronicznej. 

Formularz oraz materiał graficzny (materiał geograficzny) udostępniony na stronie 

internetowej Agencji zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych.  

Zgodnie z § 2 projektowanego rozporządzenia proponuje się, aby formularz wniosku 

umieszczany na stronie internetowej Agencji umożliwiał złożenie wniosku o przyznanie: 

1) płatności w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego: 

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

b) płatności w ramach wsparcia dla ochrony oraz zrównoważonego użytkowania 

i rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie, 

2) płatności w ramach rolnictwa ekologicznego: 

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

b) płatności na rzecz utrzymania ekologicznych praktyk i metod rolnictwa, 
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3) pomocy w ramach działania inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności 

lasów, w zakresie rocznej premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 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.), 

4) płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 

ograniczeniami: 

a) płatności kompensacyjne dla obszarów górskich, 

b) płatności kompensacyjne dla obszarów charakteryzujących się znaczącymi 

ograniczeniami naturalnymi, 

c) płatności kompensacyjne dla obszarów charakteryzujących się szczególnymi 

ograniczeniami. 

Zgodnie z § 3 projektu proponuje się, aby formularz umożliwiał zaznaczenie w elektronicznej 

formie materiału graficznego, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013: 

1)  granic działek rolnych, w rozumieniu art. 67 ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 1306/2013, 

zwanych dalej „działkami rolnymi”, w tym tych, na których realizowane są poszczególne 

pakiety objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym lub zobowiązaniem 

ekologicznym, oraz występujące w gospodarstwie rolnym i określone w planie 

działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub planie działalności ekologicznej 

trwałe użytki zielone oraz elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo, 

o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia … w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 

w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” oraz „Rolnictwa 

ekologicznego” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

(Dz. U. poz. …) zwanego dalej „rozporządzeniem rolnośrodowiskowym”, 

2)  część działki rolnej, która ma pozostać nieskoszona w danym roku – w przypadku 

realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 5 rozporządzenia 

rolnośrodowiskowego, 

3) miejsca na działce rolnej, w których są zasadzone poszczególne drzewa odmian 

wymienionych w ust. 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia rolnośrodowiskowego lub 

odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r.  

– w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 

rolnośrodowiskowego, 
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4) działki rolne na których jest w danym roku realizowana praktyka określona w części a) 

pkt I Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone pkt. 6 tiret drugie załącznika nr 3 w przypadku 

realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia rolnośrodowiskowego. 

Ponadto proponuje się, że jeżeli beneficjent równocześnie nie ubiega się o przyznanie 

jednolitej płatności obszarowej, o której mowa w przepisach o płatnościach w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego, to na materiale graficznym zaznacza również znajdujące 

się w obrębie działki rolnej: 

1) drzewa będące pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie 

przyrody, 

2) rowy, których szerokość nie przekracza 2 m, 

3) oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m
2
. 

Zgodnie z § 4 projektu rozporządzenia proponuje się, aby wniosek o nadanie loginu i kodu 

dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji wnioskodawca składał do kierownika biura 

powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę 

wnioskodawcy, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego albo 

bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji. 

W § 4 ust. 3 wskazuje się niezbędne dane, które wymagane są przy składaniu wniosku 

o nadanie loginu i kodu dostępu, w celu zidentyfikowania wnioskodawcy.  

Proponuje się także, aby wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu 

teleinformatycznego Agencji sporządzany był na formularzu opracowanym i udostępnionym 

przez Agencję. 

Natomiast w § 5 proponuje się szczegółowe wymagania dotyczące kodu dostępu do systemu 

teleinformatycznego Agencji, tak aby korzystanie z tego systemu było odpowiednio 

zabezpieczone. Proponuje się, aby kod dostępu składał się co najmniej z 8 znaków 

i nadawany był bezterminowo. Wnioskodawca może jednakże w każdym czasie dokonać 

zmiany tego kodu.  

W § 6 proponuje się, aby login i kod dostępu, kierownik biura powiatowego Agencji nadawał 

w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o ich nadanie. Jednocześnie w ust. 2 proponuje 

się sposób ich otrzymania (bezpośrednio od kierownika biura powiatowego Agencji, 

przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru, w formie elektronicznej) oczywiście przy 

zastosowaniu logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem. 

Projekt przewiduje także, iż login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji 

mogą być używane przez wnioskodawcę, któremu zostały nadane, lub przez pełnomocnika 

wnioskodawcy, jeżeli został ustanowiony. 
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Projekt proponuje, aby w przypadku braków formalnych we wniosku o nadanie loginu i kodu 

dostępu lub ich uprzedniego nadania, kierownik biura powiatowego Agencji, nie nadawał ich 

informując o tym wnioskodawcę. Natomiast w przypadku utraty loginu lub kodu dostępu 

rozporządzenie wskazuje, że wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować 

o tym fakcie kierownika biura powiatowego w celu zablokowania dostępu do systemu 

teleinformatycznego Agencji. 

W § 7 ustęp 1 proponuje się, aby właśnie poprzez zalogowanie do systemu 

teleinformatycznego Agencji za pomocą loginu i kodu dostępu do tego systemu następowało 

uwierzytelnienie wnioskodawcy. W ust. 2 i 3 proponuje się, aby w przypadku trzykrotnego 

podania podczas logowania błędnego kodu dostępu, Agencja blokowała dostęp do tego 

systemu. 

Dostęp do systemu można uzyskać ponownie po ponownym złożeniu wniosku o nadanie 

loginu i kodu albo po dokonaniu osobistego zgłoszenia w biurze powiatowym Agencji. 

W § 8 proponuje się, aby kopie niezbędnych dokumentów, składanych w formie 

elektronicznej miały postać pliku w formacie JPEG, PDF, TIF, TIFF, DOC lub DOCX. 

W celu dalszych zabezpieczeń, proponuje się, aby po zatwierdzeniu przez wnioskodawcę 

danych w umieszczanym na stronie internetowej Agencji formularzu wniosku, wnioskodawca 

uzyskiwał z systemu teleinformatycznego Agencji potwierdzenie złożenia wniosku 

zawierające unikalny numer nadany przez ten system oraz datę złożenia wniosku. Za datę 

złożenia wniosku za pomocą formularza elektronicznego uważa się datę zatwierdzenia 

danych zawartych w tym formularzu. 

W § 10 proponuje się także, aby wnioskodawca, któremu przyznano login i kod dostępu do 

systemu teleinformatycznego Agencji na podstawie innych przepisów mógł złożyć wniosek 

elektroniczny przy użyciu posiadanego loginu i kodu dostępu. 

Dodatkowo, w § 11 proponuje się aby wnioski o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu 

teleinformatycznego Agencji złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegały 

rozpatrzeniu w trybie tego rozporządzenia. 

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie w dniu 15 marca 2015 r., tj. w pierwszym 

dniu składania wniosków o przyznanie płatności na 2015 rok. 

Umożliwienie rolnikom składania wniosków za pośrednictwem Internetu w dużym stopniu 

poprawi terminowość składania wniosków. Jednocześnie rolnicy nie mający dostępu do sieci 

Internet będą mogli w dalszym ciągu składać wnioski o przyznanie płatności w ramach 

działań obszarowych PROW 2014–2020 w tradycyjny sposób, na formularzach 

opracowanych i przesyłanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
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Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie ma na celu wdrożenie przepisów Unii Europejskiej, w związku 

z tym jego projekt nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym 

projektem zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. 

zm.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji. 

Projekt rozporządzenia nie znajduje się w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub 

o płatność mogą być składane za pomocą formularza 

umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten 

formularz, oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą 

tego formularza. 

 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu 

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Anna Domaracka – Główny Specjalista kierujący Zespołem 

ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli, Departament 

Płatności Bezpośrednich, tel.: 22 623 23 69, adres e-mail: 

anna.domaracka@minrol.gov.pl 

Data sporządzenia: 

23.01.2015 r. 

 

Źródło:  

upoważnienie ustawowe. 

Prawo UE. 

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Określenie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za 

pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

oraz wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz, oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą 

tego formularza. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest działanie legislacyjne, polegające na wydaniu rozporządzenia w sprawie 

działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą 

formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz, oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego 

formularza. 

Oczekiwanym efektem jest umożliwienie składania wniosków o płatności w formie elektronicznej. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE?  

Inne państwa członkowskie UE ustanawiają warunki przyznawania płatności w ramach działań obszarowych 

PROW 2014–2020 również za pomocą działań legislacyjnych. 

mailto:anna.domaracka@minrol.gov.pl
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

 

Beneficjenci 

działań PROW 

2014–2020 

 dla działania ONW  

– ok. 470 tys. rolników rocznie; 

 dla płatności zalesieniowej – 

ok. 2 tys. rolników rocznie; 

 dla działania rolno-środowiskowo- 

-klimatycznego – ok. 20 tys. 

rolników rocznie; 

 dla działania rolnictwo ekologiczne 

– ok. 6 tys. rolników rocznie 

Agencja 

Restrukturyzacji  

i Modernizacji 

Rolnictwa 

pozytywne 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie uzgodniony z następującymi organizacjami społecznymi: 

1) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, 

2) Sekretariatem Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

3) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych „Solidarność”, 

4) Związkiem Zawodowym Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”, 

5) Związkiem Zawodowym Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej, 

6) Związkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna”, 

7) Związkiem Zawodowym Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”, 

8) Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 

9) Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 

10) Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników, 

11) Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych, 

12) Krajową Radą Izb Rolniczych, 

13) Krajową Izbą Gospodarczą, Komitetem Rolnictwa i Obrotu Rolnego, 

14) Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”, 

15) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, 

16) Forum Związków Zawodowych, 

17) Konfederacją Lewiatan, 

18) Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, 

19) Związkiem Rzemiosła Polskiego, 

20) Business Centre Club, 

21) Związkiem Zawodowym Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, 

22) Krajową Radą Spółdzielczą, 

23) Krajowym Związkiem Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, 

24) Radą Gospodarki Żywnościowej. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem             
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budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła finansowania  
 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów 

publicznych, w tym na budżet państwa. 

 

Projektowane rozporządzenie określa jedynie szczegółowe wymagania formularza 

elektronicznego. Projektowane rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia dochodów 

budżetu państwa. 

 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżety jednostek 

samorządu terytorialnego i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   
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Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 15 marca 2015 r., tj. z dniem, w którym 

rozpoczyna się termin składania wniosków o przyznanie płatności za 2015 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Efekty wejścia w życie projektowanego rozporządzenia będą natychmiastowe i nie wymagają pomiaru. 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

1-02-dg 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji 

producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia … 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 r. (Dz. U. 

poz. ...) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”, 

zwanej dalej „pomocą”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014–2020, w tym: 

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność; 

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy 

i wnioski o płatność. 

§ 2. Działanie, o którym mowa w § 1, jest wdrażane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 3. 1. Pomoc jest udzielana: 

1) grupie producentów rolnych, składającej się z osób fizycznych, uznanej od dnia 

1 stycznia 2014 roku na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach 

producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, 

poz. 983, z późn. zm.), z wyłączeniem grup uznanych w kategorii produktu: drób żywy 

(bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, 

mrożone, 

2) organizacji producentów, składającej się z osób fizycznych i osób prawnych, uznanej 

                                                           
1) 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261). 
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zgodnie z przepisami 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) przez polski organ właściwy do uznawania organizacji, z wyłączeniem 

organizacji uznanych w sektorze owoców i warzyw oraz mięsa drobiowego, 

3) organizacji producentów w sektorze mleka, składającej się z osób fizycznych i osób 

prawnych, uznanej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji 

rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 50 oraz poz. 1272) 

– zwanymi dalej „wnioskodawcą”. 

§ 4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”, potwierdza 

posiadanie przez wnioskodawcę statusu grupy producentów rolnych lub organizacji 

producentów, nadanego przez właściwy organ uznający.  

§ 5. 1. O pomoc może ubiegać się wnioskodawca wymieniony w § 3 ust. 1, który: 

1) został uznany przez właściwy organ uznający, na podstawie biznesplanu; 

2) posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”; 

3) wykonuje swoją działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo zgodnie 

z zaleceniem Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 

przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36); 

4) w okresie 5 letniej działalności łączy producentów jednego produktu lub grupy 

produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów/wstępnie uznanej grupy 

producentów/organizacji, utworzonej ze względu na ten sam produkt, której przyznano 

pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r. 

w celu utworzenia i przeznaczenia ich na działalność administracyjną lub inwestycyjną; 

5) przedłoży biznesplan określający rozwój w okresie 5 lat funkcjonowania podmiotu, 

o którym mowa w § 3 ust. 1, w odniesieniu do celów określonych w art. 27 ust. 1 

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 447 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego 

dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”, i zadeklaruje jego realizację w celu osiągnięcia 
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jego założeń. 

2. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, został utworzony ze 

względu na grupę produktu „Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych” zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie 

wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów 

rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków 

grupy producentów rolnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 642 oraz z 2014 r. poz. 648) i zrzesza 

producentów, którzy byli członkami grupy producentów rolnych utworzonej ze względu na 

produkt „Ziarno zbóż” lub „Nasiona roślin oleistych” nie może ubiegać się o wsparcie.  

§ 6. 1. Biznesplan, o którym mowa w § 5 ust 1 pkt. 5, zawiera w szczególności:  

1) informacje o wnioskodawcy, takie jak: 

a) nazwa, adres, forma prawna wnioskodawcy, 

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy,  

c) numer wnioskodawcy z Krajowego Rejestru Sądowego, 

d) numer identyfikacyjny wnioskodawcy, o którym mowa w § 5. ust. 1 pkt. 2, 

e) dane osobowe i adresowe jego członków zawierające imię i nazwisko lub nazwę, 

adres zamieszkania, 

f) numer PESEL członków – o ile wydano,  

g) numer paszportu – w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, 

h) wielkość i wartość produkcji każdego z członków z roku poprzedzającego rok 

działalności wnioskodawcy, o ile członkowie prowadzili produkcję; 

2) opis sytuacji początkowej wnioskodawcy, w tym m.in. informacje na temat struktury 

organizacyjnej i posiadanych zasobów, takie jak: 

a) struktura udziałów, 

b) kompetencje osób odpowiedzialnych za zarządzanie, 

c) zestawienie budynków, budowli oraz maszyn lub urządzeń należących do 

wnioskodawcy i do poszczególnych gospodarstw będących w posiadaniu członków  

– w zakresie produktu ze względu na który uznany został wnioskodawca; 

3) zakres i opis działań, w tym inwestycyjnych lub administracyjnych, jakie zamierza 

zrealizować wnioskodawca, w powiązaniu z poszczególnymi celami określonymi 

w art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, takich jak: 

a) strategia rozwoju wnioskodawcy z uwzględnieniem ewentualnych działań w zakresie 

innowacji, ochrony środowiska lub zmian klimatu, 
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b) plan budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektów budowlanych należących do 

wnioskodawcy, 

c) plan zakupu maszyn, urządzeń lub środków produkcji na potrzeby wnioskodawcy, 

d) plan szkoleń oraz korzystania z usług doradczych, 

e) plan działań administracyjnych; 

4) harmonogram działań, o których mowa w punkcie 3, obejmujący okres minimum pięciu 

lat działalności wnioskodawcy, w podziale na poszczególne lata działalności; 

5) określenie szacunkowych wartości poszczególnych działań zaplanowanych do realizacji 

w biznesplanie; 

6) wskazanie planowanych źródeł finansowania biznesplanu; 

7) szacunkowe wielkości i wartości produkcji sprzedanej wnioskodawcy oraz jego 

poszczególnych członków, w podziale na poszczególne lata realizacji biznesplanu; 

8) opis sytuacji, jaka jest oczekiwana po upływie 5 lat funkcjonowania wnioskodawcy; 

9) przewidywany dalszy rozwój, tj. po upływie 5 lat funkcjonowania wnioskodawcy; 

10) określenie planowanych przychodów i kosztów prowadzenia działalności 

w poszczególnych latach realizacji biznesplanu.   

2. Biznesplan oraz jego zmiany składane są w postaci papierowej oraz w postaci 

elektronicznej, na formularzu, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 1. 

3. W przypadku przystąpienia do wnioskodawcy kolejnego producenta, w trakcie trwania  

5-letniego okresu korzystania z pomocy, wnioskodawca, w terminie 7 dni od dnia 

przystąpienia producenta, zgłasza Agencji przedmiotowy fakt, wskazując w szczególności 

informacje dotyczące tego producenta oraz informacje o wielkości i wartości jego produkcji 

z okresu 12 miesięcy przed przystąpieniem tego producenta do wnioskodawcy. 

4. Wnioskodawca może wystąpić do dyrektora oddziału Agencji z wnioskiem 

o zatwierdzanie zmian do biznesplanu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, 

w terminie do 3 miesięcy przed zakończeniem danego roku działalności wnioskodawcy, 

którego dotyczy zmiana. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się zmieniony biznesplan wraz 

z uzasadnieniem przyczyn planowanych zmian.  

6. Agencja potwierdza prawidłową realizację biznesplanu oraz zatwierdza zmiany 

zgłoszone do biznesplanu w zakresie spełniania warunków do przyznania płatności.  

7. Zmiany do biznesplanu mogą zostać zatwierdzone pod warunkiem, że gwarantują 

zrealizowanie celów określonych w art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013. 
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8. Decyzja w sprawie zatwierdzania zmian do biznesplanu wydawana jest w terminie 

30 dni od dnia złożenia wniosku o którym mowa w ust. 4.  

9. Zmiany do biznesplanu można wprowadzać raz w każdym roku jego realizacji. 

§ 7. 1. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, informację o możliwości składania 

w danym roku wniosków o przyznanie pomocy na swojej stronie internetowej oraz w co 

najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, na co najmniej 90 dni przed 

rozpoczęciem terminu składania wniosków.  

2. Prezes Agencji określa w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, dzień rozpoczęcia oraz 

dzień zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy oraz kwotę wsparcia, 

w podziale na województwa, przeznaczoną na przedmiotowy nabór wniosków.  

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji, właściwym 

ze względu na siedzibę wnioskodawcy, osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo 

przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego. 

2. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy osobiście albo przez 

upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, Agencja niezwłocznie wydaje 

potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę złożenia wniosku, opatrzone pieczęcią Agencji 

oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. 

3. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy został złożony przesyłką rejestrowaną nadaną 

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, dniem złożenia wniosku jest dzień nadania 

tej przesyłki.  

§ 9. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera w szczególności: 

1) numer identyfikacyjny; 

2) nazwę, adres oraz formę prawną wnioskodawcy; 

3) dane osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy oraz informację o liczbie 

członków – zgodnie z aktem założycielskim; 

4) datę i numer decyzji o uznaniu wnioskodawcy oraz nazwę produktu, ze względu na który 

został uznany; 

5) oświadczenie o planowanej wielkości i wartości przychodów ze sprzedaży produktu, ze 

względu na który wnioskodawca został uznany, wytworzonego w gospodarstwach 

członków, w pierwszym roku działalności; 

6) charakterystykę prowadzonej działalności – kategoria: mikro, małe lub średnie 

przedsiębiorstwo; 
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2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się w szczególności: 

1) biznesplan, o którym mowa w § 5 ust 1 pkt 5, sporządzony na formularzu opracowanym 

i udostępnionym przez Agencję; 

2) oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca prowadzi jedno 

z przedsiębiorstw określonych w Zaleceniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3; 

3) oświadczenie i dokumenty potwierdzające objęcie ubezpieczeniem minimum 50% 

produkcji każdego z producentów, w zakresie produktu, ze względu na który grupa lub 

organizacja została uznana, innym niż ubezpieczenia obowiązkowe, o którym mowa 

w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.); 

4) kopię aktu założycielskiego grupy lub organizacji; 

5) pełnomocnictwo, jeżeli wniosek w imieniu wnioskodawcy składa pełnomocnik lub jeżeli 

wnioskodawca w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy będzie 

reprezentowany przez pełnomocnika; 

6) inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania pomocy. 

3. Agencja opracowuje i udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz 

biznesplanu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5, oraz formularz sprawozdania z realizacji 

biznesplanu, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt. 2, nie później niż w dniu podania do 

publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 7. 

4. Wnioskodawca informuje Agencję o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych 

wnioskiem, osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną 

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego za pośrednictwem, niezwłocznie po ich 

zaistnieniu. 

§ 10. 1. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję przy zastosowaniu 

kryteriów wyboru, wnioskodawcom: 

1) zorganizowanym w formie spółdzielni – przyznaje się … punktów; 

2) zrzeszającym producentów w następujących kategoriach: 

a) produkty wysokiej jakości objęte art. 16 rozporządzenia nr 1305/2013, 

w szczególności rolnictwa ekologicznego, lub 

b) świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone, lub 

c) bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, 

mrożone, lub 
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d) owce, lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne, lub hodowlane, wełna owcza, lub kozia 

strzyżona potna, mięso owcze, lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze, 

lub kozie surowe (suszone), lub 

e) miód naturalny, lub jego produkty pszczele, lub 

f) rośliny w plonie głównym, całe, lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na 

cele energetyczne, lub do wykorzystania technicznego, lub 

g) szyszki chmielowe 

– przyznaje się … punkty; 

3) zrzeszającym jak największą liczbę członków w danej kategorii, tj. jeżeli grupa lub 

organizacja zrzesza 10 członków – przyznaje się … punkty, a za każdego kolejnego 

członka w grupie lub organizacji przyznaje się … punkty; 

4) zrzeszającym producentów, w gospodarstwach których minimum 50% produkcji każdego 

z producentów, w zakresie produktu, ze względu na który grupa lub organizacja została 

uznana, objęta została dobrowolnym ubezpieczeniem, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt. 3  

– przyznaje się … punktów. 

2. W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali 

największą liczbę punktów.  

3. W przypadku grup lub organizacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, 

o kolejności przysługiwania pomocy decyduje większa liczba członków zrzeszonych w grupie 

lub organizacji. 

4. Agencja, ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia wszystkie, 

kompletne wnioski o przyznanie pomocy złożone do Agencji, zgodnie z § 9, w terminie 

określonym w § 7. 

5. Grupa lub organizacja, aby zakwalifikować się do wsparcia musi uzyskać co 

najmniej 1 pkt. 

§ 11. 1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji przyznaje wnioskodawcom punkty, 

o których mowa w § 10 ust. 1, w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków 

o przyznanie pomocy. 

2. Dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji, niezwłocznie po przyznaniu punktów, 

o których mowa w ust. 1, przekazują Prezesowi Agencji informację zawierającą nazwę grupy 

lub organizacji i liczbę przyznanych punktów. 

3. Jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy, mające wpływ na ustalenie 

kolejności przysługiwania pomocy, ulegną zmianie, aktualizacji informacji o kolejności 
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przysługiwania pomocy w Agencji dokonuje się wyłącznie w przypadku, gdy z nowych 

danych wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona. 

4. Prezes Agencji, niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 2, 

ustala na jej podstawie kolejność przysługiwania pomocy w poszczególnych województwach 

oraz określa, które z wniosków o przyznanie pomocy mieszczą się w limicie środków 

określonym w Programie, przez wskazanie, który wniosek o przyznanie pomocy jako 

pierwszy zawiera zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu środków 

określonego w Programie. 

5. Prezes Agencji, niezwłocznie po ustaleniu kolejności przysługiwania pomocy, 

o której mowa w ust. 3, podaje informację o tej kolejności do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej administrowanej przez Agencję. 

6. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję w sprawie przyznania 

pomocy w terminie 120 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

7. Grupa lub organizacja, wyłącznie po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu 

pomocy na okres pierwszych 5 lat działalności, może otrzymywać wsparcie finansowe, pod 

warunkiem składania wniosków o płatność, w terminie określonym w § 12 ust. 2, po każdym 

roku swojej działalności. 

§ 12. 1. Pomoc wypłacana jest w formie rocznych płatności i obejmuje okresy kolejnych 

12 miesięcy prowadzenia działalności przez wnioskodawcę, liczone od dnia następnego po 

dniu wydania decyzji o uznaniu. 

2. Pomoc wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się do oddziału regionalnego 

Agencji właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy, w terminie 30 dni od dnia 

następnego po dniu zakończenia roku działalności wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1. 

3. Właściwy ze względu na siedzibę grupy lub organizacji dyrektor oddziału 

regionalnego Agencji, na pisemną prośbę wnioskodawcy, w przypadku gdy ten 

uprawdopodobni, że złożenie wniosku o płatność w terminie jest niemożliwe albo znacznie 

utrudnione z powodu działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, 

o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 1306/2013, mających wpływ na 

funkcjonowanie wnioskodawcy, wydłuża ten termin o czas niezbędny do dokonania tej 

czynności. 

4. Wypłata pomocy za dany okres jest dokonywana: 

1) na podstawie decyzji dyrektora oddziału regionalnego Agencji, która jest wydawana 

w terminie 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o płatność; 
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2) w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w pkt 1, stała się ostateczna. 

§ 13. 1. Wniosek o płatność zawiera: 

1) numer identyfikacyjny; 

2) nazwę, adres oraz formę prawną wnioskodawcy; 

3) nazwę produktu, ze względu na który wnioskodawca został uznany; 

4) dane osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy oraz informację o liczbie 

członków – zgodnie z aktem założycielskim; 

5) wartość przychodów netto ze sprzedaży produktu, ze względu na który wnioskodawca 

został uznany, wytworzonych w gospodarstwach członków, za okres, którego dotyczy 

wniosek; 

6) wartość planowanych przychodów netto ze sprzedaży produktu, ze względu na który 

wnioskodawca został uznany, na kolejny rok prowadzenia działalności; wymagania tego 

nie stosuje się do wniosku o płatność za ostatni rok, za który przysługuje pomoc. 

2. Do wniosku o płatność dołącza się: 

1) wykazy faktur VAT i rachunków, uporządkowanych w ujęciu chronologicznym, 

potwierdzających: 

a) przychody netto ze sprzedaży produktu, ze względu na który wnioskodawca został 

uznany, 

b) wartość i ilość dostarczonych wnioskodawcy produktów przez poszczególnych jej 

członków, 

c) przychody netto ze sprzedaży produktu, ze względu na który wnioskodawca został 

uznany, wytworzonych w gospodarstwach członków i sprzedanych odbiorcom 

niebędącym członkami wnioskodawcy; 

2) sprawozdanie z realizacji biznesplanu po drugim, czwartym i piątym roku swojej 

działalności, określając etapy poszczególnych zmian, które wskazywane zostały 

w biznesplanie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5.  

§ 14.  1. Wysokość udzielanej pomocy w danym roku prowadzenia działalności przez 

wnioskodawcę ustala się na podstawie wartości udokumentowanych rocznych przychodów 

netto ze sprzedaży produktu, ze względu na który wnioskodawca został uznany, 

i wytworzonych w gospodarstwach członków oraz sprzedanych odbiorcom niebędącym 

członkami wnioskodawcy. 

2. Wsparcie jest degresywne i wynosi odpowiednio: 

– w pierwszym roku – 10%, 
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– w drugim roku – 8%, 

– w trzecim roku – 6%, 

– w czwartym roku – 5%, 

– w piątym roku – 4%. 

3. Sposób obliczania oraz wysokość maksymalnej dopuszczalnej kwoty na każdy rok 

udzielanej pomocy są określone w art. 27 rozporządzenia Rady (WE) nr 1305/2013. 

4. Pomoc jest wypłacana w złotych, a jej przeliczenie następuje zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 34 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 

2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 

w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania 

rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. U. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18). 

§ 15. 1. Wnioskodawca zobowiązuje się do zrealizowania całości założeń biznesplanu 

w ujęciu rzeczowym, w ciągu 5 lat swojej działalności. 

2. Agencja na podstawie sprawozdań, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 2, oraz kontroli 

na miejscu, po pierwszym, czwartym i piątym roku działalności wnioskodawcy, ocenia 

realizację biznesplanu, biorąc pod uwagę w szczególności stopień realizacji zamierzonych 

przedsięwzięć w podziale na poszczególne lata. 

3. W przypadku, gdy ze składanego sprawozdania wynika, iż wnioskodawca nie 

zrealizował całości założeń biznesplanu, w ujęciu rzeczowym:  

1) Agencja wzywa wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia kontroli 

bądź złożenia sprawozdania; 

2) Termin na rozpatrzenie wyjaśnień i wydanie decyzji o zwrocie, zmniejszeniu bądź 

utrzymaniu płatności wydawana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wyjaśnień; 

3) W przypadku wystąpienia znacznych opóźnień w realizacji biznesplanu, Agencja stosuje 

zmniejszenie przyznanych płatności, w zależności od stopnia tych opóźnień.  

4. Ostatnia, piąta płatność jest możliwa do realizacji, wyłącznie po potwierdzeniu przez 

Agencję prawidłowej realizacji całości biznesplanu na podstawie składanych przez 

wnioskodawcę sprawozdań, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 2, oraz kontroli na miejscu. 

5. W przypadku niezrealizowania całości założeń biznesplanu w ujęciu rzeczowym, 

piąta płatność nie jest wypłacana. 

§ 16. Poza okolicznościami siły wyższej i nadzwyczajnymi okolicznościami, o których mowa 

w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013, wnioskodawca nie jest zobowiązany do zwrotu 
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pomocy w części dotyczącej realizacji biznesplanu, jeżeli cel biznesplanu został osiągnięty 

i zachowany. 

§ 17. Wnioskodawca, któremu przyznano pomoc przechowuje dokumenty potwierdzające 

spełnienie warunków udzielenia pomocy i wypłaty pomocy przez 5 lat, licząc od dnia 

otrzymania ostatniej wypłaty płatności. 

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER  

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 

„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 stanowi wykonanie upoważnienia zawartego 

w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia… o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 r. (Dz. U. poz. …).  

Projekt rozporządzenia w szczególności określa tryb składania wniosków o przyznanie 

pomocy oraz wniosków o płatność oraz szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać 

wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność. Projektowane rozporządzenie określa 

szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 

działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, określonego w art. 27 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Funduszu 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 

1305/2013”. Projekt rozporządzenia nie określa szczegółowych warunków i trybu zwracania 

pomocy finansowej pobranej nienależnie lub nadmiernie, ponieważ tego typu kwestie 

określają przepisy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (art. 44 ust. 2 ustawy 

z dnia … 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). 

Wsparcie dla grup producentów i organizacji producentów jest kontynuacją działania 

o podobnym zakresie zapoczątkowanego w latach 2004–2006 w ramach Planu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006 i następnie wdrażanego w latach 2007–2013 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Powyższe działania 

były realizowane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 

2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na 

wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. 

Nr 238, poz. 2391, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 



– 13 – 

finansowej w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętej Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 81, poz. 550, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia do działania „Tworzenie grup producentów i organizacji 

producentów” PROW 2014–2020 zawiera przepisy wynikające z art. 27 rozporządzenia 

1305/2013, które polegają na objęciu wsparciem grup i organizacji producentów, które 

wykonują swoją działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo zgodnie 

z zaleceniem Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 

przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36). 

Wsparcie w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji 

producentów” będzie udzielane grupom i organizacjom producentów zakładanym w celu 

wspólnego dostosowania standardów produkcji do wymogów rynkowych, koncentracji 

podaży oraz zwiększenia jakości produktów. Wsparcie dla grup i organizacji producentów 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 jest ograniczone do 

podmiotów utworzonych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach 

producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, 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) oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 50 oraz 

1272). Jednakże z przedmiotowego wsparcia wyłączone są organizacje producentów owoców 

i warzyw, dla których pomoc będzie realizowana na podstawie odrębnych przepisów oraz 

finansowana z innych źródeł, co ma w sposób jednoznaczny wykluczyć możliwość wsparcia 

tych samych działań z różnych źródeł publicznych środków finansowych.  

Ponadto, w związku z dotychczasowymi doświadczeniami wynikającymi z wdrażania 

działania 142 PROW 2007–2013, w projekcie rozporządzenia przyjęto rozwiązania 

polegające na zawężeniu podmiotów ubiegających się o wsparcie do grup składających się 

wyłącznie do osób fizycznych. Przy czym w przypadku organizacji producentów 

dopuszczono do wsparcia także podmioty składające się z osób prawnych.  

Dodatkowo, wsparcia nie przewiduje się na tworzenie grup producentów w kategorii 

produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, 

chłodzone, mrożone i organizacji w sektorze mięsa drobiowego.  

Projektowane przepisy dotyczą wsparcia podmiotów uznawanych jako grupy 

i organizacje producentów, które zostaną uznane przez właściwy organ rejestrujący na 
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podstawie składanego biznesplanu. Dokument ten określać będzie rozwój grupy lub 

organizacji w okresie minimum 5 lat funkcjonowania podmiotu, w odniesieniu do celów 

z art. 27 ust. 1 rozporządzenia 1305/2013 i zadeklarowania jego realizacji w celu osiągnięcia 

jego założeń. Projekt rozporządzenia zakłada, iż podmiot ubiegający się o wparcie łączy 

producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy 

producentów/wstępnie uznanej grupy producentów/organizacji, utworzonej ze względu na ten 

sam produkt lub grupę produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności ze 

środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r. Ponadto, projekt rozporządzenia zakłada, 

iż nowopowstała grupa łączy producentów zrzeszonych w grupę w kategorii „Ziarno zbóż lub 

nasiona roślin oleistych”, którzy nie byli członkami grupy producentów, utworzonej 

w kategorii „Ziarno zbóż” oraz w kategorii „Nasiona roślin oleistych”. Zapis ten 

spowodowany jest zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być 

tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej 

oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 642 oraz 

z 2014 r. poz. 648). 

Przepisy rozporządzenia wprowadzają wymóg wykazania prawidłowej realizacji 

biznesplanu przed wypłatą ostatniej, piątej raty wsparcia.  

Jednocześnie, na podstawie art. 49 rozporządzenia 1305/2013, wprowadzono kryteria 

wyboru w odniesieniu do potencjalnych beneficjentów działania, co wiąże się z koniecznością 

składania wniosków o przyznanie pomocy w terminach określonych oddzielnie dla każdego 

naboru. 

Pomoc finansowa będzie udzielana w celu ułatwienia tworzenia grup producentów 

i organizacji producentów, do celów:  

a) dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produktów producentów, 

którzy są członkami takich grup lub organizacji, 

b) wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, 

centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych, 

c) ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczególnym 

uwzględnieniem zbiorów i dostępności oraz  

d) innych zadań, które mogą być prowadzane przez grupy i organizacje producentów, takich 

jak rozwijanie umiejętności biznesowych i marketingowych oraz organizowanie 

i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji.  
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Realizacja ww. działania pozytywnie wpłynie na podniesienie standardów jakości 

produkcji, racjonalizacji kosztów przechowywania, dystrybucji i sprzedaży produktów, a co 

za tym idzie zwiększenie konkurencyjności polskiego rolnictwa. 

Wsparcie, podobnie jak miało to miejsce w dwóch poprzednich okresach 

programowania, stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub 

organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych 

w gospodarstwach rolnych jej członków, w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom 

niebędącym członkami grupy lub organizacji. Pomoc będzie przyznawana w okresie 

pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy/organizacji od dnia rejestracji/uznania. 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie ma na celu wdrożenie przepisów Unii Europejskiej, 

w związku z tym jego projekt nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 

poz. 597). 

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym 

projektem zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, 

z późn. zm.), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji. 

Projekt rozporządzenia zostanie ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 



– 16 – 

Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Opracowanie przepisów wykonawczych do działania „Tworzenie grup producentów i organizacji 

producentów”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wynikających z art. 27 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Funduszu 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.). 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Niniejszy projekt rozporządzenia ma na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów 

pozwalających na wspieranie tworzenia grup i organizacji producentów w nowym okresie programowania 

PROW 2014–2020, zgodnie z art. 27 rozporządzenia 1305/2013. 

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie stwierdzono występowania problemu w innych krajach OECD/UE. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Producenci rolni chcący 

utworzyć grupę lub 

organizację producentów. 

Około 36 000 

gospodarstw.  

Plan wskaźników zawarty 

w Programie Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020. 

Umożliwienie producentom 

zrzeszonym w grupy lub 

organizacje producentów 

pozyskania wsparcia 

finansowego na rozpoczęcie 

działalności jako grupa lub 

organizacja, 

z przeznaczeniem na cele 

administracyjne 

i inwestycyjne.   

ARiMR 

 

 

Centrala ARiMR 

oraz 16 OR ARiMR. 

 Konieczność opracowania 

procedur związanych 

z przyznawaniem wsparcia 

w ramach tego działania 

PROW 2014–2020. 
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 

Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji 

Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do zaopiniowania do Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Projekt rozporządzenia został również wysłany do: 

Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, 

Krajowego Niezależnego Samorządnego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion, Krajowego Zrzeszenia 

Producentów Rzepaku, Krajowego Związku Producentów Nasion Ogrodniczych i Materiału Szkółkarskiego, 

Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion 

Rolniczych, Stowarzyszenia Polski Ziemniak, Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, Polskiego 

Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, 

Związku Polskie Mięso, Polskiej Federacji Producentów Żywności, Polskiej Federacji Hodowców Bydła 

i Producentów Mleka oraz Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych – Izby Gospodarczej. 

Projektowane rozporządzenie zostanie przesłane również, w szczególności do: Krajowej Rady Izb Rolniczych, 

ZZR „Samoobrona”, Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, NSZZ RI „Solidarność”, 

Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”, Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników, 

Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP, Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów 

Wiejskich „REGIONY”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” 

Komisja Krajowa, Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Sekretariatu Przemysłu 

Spożywczego NSZZ „Solidarność”, NSZZ Solidarność’80, Federacji Branżowych Związków Producentów 

Rolnych, Business Centre Club, Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 

Forum Związków Zawodowych, Krajowej Rady Spółdzielczej, Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych 

Spółdzielni Produkcyjnych, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji 

Rolniczych, Konfederacja LEWIATAN, Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, Rady Gospodarki 

Żywnościowej, Związku Rzemiosła Polskiego, Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej 

„SOLIDARNI” Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska” oraz Przewodniczącego Rady 

Rolnictwa Ekologicznego –Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcyjnej IUNG. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
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Źródła finansowania  

Zgodnie z art. 59 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 

Europejski Funduszu 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.), środki dostępne w ramach działań PROW  

2014–2020 są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu krajowego. Zgodnie z ust. 3 

ww.  artykułu poziom współfinansowania każdego z działań PROW 2014–2020 ze 

środków EFRROW wynosi 63,63%.  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Pomoc na działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” 

wynikają z doświadczeń związanych w wdrażaniem podobnego zakresu wsparcia 

w poprzednich okresach programowania.”.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z ... r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 
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 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy, w związku ze 

wspieraniem powstawania nowych przedsiębiorstw i związanym z tym tworzeniem nowych miejsc pracy. 

Beneficjent działania musi funkcjonować jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, warunkiem czego jest 

zatrudnianie pracowników.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia, możliwe będzie pozyskiwanie wsparcia przez 

nowotworzone grupy i organizacje producentów, na cele administracyjne i inwestycyjne w ramach działania 

„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” PROW 2014–2020.  

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia pozwoli na wdrożenie poddziałania „Tworzenie grup 

producentów i organizacji producentów”, przyczyniając się tym samym do realizacji założeń przyjętych 

w PROW 2014–2020. Ewaluację PROW 2014–2020 a także innych programów operacyjnych organizuje się na 

bazie wieloletniej i obejmuje ona okres lat 2014–2023. Ewaluacja prowadzona będzie zgodnie ze wspólnym 

systemem monitorowania i oceny opracowywanym wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie i przyjętym 

przez KE w drodze aktu wykonawczego. Wykonana zostanie ocena ex-ante oraz ocena ex post Programu. 

Ponadto realizowane będą ewaluacje okresowe zgodnie z zawartym w Programie Planem Ewaluacji. 

Zgodnie z art. 49 rozporządzenia ramowego oraz art. 72 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 487), instytucja 

zarządzająca oraz komitet monitorujący monitorują jakość realizacji programu poprzez wskaźniki finansowe oraz 

wskaźniki produktów i celów. 

Wskaźniki monitorowania zostały zdefiniowane dla programu w systemie monitorowania i ewaluacji określonym 

na poziomie unijnym, przy uwzględnieniu jego specyfiki. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 
 

 

 

 

 

25/01-kt 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1) 

z dnia 

 

w sprawie szczegółowych warunków lub trybu przyznawania, wypłaty lub zwrotu 

pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę 

żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014–2020, a także przestrzennego zasięgu wdrażania działania 

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia … 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. poz. …) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki lub tryb przyznawania, wypłaty lub 

zwrotu pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę 

żywotności lasów”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 

zwanym dalej „Programem”, a także przestrzenny zasięg wdrażania tego działania,  

w tym: 

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 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 uchylające 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”; albo wnioski 

o przyznanie pomocy w zakresie rocznej premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 

rozporządzenia nr 1305/2013; 

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy 

z tytułu kosztów założenia i wnioski o przyznanie pomocy w zakresie rocznej premii; 

3) kryteria wyboru operacji; 

                                                           
1)

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261). 
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4)  przypadki, w których następca prawny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy 

na zalesianie 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; 

5) 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 na zalesianie, 

oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy. 

 

§ 2. Działanie, o którym mowa w § 1, jest wdrażane na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) wsparciu na zalesienie – rozumie się przez to koszty założenia, o których mowa w art. 22 

ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013 – stanowiące jednorazową, zryczałtowaną płatność 

z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia oraz ewentualnego jego ogrodzenia 

lub ewentualnego palikowania, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną 

w pierwszym roku zalesienia;  

2) premii pielęgnacyjnej – rozumie się przez to roczną premię na hektar w celu pokrycia 

kosztów utrzymania, o których mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013 

– stanowiącą zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów prac pielęgnacyjnych 

oraz ochrony wykonanego zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną przed zwierzyną, 

w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną corocznie przez 5 lat;  

3) premii zalesieniowej – rozumie się przez to roczną premię na hektar w celu pokrycia 

kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej, o których mowa w art. 22 ust. 1 

rozporządzenia nr 1305/2013 – stanowiącą zryczałtowaną płatność, w przeliczeniu na 

hektar gruntów, wypłacaną corocznie przez 12 lat;  

4) zobowiązaniu – rozumie się przez to okres, przez który przysługuje wsparcie na 

zalesienie lub premia pielęgnacyjna lub premia zalesieniowa; 

5) gruntach rolnych – rozumie się przez to grunty stanowiące grunty orne i sady, w tym 

grunty erozyjne; 

6) gruntach innych niż rolne – rozumie się przez to grunty wykazane w ewidencji gruntów 

i budynków, jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych 
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niewykorzystywanych do produkcji rolniczej, w tym grunty erozyjne lub grunty 

z sukcesją naturalną; 

7) sukcesji naturalnej – rozumie się przez to zmiany w zbiorowiskach roślinnych na 

gruntach innych niż rolne, których skutkiem jest pojawienie się roślinności drzewiastej 

w sposób naturalny; 

8) gruntach z sukcesją naturalną – rozumie się przez to grunty inne niż rolne, na których: 

a) występują drzewa lub krzewy pochodzące z sukcesji naturalnej, należące do 

rodzimych gatunków lasotwórczych, w tym drzewa lub krzewy z gatunków 

wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, 

b) drzewa z gatunków wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia występują 

w kępach o powierzchni co najmniej 5 arów, a ich liczba na hektar: 

– wynosi nie mniej niż 50% liczby sadzonek na hektar określonej w odniesieniu do 

poszczególnych gatunków w załączniku nr 2 do rozporządzenia – w przypadku drzew 

o średniej wysokości do 0,5 m, 

 – wynosi nie mniej niż 30% liczby sadzonek na hektar określonej w odniesieniu do 

poszczególnych gatunków w załączniku nr 2 do rozporządzenia – w przypadku drzew 

o średniej wysokości co najmniej 0,5 m, 

c) powierzchnia kęp, o których mowa w lit. b, na której występują drzewa wyrosłe 

w wyniku sukcesji naturalnej stanowi nie mniej niż 10% powierzchni gruntu 

 przeznaczonego do zalesienia, 

d) średni wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania 

rolniczego nie przekracza 20 lat; 

9)  gruntach erozyjnych – rozumie się przez to obszary ujęte w wykazie obszarów 

zagrożonych erozją wodną określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia … w sprawie minimalnych norm (Dz. U. poz. ...).  

 

§ 4. 1. Pomoc na zalesianie jest przyznawana rolnikowi w rozumieniu przepisów art. 2 

ust. 1 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 uchylającym 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.), zwanym dalej „rozporządzeniem 

nr 1306/2013”, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
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prawnej, zarządzających mieniem na podstawie przepisów o lasach, zwanemu dalej 

„rolnikiem”, jeżeli: 

1) został wpisany do ewidencji producentów stanowiącej część krajowego systemu 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności; 

2) zobowiązał się do: 

a) wykonania zalesienia, lub 

b) pielęgnacji wykonanego zalesienia, o którym mowa w lit. a, lub gruntów z sukcesją 

naturalną przez 5 lat  

– zgodnie z planem zalesienia, o którym mowa w przepisach o lasach, zwanym dalej 

„planem zalesienia”; 

 c) utrzymania wykonanego zalesienia lub gruntu z sukcesją naturalną przez okres 

zobowiązania; 

3) uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego zalesienia 

– w przypadku gdy planowane zalesienie jest przedsięwzięciem, którego realizacja 

wymaga, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), 

uzyskania takiej decyzji. 

2. Pomoc na zalesianie jest przyznawana rolnikowi do gruntów: 

1) stanowiących grunty rolne lub inne niż rolne; 

2) które zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, gdy zalesianie tych gruntów nie jest 

sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy; 

3) stanowiących własność lub współwłasność tego rolnika albo własność jego małżonka; 

4) o powierzchni co najmniej 0,1 ha; 

5) położonych poza: 

a)  obszarami Natura 2000 lub obszarami znajdującymi się na liście, o której mowa 

w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), chyba że planowane zalesienie nie jest sprzeczne 

z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów, 
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b)  obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub 

obszarami ich otulin, chyba że planowane zalesienie nie jest sprzeczne z celami 

ochrony tych obszarów. 

 

§ 5. Zobowiązanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, jest wykonywane na gruntach 

objętych obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23 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), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 640/2014”, zwanym dalej 

„obszarem zatwierdzonym”. Przepis ten stosuje się również w przypadku, o którym mowa w 

art. 18 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia nr 640/2014. 

 

§ 6. 1. Plan zalesienia powinien:  

1) zawierać: 

a) dane dotyczące rolnika: 

– imię i nazwisko albo nazwę, 

– określenie miejsca zamieszkania i adresu albo siedziby i adresu, 

– numer identyfikacyjny rolnika nadany w trybie przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności, 

b) podpis nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 

który sporządził ten plan, zwanego dalej „nadleśniczym”, 

c) dokumenty dołączone przez rolnika do wniosku o sporządzenie tego planu, 

d) zalecenia dotyczące zalesienia określone w lit. A załącznika nr 3 do 

rozporządzenia i wymogi określone w lit. B tego załącznika; 

2) obejmować grunty graniczące ze sobą, tworzące jeden kompleks przeznaczony do 

wykonania zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną, przeznaczone do objęcia 

pomocą na zalesienie w zakresie premii pielęgnacyjnej; 

3) być sporządzony przy uwzględnieniu stanu faktycznego gruntu przeznaczonego do 

wykonania zalesienia lub gruntu z sukcesją naturalną; którego granice są oznakowane 

w terenie. 
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2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, są: 

1) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący 

działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia, 

a w przypadku braku tego planu – zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie 

gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 

2) materiał graficzny (materiał geograficzny), o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 

rozporządzenia nr 640/2014 wraz z kartą informacyjną, udostępniony przez Agencję 

na wniosek rolnika albo kopia części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków albo 

kopia części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty 

przeznaczone do zalesienia, z naniesionymi granicami tych gruntów, która obejmuje 

grunty przeznaczone do zalesienia, z naniesionymi granicami tych gruntów; 

3) oświadczenie rolnika o powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia, 

zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty;  

4) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których 

są położone grunty przeznaczone do zalesienia; 

5) mapa sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, nadane na 

podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.), na podkładzie mapy zasadniczej lub na 

podkładzie ewidencyjnym, zawierająca wskazanie granic całości gruntów 

przeznaczonych do zalesienia oraz określenie łącznej powierzchni tych gruntów, 

a także wskazanie granic gruntów przeznaczonych do zalesienia: 

a) w poszczególnych klasach gleboznawczych i określenie powierzchni tych gruntów 

– w przypadku planowanego zalesienia części działki ewidencyjnej lub zalesienia 

gruntów innych niż rolne, 

b) o nachyleniu terenu powyżej 12° i określenie powierzchni tych gruntów 

– w przypadku planowanego zalesienia gruntu o nachyleniu terenu powyżej 12°; 

6) opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska o braku sprzeczności 

planowanego zalesienia z: 

a) celami ochrony danego obszaru – jeżeli grunt przeznaczony do zalesienia jest 

położony w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze ich 

otulin, 

b) planami ochrony albo planami zadań ochronnych danego obszaru – jeżeli grunt 

przeznaczony do zalesienia jest położony na obszarze Natura 2000 lub obszarach 
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znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;  

7) opinia właściwego dyrektora parku narodowego o braku sprzeczności planowanego 

zalesienia z celami ochrony danego obszaru – jeżeli grunt przeznaczony do zalesienia 

jest położony w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny, również 

w przypadku gdy ten grunt jest położony w granicach obszaru Natura 2000 lub 

obszarów znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

 

§ 7. Pomoc na zalesianie w ramach Programu może być przyznana jednemu rolnikowi do 

powierzchni nie większej niż 20 ha. 

 

§ 8. 1. Pomoc na zalesianie obejmuje: 

1) wsparcie na zalesienie – przyznawane do gruntów rolnych i innych niż rolne o ile są 

prowadzone nasadzenia;  

2) premię pielęgnacyjną – przyznawaną do gruntów rolnych i innych niż rolne, w tym 

gruntów z sukcesją naturalną;  

3) premię zalesieniową – przyznawaną wyłącznie do gruntów, na których prowadzona była 

działalność rolnicza. 

2. Plan zalesienia realizuje się do dnia wypłaty: 

1) wsparcia na zalesienie – w przypadku rolników uzyskujących wyłącznie tę część pomocy 

na zalesianie; 

2) ostatniej premii pielęgnacyjnej – w przypadku pozostałych rolników. 

3. Plan zalesienia przechowuje rolnik, a jego kopię nadleśniczy, przez okres realizacji 

tego planu. 

4. Wysokość pomocy na zalesianie, w danym roku kalendarzowym, ustala się jako 

iloczyn stawek wsparcia na zalesienie lub premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej na 

hektar gruntu i powierzchni gruntu objętego obszarem zatwierdzonym po uwzględnieniu 

zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub 

niezgodności. 

5. Przy ustalaniu wysokości premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej uwzględnia się 

deklarowaną przez rolnika powierzchnię tych gruntów nie większą jednak niż maksymalny 

kwalifikowany obszar, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 640/2014, 

określony w systemie identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w przepisach 
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o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności. 

6. Przy ustalaniu wysokości premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej, do powierzchni 

zalesionego gruntu objętego obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. b 

rozporządzenia nr 640/2014 zalicza się powierzchnię gruntu: 

1) wyznaczoną przez granicę uprawy leśnej i granicę sąsiedniego gruntu stanowiącego 

własność innego podmiotu, lecz nie większą niż wyznaczona przez granicę uprawy leśnej 

i linię biegnącą w odległości: 

 a) 1,5 m od granicy tej uprawy – w przypadku gdy grunt, na którym znajduje się 

zalesienie, sąsiaduje z gruntem użytkowanym jako grunt leśny, stanowiącym 

własność innego podmiotu, 

b) 3 m od granicy tej uprawy – w przypadku gdy grunt, na którym znajduje się 

zalesienie, sąsiaduje z gruntem użytkowanym w sposób inny niż określony w lit. a, 

stanowiącym własność innego podmiotu; 

2) przeznaczoną do działań związanych z ochroną przeciwpożarową, o ile działania takie 

zostały określone w planie zalesienia. 

7. Wysokość wsparcia na zalesienie i premii pielęgnacyjnej jest uzależniona od nachylenia 

terenu, na którym znajduje się grunt przeznaczony do zalesienia, oraz czy są to grunty 

erozyjne oraz z sukcesją naturalną. 

8. Pomoc na zalesianie gruntów innych niż rolne obejmuje wyłącznie premię 

pielęgnacyjną. 

9. Pomoc na zalesianie przyznawana jednostkom samorządu terytorialnego lub jednostkom 

organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw obejmuje wyłącznie wsparcie na 

zalesienie. 

10. Wysokość stawek pomocy na zalesianie są określone w załączniku nr 5 do 

rozporządzenia. 

 

§ 9. 1. Najpóźniej 60 dni przed planowanym naborem wniosku o przyznanie pomocy z tytułu 

kosztów założenia Prezes Agencji, podaje do publicznej wiadomości, w formie ogłoszenia, na 

stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz co najmniej w jednym dzienniku 

o zasięgu ogólnokrajowym, informację o naborze wniosków o przyznanie pomocy z tytułu 

kosztów założenia. 
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2. Po opublikowaniu ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, wniosek o przyznanie pomocy 

z tytułu kosztów założenia składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, w terminie 

od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca danego roku. 

3. Wnioski o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia są rozpatrywane zgodnie 

z kolejnością ich złożenia. 

4. W jednym wniosku o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia można ubiegać 

się o wsparcie na zalesianie gruntów objętych jednym planem zalesienia. 

5. Wniosek o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia, poza elementami podania 

określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183 i 1195), zawiera w szczególności: 

1) numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany w trybie przepisów o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności; 

2) nazwę siedziby i adres wnioskodawcy; 

3) dane niezbędne do ustalenia wysokości wsparcia na zalesianie; 

4) termin wykonania zalesienia;  

5) informację o powierzchni gruntów w poszczególnych klasach gleboznawczych; 

6) informację o załącznikach; 

7) oświadczenie o: 

a) powierzchni działek ewidencyjnych, 

b) sposobie użytkowania gruntów przeznaczonych do zalesienia; 

8) informację o powierzchni całkowitej gospodarstwa rolnego; 

9) oświadczenia i zobowiązania związane ze wsparciem na zalesianie. 

6. Do wniosku o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia dołącza się: 

1) kopię planu zalesienia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, 

który sporządził ten plan; 

2) pisemną zgodę: 

a) pozostałych współwłaścicieli na zalesienie gruntów rolnych lub gruntów innych 

niż rolne, jeżeli grunty te stanowią przedmiot współwłasności, 

b) małżonka rolnika na zalesienie gruntów rolnych lub gruntów innych niż rolne, 

jeżeli grunty te stanowią własność małżonka rolnika; 

3) dokumenty potwierdzające własność lub współwłasność gruntów przeznaczonych do 

zalesienia; 
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4) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – jeżeli uzyskanie takiej decyzji dla 

planowanego zalesienia jest wymagane przepisami ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1–3 dołącza się do wniosku o przyznanie 

pomocy w zakresie rocznej premii jeżeli nie był na dane grunty składany wniosek 

o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia, a rolnik po raz pierwszy ubiega się 

o przyznanie premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej do tych gruntów. 

 

§ 10. 1. Kierownik biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek 

o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia, weryfikując wniosek, ustala: 

1) łączną powierzchnię gruntów wskazaną we wniosku; 

2) spełnienie warunków określonych w § 4;  

3)  kolejność, według której przyznawana będzie pomoc w zakresie wsparcia na zalesianie, 

o ile spełnione są warunki o których mowa w pkt 1 i 2, zgodnie z liczbą punktów 

przyznanych poszczególnym wnioskom na podstawie kryteriów wyboru operacji 

określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia. 

2. Ustalając kolejność przysługiwania pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt. 3, uwzględnia 

się wnioski o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia złożone w sposób i w terminie, 

o którym mowa w § 9. 

3. Kolejność przysługiwania pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt. 3, jest ustalana na 

podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia na 

dzień złożenia wniosku. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia nie 

zawiera danych niezbędnych do ustalenia kolejności, nie przyznaje się punktów. 

4. Kolejność przysługiwania pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest ustalana od 

wniosku, który uzyskał największą liczbę punktów, do wniosku, który uzyskał najmniejszą 

liczbę punktów. 

5. W przypadku wniosków o takiej samej liczbie punktów w pierwszej kolejności pomoc, 

o której mowa w ust. 1 pkt. 3, przysługuje wnioskodawcy, który ubiega się o niższą kwotę 

pomocy. 

6. Prezes Agencji, nie później niż do 1 października roku, w którym złożono wniosek 

o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia podaje do publicznej wiadomości, na stronie 

internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania 

pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 3.  
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§ 11. 1. Kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji, odmawia przyznania 

pomocy w zakresie wsparcia na zalesianie, jeżeli w wyniku weryfikacji wniosku o przyznanie 

pomocy z tytułu kosztów założenia zostanie ustalone, że: 

1) wnioskodawca nie spełnia warunków określanych w § 4 ust. 1–3, 

2) grunty zadeklarowane we wniosku o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia nie 

odpowiadają wymaganiom określonym w § 4 ust. 2, 

3) właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska wydał negatywną opinię, o której 

mowa w § 6 ust. 2 pkt 7, lub 

4) właściwy dyrektor parku narodowego wydał negatywną opinię, o której mowa w § 6 

ust. 2 pkt 8, 

5) do dnia 1 października wnioski o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia złożone 

w ramach działania, o którym mowa w § 1, zawierają zapotrzebowanie na środki 

przekraczające wysokość limitu stanowiącego równowartość w złotych kwoty w euro 

określonej na dany rok na to działanie w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 18 

ustawy 

– w terminie do 1 października roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy 

z tytułu kosztów założenia, o ile w wyniku weryfikacji tego wniosku zostanie ustalone, że te 

warunki i wymagania zostały spełnione. 

2. W przypadku wniosku o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia kierownik 

biura powiatowego Agencji wydaje postanowienie o spełnieniu przez wnioskodawcę: 

1) warunków określonych w § 4 ust. 1 oraz 

2) wymagań dotyczących gruntów przeznaczonych do zalesienia, określonych w § 4 ust. 2,  

3) wymagań w zakresie minimalnej liczby punktów uprawniających do przyznania pomocy 

w ramach limitu środków, o którym mowa w ogłoszeniu, o którym mowa w § 9 ust. 1  

– w terminie do 1 października roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy 

z tytułu kosztów założenia, o ile w wyniku weryfikacji tego wniosku zostanie ustalone, że te 

warunki i wymagania zostały spełnione. 

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera pouczenie o warunkach dotyczących 

formy, sposobu i terminu poinformowania Agencji o wykonanym zalesieniu. 

 

§ 12. 1. Zalesienie wykonuje się po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w § 11 

ust. 2, nie później niż w okresie sadzenia przypadającym na wiosnę roku następującego po 

roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia. 
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2. Rolnik wykonuje zalesienie: 

1) przy użyciu sadzonek drzew i krzewów gatunków rodzimych, które są określone 

w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 

2) zgodnie z liczbą sadzonek na hektar określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia; 

3) zgodnie z zaleceniami i wymogami planu zalesienia; 

4) w odległości co najmniej:  

a) 1,5 m od granicy tej uprawy – w przypadku gdy grunt, na którym znajduje się ta 

uprawa, sąsiaduje z gruntem użytkowanym jako grunt leśny,  

b) 3 m od granicy tej uprawy – w przypadku gdy grunt, na którym znajduje się ta 

uprawa, sąsiaduje z gruntem użytkowanym w sposób inny niż określony w lit. a  

– stanowiącym własność innego podmiotu. 

3. Przy ustalaniu spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uwzględnia się 

odległości, o których mowa w ust. 2 pkt 4 oraz powierzchnię gruntu wykonanego zalesienia 

lub gruntu z sukcesją naturalną, pomniejszoną o powierzchnię, na którym znajdują się 

obiekty, o których mowa w art. 9 rozporządzenia nr 640/2014, w szczególności obiekty 

wskazane w § 15 ust. 6, a także powierzchnię gruntu przeznaczoną do działań związanych 

z ochroną przeciwpożarową, o ile działania takie zostały określone w planie zalesienia. 

 

§ 13. 1. Rolnik informuje nadleśniczego o wykonanym zalesieniu, na piśmie, w terminie 

7 dni od dnia jego założenia. 

2. Rolnik składa kierownikowi biura powiatowego Agencji, do którego został złożony 

wniosek o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia, oświadczenie o wykonaniu 

zalesienia zgodnie z planem zalesienia wraz z zaświadczeniem nadleśniczego 

potwierdzającym ten fakt, w terminie do 15 maja roku następującego po roku, w którym 

złożono wniosek o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia. 

3. Rolnik może złożyć zaświadczenie nadleśniczego, o którym mowa w ust. 2, w terminie 

późniejszym lecz nie później niż do 1 czerwca roku następującego po roku, w którym złożono 

wniosek o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia. 

4. Uznaje się, że rolnik wykonał zalesienie zgodnie z planem zalesienia, jeżeli zostało 

ono wykonane: 

1) przy użyciu sadzonek drzew i krzewów ujętych w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 

2) zgodnie z wymogami planu zalesienia;  

3) z tolerancją do 10%, minimalnej liczby sadzonek drzew na hektar zalesionego gruntu 

określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 
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§ 14. W przypadku gdy rolnik, wykonując zalesienie: 

1) nie zachował odległości, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 4, lub  

2) nie posiada dokumentów, o których mowa w § 23 ust. 1, lub 

3) użył do zalesienia leśnego materiału z innego regionu pochodzenia niż 

wskazany w wymogach planu zalesienia 

– kierownik biura powiatowego Agencji wzywa rolnika, na piśmie, do wykonania 

działań w celu: zachowania odległości, o których mowa w pkt 1, lub dostarczenia 

dokumentów, o których mowa w pkt 2, lub użycia leśnego materiału z regionu 

pochodzenia wskazanego w wymogach planu zalesienia, o którym mowa w pkt 3; 

oraz złożenia kierownikowi biura powiatowego Agencji oświadczenia 

o wykonaniu tych działań, w terminie 21 dni od dnia doręczenia tego wezwania. 

 

§ 15. 1. Kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji, odmawia przyznania 

pomocy w zakresie wsparcia na zalesianie, jeżeli rolnik: 

1) nie złożył w wymaganym terminie oświadczenia i zaświadczenia, o którym mowa w § 13 

ust. 2 i 3, lub 

2) nie wykonał zalesienia zgodnie z wymogami zalesienia wskazanymi w planie zalesienia, 

przy czym w przypadku gdy nie zostało wykonane ogrodzenie zalesionego gruntu lub 

palikowanie, którego wykonanie zostało przewidziane w planie zalesienia, odmawia się 

przyznania pomocy na zalesianie jedynie w części przeznaczonej na te czynności, lub 

3) pomimo wezwania, o którym mowa w § 14 ust. 1, nie wykonał w terminie czynności 

wskazanych w tym wezwaniu. 

2. Jeżeli rolnik złożył w wymaganym terminie oświadczenie wraz z zaświadczeniem, 

o którym mowa w § 13 ust. 2–3, oraz wykonał zalesienie zgodnie z wymogami zalesienia 

wskazanymi w planie przez nadleśniczego kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze 

decyzji, przyznaje pomoc w zakresie wsparcia na zalesianie, w terminie 60 dni od dnia 

złożenia tego oświadczenia. 

3. Pomoc w zakresie wsparcia na zalesianie wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, 

w którym decyzja o jej przyznaniu stała się ostateczna. 

4. Premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa, jest wypłacana na wniosek o przyznanie 

pomocy w zakresie rocznej premii, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po 

roku, w którym został złożony ten wniosek. 

5. Wnioski o przyznanie pomocy w zakresie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej składa 

się do kierownika biura powiatowego Agencji, na formularzu i w terminie określonym do 
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składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów 

o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Do wniosku o przyznanie 

pomocy w zakresie rocznej premii przepisy § 9 ust. 5 pkt 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

6. Do wniosku o przyznanie pomocy w zakresie rocznej premii rolnik dołącza materiał 

graficzny (geograficzny): 

1)  o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia nr 640/2014,  

2) na w którym zaznaczył znajdujące się na posiadanych użytkach rolnych:  

a) drzewa będące pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

b) rowy, których szerokość nie przekracza 2 m, 

c) oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m
2
 

– chyba że w danym roku kalendarzowym ubiega się o przyznanie jednolitej płatności 

obszarowej, o której mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego, a do wniosku o przyznanie tej płatności dołączył wymagany tymi 

przepisami materiał graficzny (materiał geograficzny), lub nie posiada żadnych działek 

rolnych, lub działki te są zalesione. 

7. Premia pielęgnacyjna w piątym roku od wykonania zalesienia albo przyznania 

płatności do gruntów z sukcesją naturalną oraz premia zalesieniowa, począwszy od piątego 

roku od zalesienia, jest wypłacana po uprzednim przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na 

grunt leśny, dokonywanym w formie decyzji wydanej przez starostę właściwego ze względu 

na położenie gruntów objętych zalesieniem albo w wyniku modernizacji ewidencji gruntów 

i budynków. Kopię decyzji w sprawie przekwalifikowania zalesionego gruntu na grunt leśny 

albo zaświadczenie o przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny w wyniku 

modernizacji ewidencji gruntów i budynków składa się do kierownika biura powiatowego 

Agencji do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 5 lat od dnia złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2. 

8. W przypadku określonym w ust. 7, wypłata premii pielęgnacyjnej lub premii 

zalesieniowej może nastąpić po upływie terminu określonego w ust. 4, lecz nie później niż 

w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 7, o ile zostały 

złożone w terminie określonym w tym przepisie. 

9. Starosta, dokonując oceny udatności zalesionych gruntów, o których mowa w ust. 7, 

bierze pod uwagę kryteria określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia. 
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§ 16. 1. Rolnik może zrezygnować z pomocy na zalesianie do dnia poprzedzającego 

dzień, w którym decyzja o przyznaniu pomocy na zalesianie stała się ostateczna. 

2. Rolnik składa rezygnację z pomocy na zalesianie, na piśmie, kierownikowi biura 

powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie pomocy z tytułu 

kosztów założenia lub wniosek o przyznanie pomocy w zakresie rocznej premii. 

 

§ 17. 1. Jeżeli w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy z tytułu kosztów 

założenia lub wniosku o przyznanie pomocy w zakresie rocznej premii do dnia wydania 

decyzji w sprawie przyznania pomocy nastąpi przeniesienie własności lub współwłasności 

wszystkich gruntów objętych tym wnioskiem albo ich części na rzecz innego rolnika 

w wyniku umowy sprzedaży lub innej umowy, pomoc na zalesianie przysługuje temu 

rolnikowi, jeżeli: 

1) w terminie 3 miesięcy od dnia przeniesienia własności lub współwłasności tych gruntów 

złoży on wniosek o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia lub wniosek 

o przyznanie pomocy w zakresie rocznej premii do kierownika biura powiatowego 

Agencji, do którego został złożony wniosek, o którym mowa w § 9 ust. 2 lub § 15 ust. 5; 

2) zobowiąże się do: 

a) kontynuowania realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 

b) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności na zalesianie, uzyskanych 

przez poprzedniego właściciela lub współwłaściciela tych gruntów, jaką poprzedni 

właściciel lub współwłaściciel byłby obowiązany zwrócić, jeżeli wystąpiłyby 

okoliczności powodujące konieczność zwrotu płatności na zalesianie 

– w przypadku wystąpienia takich okoliczności. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, rolnik, na rzecz którego została przeniesiona 

własność lub współwłasność gruntów, wstępuje do toczącego się postępowania na miejsce 

wnioskodawcy, jeżeli przeniesienie własności lub współwłasności dotyczy wszystkich 

gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia lub wnioskiem 

o przyznanie pomocy w zakresie rocznej premii. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza się: 

1) umowę sprzedaży lub inną umowę, w wyniku której została przeniesiona własność lub 

współwłasność gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pomocy z tytułu kosztów 

założenia lub wnioskiem o przyznanie pomocy w zakresie rocznej premii, lub kopię takiej 

umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji; 
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2) oświadczenie rolnika, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące 

zobowiązanie wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. b. 

4. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie podlega przywróceniu. 

5. Przepisy ust. 1 oraz 3–4 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy przeniesienie 

własności lub współwłasności gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pomocy z tytułu 

kosztów założenia lub wnioskiem o przyznanie pomocy w zakresie rocznej premii nastąpiło 

po dniu doręczenia decyzji w sprawie przyznania pomocy z tytułu kosztów założenia lub 

w zakresie rocznej premii. 

6. W przypadku gdy pomoc na zalesianie do gruntów, o których mowa w ust. 5, zostanie 

przyznana rolnikowi, na rzecz którego została przeniesiona ich własność lub współwłasność, 

decyzja, o której mowa w ust. 5, wygasa z mocy prawa. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, postępowanie w sprawie wypłaty pomocy na 

zalesianie wszczęte na wniosek o wypłatę złożony przez rolnika, który przeniósł własność lub 

współwłasność gruntów objętych wnioskiem o pomoc, zawiesza się. 

8. Zawieszone postępowanie w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie podejmuje się 

z urzędu w przypadku, gdy: 

1) decyzja w sprawie przyznania pomocy na zalesianie rolnikowi, na rzecz którego została 

przeniesiona własność lub współwłasność gruntów, o których mowa w ust. 5, stała się 

ostateczna; 

2) postępowanie w sprawie przyznania pomocy na zalesianie rolnikowi, na rzecz którego 

została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów, o których mowa w ust. 5, 

zostało ostatecznie umorzone; 

3) rolnik, na rzecz którego została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów, 

o których mowa w ust. 5, nie złożył wniosku o przyznanie pomocy z tytułu kosztów 

założenia lub wniosku o przyznanie pomocy w zakresie rocznej premii w terminie, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 

9. Rolnik, na rzecz którego została przeniesiona własność lub współwłasność gruntów, 

o których mowa w ust. 5, któremu przyznano pomoc na zalesianie, wstępuje na miejsce strony 

do podjętego postępowania w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie. 

 

§ 18. 1. W przypadku gdy rolnik, który złożył wniosek o przyznanie pomocy z tytułu 

kosztów założenia lub wniosek o przyznanie pomocy w zakresie rocznej premii obejmujący 

grunty stanowiące jego własność lub współwłasność, zmarł przed doręczeniem decyzji 

w sprawie przyznania pomocy na zalesianie, pomoc na zalesianie przysługuje spadkobiercy 
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rolnika, który nabył w wyniku dziedziczenia własność lub współwłasność wszystkich 

gruntów albo ich części objętych tym wnioskiem, pod warunkiem że zobowiązał się do 

kontynuowania realizacji zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, złożonych przez 

spadkodawcę. 

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

postępowania w miejsce spadkodawcy, na wniosek złożony do kierownika biura 

powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie pomocy z tytułu 

kosztów założenia lub wniosek o przyznanie pomocy w zakresie rocznej premii przez 

spadkodawcę, w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku. 

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

albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o przyznanie takiego numeru. 

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

1) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, albo 

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

spadku: 

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 

– poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, albo potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz 

z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego, albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność 

z oryginałem przez notariusza, albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 

upoważnionego pracownika Agencji, albo 

3) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. 

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

prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 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 uprawnionych 

do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca wstępujący do 

postępowania w sprawie przyznania pomocy na zalesianie: 

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

2) składa wraz z odpisem postanowienia sądu, o którym mowa w ust. 5 
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– oświadczenia pozostałych spadkobierców o wyrażeniu zgody na wstąpienie tego 

spadkobiercy na miejsce spadkodawcy i przyznanie mu pomocy na zalesianie. 

7. Zgoda, o której mowa w ust. 6, nie jest wymagana, jeżeli miałaby pochodzić od 

małoletniego spadkobiercy, a wnioskodawcą jest przedstawiciel ustawowy tego małoletniego. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, decyzja w sprawie przyznania pomocy 

na zalesianie jest wydawana po złożeniu przez spadkobiercę odpisu prawomocnego 

postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. 

9. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio w przypadku śmierci rolnika, który złożył 

wniosek o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia lub wniosek o przyznanie pomocy 

w zakresie rocznej premii obejmujący grunty stanowiące własność jego małżonka, przy czym: 

1) pomoc przysługuje właścicielowi tych gruntów; 

2) do wniosku, o którym mowa w ust. 2, zamiast dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt 1, 

2 albo 3, dołącza się odpis skrócony aktu zgonu rolnika, który złożył wniosek o pomoc 

obejmujący grunty stanowiące własność jego małżonka. 

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, własność lub współwłasność wszystkich albo części 

gruntów, które były objęte wnioskiem o pomoc złożonym przez tego rolnika, przepisy 

ust. 1–8 oraz ust. 10 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 19. 1. W przypadku gdy rolnik, który złożył wniosek o przyznanie pomocy z tytułu 

kosztów założenia lub wniosek o przyznanie pomocy w zakresie rocznej premii obejmujący 

grunty stanowiące jego własność lub współwłasność, zmarł po doręczeniu decyzji w sprawie 

przyznania pomocy na zalesianie, pomoc tę przyznaje się spadkobiercy rolnika, który nabył 

w wyniku dziedziczenia własność lub współwłasność wszystkich gruntów albo ich części 

objętych tym wnioskiem, jeżeli są spełnione warunki określone w ustawie art. 43 ust. 2 

w szczególności gdy spadkobierca zobowiązał się do kontynuowania realizacji zobowiązań, 

o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, złożonych przez spadkodawcę. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spadkobierca składa wniosek o przyznanie 

pomocy z tytułu kosztów założenia lub wniosek o przyznanie pomocy w zakresie rocznej 

premii w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku. 

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

albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o przyznanie takiego numeru. 
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4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca dołącza: 

1) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo 

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

spadku: 

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 

– poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, albo potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez 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 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez notariusza, albo potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, albo 

3) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. 

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

prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 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 uprawnionych 

do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca ubiegający się 

o przyznanie pomocy na zalesianie: 

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

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

– oświadczenia pozostałych spadkobierców o wyrażeniu zgody na przyznanie temu 

spadkobiercy pomocy na zalesianie. 

7. Zgoda, o której mowa w ust. 6, nie jest wymagana, jeżeli miałaby pochodzić od 

małoletniego spadkobiercy, a wnioskodawcą jest przedstawiciel ustawowy tego małoletniego. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, decyzja w sprawie przyznania pomocy 

na zalesianie jest wydawana po złożeniu przez spadkobiercę odpisu prawomocnego 

postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. 

9. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio w przypadku śmierci rolnika, który złożył 

wniosek o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia lub wniosek o przyznanie pomocy 
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w zakresie rocznej premii obejmujący grunty stanowiące własność jego małżonka w dniu, 

w którym ta pomoc została przyznana, przy czym: 

1) pomoc przysługuje właścicielowi tych gruntów; 

2) do wniosku, o którym mowa w ust. 2, zamiast dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt 1, 

2 albo 3, dołącza się odpis skrócony aktu zgonu rolnika, który złożył wniosek 

o przyznanie pomocy obejmujący grunty stanowiące własność jego małżonka. 

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

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, postępowanie w sprawie wypłaty pomocy na 

zalesianie wszczęte na wniosek o wypłatę złożony przez rolnika, o którym mowa w ust. 1, 

zawiesza się. 

12. Zawieszone postępowanie w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie, podejmuje się 

z urzędu w przypadku, gdy: 

1) decyzja w sprawie przyznania pomocy na zalesianie spadkobiercy rolnika stała się 

ostateczna; 

2) postępowanie w sprawie przyznania pomocy na zalesianie spadkobiercy rolnika zostało 

ostatecznie umorzone; 

3) wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie został złożony w terminie. 

13. Spadkobierca rolnika, któremu przyznano pomoc na zalesianie, wstępuje na miejsce 

strony do podjętego postępowania w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie. 

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

przedmiot zapisu windykacyjnego, własność lub współwłasność wszystkich albo części 

gruntów, do których została przyznana temu rolnikowi pomoc na zalesianie, przepisy ust. 1–8 

oraz ust. 10–13 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 20. 1. W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego 

zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem 

przypadku, o którym mowa w § 18 ust. 1, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie 

pomocy z tytułu kosztów założenia lub wniosku o przyznanie pomocy w zakresie rocznej 

premii do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie, pomoc na 

zalesianie przysługuje następcy prawnemu rolnika, który nabył w wyniku tego następstwa 

własność lub współwłasność wszystkich gruntów albo ich części objętych tym wnioskiem, 

pod warunkiem że zobowiązał się do kontynuowania realizacji zobowiązań, o których mowa 

w § 4 ust. 1 pkt 2, złożonych przez rolnika. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, następca prawny rolnika wstępuje do 

toczącego się postępowania na miejsce rolnika, na wniosek złożony do kierownika biura 

powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie pomocy z tytułu 

kosztów założenia lub w zakresie rocznej premii przez rolnika, w terminie 3 miesięcy od dnia 

wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne. 

3. Następca prawny rolnika podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, numer 

identyfikacyjny albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o przyznanie takiego numeru. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika dołącza dokument 

potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 

upoważnionego pracownika Agencji. 

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

 

§ 21. 1. W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego 

zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem 

przypadku, o którym mowa w § 19 ust. 1, po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania 

pomocy na zalesianie, następcy prawnemu rolnika, który nabył w wyniku tego następstwa 

własność lub współwłasność wszystkich gruntów albo ich części objętych tym wnioskiem, 

pomoc w zakresie wsparcia na zalesianie, lub rocznych premii przyznaje się, jeżeli są 

spełnione warunki określone w ustawie art. 43 ust. 2, w szczególności gdy następca prawny 

rolnika zobowiązał się do: 

1) kontynuowania realizacji zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, złożonych 

przez rolnika; 

2) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności na zalesianie, uzyskanych przez 

rolnika, jaką rolnik byłby obowiązany zwrócić, jeżeli wystąpiłyby okoliczności 

powodujące konieczność zwrotu płatności na zalesianie – w przypadku wystąpienia 

takich okoliczności. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, następca prawny rolnika składa wniosek 

o pomoc w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego 

zaistniało następstwo prawne. 

3. Następca prawny rolnika podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, numer 

identyfikacyjny albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o przyznanie takiego numeru. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika dołącza: 
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1) dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji; 

2) oświadczenie złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące 

zobowiązanie wymienione w ust. 1 pkt 2. 

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

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, postępowanie w sprawie wypłaty pomocy na 

zalesianie wszczęte na wniosek o wypłatę złożony przez rolnika, o którym mowa w ust. 1, 

zawiesza się. 

7. Zawieszone postępowanie w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie podejmuje się 

z urzędu w przypadku, gdy: 

1) decyzja w sprawie przyznania pomocy na zalesianie następcy prawnemu rolnika stała się 

ostateczna; 

2) postępowanie w sprawie przyznania pomocy na zalesianie następcy prawnemu rolnika 

zostało ostatecznie umorzone; 

3) wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie został złożony w terminie. 

8. Następca prawny rolnika, któremu przyznano pomoc na zalesianie, wstępuje na 

miejsce strony do podjętego postępowania w sprawie wypłaty pomocy na zalesianie. 

 

§ 22. 1. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie rolnik, 

do którego ta decyzja została skierowana, zmarł, jego spadkobiercy przysługują prawa, które 

przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania. 

2. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie rolnik, do 

którego ta decyzja została skierowana, został rozwiązany albo przekształcony albo wystąpiło 

inne zdarzenie prawne, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem 

przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby temu rolnikowi jako 

stronie postępowania, przysługują jego następcy prawnemu. 

3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby 

spadkodawcy jako stronie postępowania, przysługują kilku spadkobiercom, prawa te 

wykonuje ten spadkobierca, na którego pozostali spadkobiercy wyrazili pisemną zgodę. 

4. W przypadku gdy w decyzji, o której mowa w ust. 1, została przyznana pomoc na 

zalesianie, pomoc na zalesianie przysługująca do wypłaty w pierwszym roku, licząc od dnia 

wykonania zalesienia, jest wypłacana spadkobiercy. 
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5. Jeżeli pomoc na zalesianie przysługująca do wypłaty w pierwszym roku, licząc od dnia 

wykonania zalesienia, nie została przekazana na rachunek bankowy rolnika, jego 

spadkobierca, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1, 

składa wniosek o wypłatę tej pomocy do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego 

rolnik złożył wniosek o przyznanie pomocy, wraz z: 

1) odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – w terminie 

14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia albo 

2) zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza 

– w terminie 14 dni od dnia wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów 

poświadczenia dziedziczenia, albo 

3) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia 

spadku: 

a) zaświadczeniem sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, albo 

b) kopią wniosku o stwierdzenie nabycia spadku: 

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd, albo 

– poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, albo potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez 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 poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

notariusza, albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego 

pracownika Agencji 

– jednak nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia doręczenia rolnikowi decyzji 

w sprawie przyznania tej pomocy. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, spadkobierca rolnika składa odpis 

prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia 

uprawomocnienia się tego postanowienia. 

7. Jeżeli pomoc na zalesianie przysługująca do wypłaty w pierwszym roku, licząc od dnia 

wykonania zalesienia, nie została przekazana na rachunek bankowy rolnika, o którym mowa 

w ust. 2, jego następca prawny, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, 

o której mowa w ust. 2, składa wniosek o wypłatę tej pomocy do kierownika biura 

powiatowego Agencji, do którego rolnik złożył wniosek o pomoc, w terminie 3 miesięcy od 

dnia doręczenia temu rolnikowi tej decyzji. 
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8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, następca prawny rolnika dołącza dokument 

potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 

upoważnionego pracownika Agencji. 

9. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego 

aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych 

do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca rolnika, spadkobierca występujący 

z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5: 

1) dołącza do tego wniosku albo 

2) składa wraz z odpisem postanowienia sądu, o którym mowa w ust. 6 

– oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika o wyrażeniu zgody na wypłatę temu 

spadkobiercy pomocy na zalesianie. 

10. Zgoda, o której mowa w ust. 9, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona 

przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 5, został złożony przez spadkobiercę 

będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego. 

11. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie przysługującej do 

wypłaty w pierwszym roku, licząc od dnia wykonania zalesienia, kierownik biura 

powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie wypłaty tej pomocy. 

12. W przypadku gdy wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie przysługującej do 

wypłaty w pierwszym roku, licząc od dnia wykonania zalesienia, nie został złożony albo 

jeżeli została wydana decyzja o odmowie jej wypłaty, decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, 

wygasają z mocy prawa. 

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

przedmiot zapisu windykacyjnego, własność lub współwłasność wszystkich albo części 

gruntów, do których została przyznana temu rolnikowi pomoc na zalesianie, przepisy ust. 1, 

3–6 i 9–12 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 23. 1. Rolnik, któremu przyznano pomoc w zakresie wsparcia na zalesianie 

przechowuje do dnia zakończenia realizacji planu zalesienia dowody zakupu sadzonek 

przeznaczonych do wykonania zalesienia wraz ze świadectwem ich pochodzenia oraz etykietą 

dostawcy zarejestrowanego w rejestrze dostawców, o którym mowa w ustawie z dnia 

7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 761, 

z późn. zm.). 
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2. Rolnik, któremu przyznano premię pielęgnacyjną przechowuje do dnia zakończenia 

realizacji planu zalesienia dowody zakupu repelentów o ile były wymagane zgodnie z planem 

zalesienia. 

§ 24. 1. Rolnik zwraca: 

1) premię pielęgnacyjną w wysokości, która jest określona w załączniku nr 7 do 

rozporządzenia, jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że nie wykonuje 

zabiegów pielęgnacyjnych określonych w wymogach planu zalesienia; 

2) wsparcie na zalesienie w wysokości 5% jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, 

że udział drzew gatunków iglastych w powierzchni zalesionego gruntu został 

przekroczony co najmniej o 20% w stosunku do udziału tych drzew przewidzianego 

w planie zalesienia. 

2. Rolnik zwraca premię pielęgnacyjną, w części przeznaczonej na ochronę zalesionego 

gruntu przed zwierzyną, za cały okres jej pobierania, jeżeli nie zastosował repelentów, lub nie 

posiada dowodu zakupu repelentów, a zastosowanie tych środków zostało przewidziane 

w planie zalesienia. 

3. Jeżeli rolnik: 

1) nie zastosował repelentów, na części gruntów, na których powinien zgodnie z planem 

zalesienia je zastosować, lub 

2) posiada dowody zakupu repelentów w ilości niewystarczającej na ich zastosowanie 

na części gruntów, na których powinien zgodnie z planem zalesienia je zastosować 

– zwraca premię pielęgnacyjną, w części przeznaczonej na zastosowanie repelentów, 

wypłaconą w odniesieniu odpowiednio do gruntów, na których ich nie zastosował, lub do 

gruntów, na których nie mógł zastosować repelentów ze względu na ich niewystarczającą 

ilość, wynikającą z posiadanych dowodów zakupu. 

4. Rolnik zwraca pomoc na zalesianie w pełnej wysokości za cały okres jej pobierania, 

jeżeli: 

1) zalesiony grunt nie został przekwalifikowany na grunt leśny z uwagi na negatywną ocenę 

udatności zalesionego gruntu; 

2) wykonane zalesienie lub grunt z sukcesją naturalną został zlikwidowany przed upływem 

okresu zobowiązania; 

3) przeniósł własność lub współwłasność wszystkich gruntów objętych wnioskiem o pomoc 

albo ich części na rzecz innego rolnika w wyniku umowy sprzedaży lub innej umowy, 

a rolnik, który przejął własność lub współwłasność gruntów objętych wnioskami o pomoc 

na zalesianie, nie spełnił warunków, o których mowa w § 17 ust. 1 i 3. 
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5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, rolnik zwraca jedynie część pomocy na 

zalesianie wypłaconą do tej części zalesionych gruntów, które nie zostały przekwalifikowane 

na grunt leśny z uwagi na negatywną ocenę udatności zalesionego gruntu. 

 6. W przypadku gdy zalesiony grunt objęty zobowiązaniem został częściowo 

zlikwidowany przed upływem zobowiązania rolnik zwraca pomoc na zalesianie w pełnej 

wysokości za cały okres jej pobierania wypłaconą do gruntów, na których zalesienie zostało 

zlikwidowane.  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, rolnik zwraca jedynie część pomocy na 

zalesianie wypłaconą do gruntów, których własność lub współwłasność została przeniesiona 

na rzecz innego rolnika niespełniającego warunków, o których mowa w § 17 ust. 1 i 3. 

8. Rolnik zwraca pomoc na zalesianie w części przeznaczonej na ogrodzenie zalesionego 

gruntu jeżeli nie wykonał ogrodzenia części zalesionego gruntu, nie zostało ono utrzymane do 

terminu wskazanego w planie zalesienia lub siatka użyta do grodzenia nie spełnia wymagań 

określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, a wykonanie tego ogrodzenia zostało 

przewidziane w planie zalesienia. 

9. Rolnik zwraca pomoc na zalesianie w części na zabezpieczenie drzewek 3 palikami, 

jeżeli nie wykonał tej czynności w całości bądź na części gruntu i, nie zostały one utrzymane 

do terminu wskazanego w planie zalesienia, wykonanie ich zostało przewidziane w planie 

zalesienia. 

10. Jeżeli grunt zalesiony przez rolnika nie jest gruntem o nachyleniu terenu powyżej 

12°, a wsparcie na zalesianie lub premia pielęgnacyjna do tych gruntów zostały przyznane 

temu rolnikowi z tytułu dokonania zalesienia na stokach o nachyleniu terenu powyżej 12°, 

rolnik zwraca: 

1) wsparcie na zalesienie w części stanowiącej różnicę między wysokością tego 

wsparcia, jaką rolnik otrzymał, a wysokością, jaką rolnik powinien otrzymać; 

2) premię pielęgnacyjną w części stanowiącej różnicę między wysokością tej premii, jaką 

rolnik otrzymał, a wysokością, jaką rolnik powinien otrzymać, za cały okres jej 

pobierania. 

11. Rolnikowi nie wypłaca się pomocy w zakresie rocznej premii w kolejnych latach 

następujących po stwierdzeniu okoliczności powodujących konieczność zwrotu tej pomocy 

w pełnej wysokości za cały okres jej pobierania, przy czym w przypadku określonym w ust.: 

1) 5 – pomocy tej nie wypłaca się w kolejnych latach następujących po stwierdzeniu tych 

okoliczności do gruntów, które nie zostały przekwalifikowane na grunt leśny z uwagi 

na negatywną ocenę udatności zalesionego gruntu; 
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2) 6 – pomocy tej nie wypłaca się w kolejnych latach następujących po stwierdzeniu tych 

okoliczności do gruntów, na których zalesienie zostało zlikwidowane; 

3) 7 – pomocy tej nie wypłaca się w kolejnych latach następujących po stwierdzeniu tych 

okoliczności do gruntów, których własność lub współwłasność została przeniesiona na 

rzecz innego rolnika niespełniającego warunków, o których mowa w § 17 ust. 1 i 3. 

12. W przypadku nieprzekwalifikowania zalesionego gruntu na grunt leśny z przyczyn 

innych niż wymienione w ust. 4 pkt 1, do nieprzekwalifikowanego gruntu rolnikowi nie 

wypłaca się premii pielęgnacyjnej w piątym roku od zalesienia oraz premii zalesieniowej 

począwszy od piątego roku od zalesienia. 

13. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 10, premii 

pielęgnacyjnej w części stanowiącej różnicę między wysokością tej premii, jaką rolnik 

otrzymał, a wysokością, jaką rolnik powinien otrzymać, nie wypłaca się rolnikowi 

w kolejnych latach. 

14. W przypadkach, o których mowa w ust. 10–12, kierownik biura powiatowego 

Agencji odmawia, w drodze decyzji, wypłaty pomocy na zalesianie. 

 

§ 25. W przypadku gdy premia pielęgnacyjna lub wsparcie na zalesienie nie zostały 

wypłacone i zachodzą przesłanki ich zwrotu określone w § 24 ust. 1, premia pielęgnacyjna 

lub wsparcie na zalesienie podlegają zmniejszeniu zgodnie z załącznikiem nr 7 do 

rozporządzenia. 

 

§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
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Załączniki 
do rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia ... (poz. ...) 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  

 

GATUNKI DRZEW I KRZEWÓW WYKORZYSTYWANYCH DO ZALESIENIA 

1. Gatunki drzew objęte 

regionalizacją nasienną: 

2. Gatunki drzew nieobjęte 

regionalizacją nasienną: 

1) Jodła pospolita (Jd); 

2) Modrzew europejski i polski (Md); 

3) Sosna zwyczajna (So); 

4) Świerk pospolity (Św); 

5) Buk zwyczajny (Bk); 

6) Brzoza brodawkowata (Brz); 

7) Dąb bezszypułkowy (Dbbs); 

8) Dąb szypułkowy (Dbs); 

9) Olsza czarna (Olcz). 

1) Grab zwyczajny (Gb); 

2) Jesion wyniosły (Js); 

3) Klon jawor (Jw); 

4) Klon zwyczajny (Kl); 

5) Lipa drobnolistna (Lp); 

6) Wiązy (Wz). 

 

3. Gatunki domieszkowe i biocenotyczne: 

1) Bez czarny; 

2) Bez koralowy; 

3) Brzoza czarna; 

4) Brzoza ojcowska; 

5) Brzoza omszona; 

6) Cis pospolity; 

7) Czeremcha pospolita; 

8) Czereśnia ptasia; 

9) Dereń świdwa; 

10) Głóg dwuszyjkowy; 

11) Głóg jednoszyjkowy; 

21) Kłokoczka południowa; 

22) Kruszyna pospolita; 

23) Leszczyna pospolita; 

24) Lipa szerokolistna; 

25) Olsza szara; 

26) Porzeczka agrest; 

27) Porzeczka alpejska; 

28) Porzeczka czerwona; 

29) Rokitnik zwyczajny; 

30) Róża dzika; 

31) Róże rodzime; 
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12) Grusza pospolita; 

13) Jabłoń dzika; 

14) Jałowiec pospolity; 

15) Jarząb brekinia; 

16) Jarząb mączny; 

17) Jarząb pospolity; 

18) Jarząb szwedzki; 

19) Kalina koralowa; 

20) Klon polny; 

32) Różanecznik żółty; 

33) Suchodrzew czarny; 

34) Suchodrzew zwyczajny; 

35) Szakłak pospolity; 

36) Topole rodzime; 

37) Trzmielina brodawkowata; 

38) Trzmielina zwyczajna; 

39) Wierzby rodzime; 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2  

 

LICZBA SADZONEK DRZEW NA HEKTAR ZALESIONEGO GRUNTU 

 

Lp. 

 

 Gatunek drzewa 

 

 Liczba sadzonek w tys. sztuk na 

ha1) 

1  Sosna 8–10 

2  Świerk 3–5 

3  Jodła 6–8 

4  Modrzew 1,5–2 

5  Dąb 6–10 

6  Buk 6–8 

7  Inne liściaste 4–6 

                                                          

1) W przypadku sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym i mikoryzowanych 

umożliwia się zmniejszenie liczby sadzonek na 1 ha o 30% zaś w przypadku zalesień 

na gruntach erozyjnych umożliwia się zmniejszenie liczby sadzonek na 1 ha o 50%. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3   

 

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA 

 

A. Zalecenia zalesienia 

1. Dane dotyczące położenia gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz faktycznego 

sposobu ich użytkowania, z wyszczególnieniem: 

1) nazwy województwa, gminy oraz obrębu geodezyjnego; 

2) użytków gruntowych na których planowane jest zalesienie według stanu 

faktycznego, zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Tabela  1 – Sposób użytkowania gruntów 

Numer działki 

ewidencyjnej 

 

Faktyczny sposób 

użytkowania        

(grunt orny R, sad S, 

sukcesja naturalna SN, 

odłóg O)1) 

Powierzchnia do 

zalesienia 

Uwagi 

 

ha a 

     

     

RAZEM 5 00  

1)  Wybrać spośród wymienionych 

2. Określenie typów siedliskowych lasu dla gruntów przeznaczonych do zalesienia 

z uwzględnieniem opisu tworzenia strefy ekotonowej i zakładania ognisk 

biocenotycznych. 

3. Określenie składu gatunkowego zalesienia dla poszczególnych typów siedliskowych 

lasu z uwzględnieniem strefy ekotonowej, zgodnie z poniższymi tabelami 

 

Tabela 2 dla gruntów w warunkach korzystnych (bez sukcesji naturalnej). 

 

Powierzchnia do 

zalesienia2  

 

 

 Klasa 

gruntu 

Typ 

siedliskowy 

lasu 

 Skład 

gatunkowy 

uprawy 

leśnej 

 

 Powierzchnia do zalesienia 

poszczególnymi gatunkami 

Powierzchnia 

w układzie grup 

gatunków3 

So Brz  
 

.... 

 

.... 

 Gatunki 

biocenotyczne 

 

Iglaste 

 

Liściaste 

ha % ha ha 
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Całkowita 5           

– w tym 

powierzchnia 

nasadzeń* 

4 V BMśw 7So 3brz 2,8 1,2    2,8 1,2 

– w tym 

powierzchnia 

innych 

elementów 

niezalesianych 

uprawnionych 

do płatności 

o których 

mowa w § 9 

ust. 6 pkt 4 

oraz 

powierzchnie, 

o których 

mowa w § 8 

ust. 6 pkt 1 

1           

*Podstawowy parametr do wyliczenia wsparcia na zalesienie. 

 

Tabela 3 dla gruntów innych niż rolne z wykorzystaniem sukcesji naturalnej 

Powierzchnia objęta 

planem zalesienia 

 

Skład 

gatunkowy 

dolesienia 

Powierzchnia dolesienia 

poszczególnymi gatunkami 

 

Powierzchnia 

dolesienia 

w układzie grup 

gatunków 

 ha % ha ha 

so db   Gatunki 

biocenotyczne 

Iglaste Liściaste 

Całkowita 10         

– w tym 

powierzchnia zajęta 

przez sukcesję 

naturalną, wraz 

z innymi 

7         
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elementami 

niezalesianymi 

uprawnionymi do 

płatności, o których 

mowa w § 9 ust. 6 

pkt 4 oraz 

powierzchnie, 

o których mowa 

w § 8 ust. 6 pkt 1) 

– w tym 
powierzchnia 
nasadzeń* 

3 80so20 
db 

2,4 0,6    2,4 0,6 

* Podstawowy parametr do wyliczenia wsparcia na zalesienie. 
 
4. Określenie odległości między sadzonkami drzew i krzewów (więźby), warunków 

techniczno-produkcyjnych sadzonek oraz formy zmieszania gatunków drzew 

i krzewów, zgodnie z poniższą tabelą: 
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Tabela 4 – w przypadku wprowadzania nasadzeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Informacje dotyczące: 

1) uprawy gleby na gruntach przeznaczonych do zalesienia, w tym: 

a) sposobu przygotowania gleby, 

b) wymagań, jakie powinien spełniać sprzęt służący do przygotowania gleby, 

c) określenia terminu przygotowania gleby; 

2) sadzenia sadzonek drzew i krzewów, w tym: 

a) metody sadzenia drzew i krzewów poszczególnych gatunków,  

b) określenia terminu i kolejności sadzenia: 

– na poszczególnych gruntach, 

– poszczególnych gatunków tych drzew i krzewów; 

3) opisu sposobu wykonania czynności w ramach pielęgnacji zalesionego gruntu: 

Gatunek Charakterystyka 

sadzonek 

Przyjęta więźba 

sadzenia dla 

sadzonek 

(w m) 

Forma 

zmieszania 

Powierzchnia 

nasadzeń 

Liczba 

sadzonek 

dla 

powierzchni 

nasadzeń 

Liczba 

sadzonek 

na 1 ha 

Wiek Wymagania dla 

przygotowania 

(w ha) (w tys. szt.) tys. szt /ha 
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Tabela 5 

Rok zalesienia 

Nazwa zabiegu pielęgnacyjnego lub ochronnego 

(wykaszanie roślinności zagłuszającej sadzonki, 

użycie repelentów, wykonanie cięć 

pielęgnacyjnych, czyszczenia)1). 

Sposób wykonania 

I   

II   

III   

IV   

V   

1) Należy wybrać spośród wymienionych. 

4) ochrony uprawy leśnej przed zwierzętami, w tym: 

a) sposobu grodzenia, rodzaju i wysokości siatki, długości ogrodzenia oraz 

terminu jego utrzymania z tym że ogrodzenie musi zostać wykonane od 

razu po założeniu uprawy leśnej i dotrzymane do terminu wskazanego 

w planie zalesienia), 

b) sposobu stosowania repelentów, powierzchni, na której przewidziano ich 

zastosowanie, i terminu ich zastosowania, 

c) sposobu wykonania zabezpieczenia 3 palikami oraz terminu jego 

utrzymania z tym że zabezpieczenie palikami musi zostać wykonane od 

razu po założeniu uprawy leśnej i dotrzymane do terminu wskazanego 

w planie zalesienia; 

5) ochrony przeciwpożarowej uprawy leśnej, w tym: 

a) sposobu zakładania pasa przeciwpożarowego, określenia jego 

lokalizacji, długości i szerokości w metrach oraz terminu wykonania 

– o ile jest wymagane, 

b) sposobu i miejsca wykonania punktu czerpania wody, dojazdu do tego 

punktu oraz terminu wykonania – o ile jest wymagane; 
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6) wymagań, jakie powinno spełniać zalesienie ze względu na potrzeby ochrony 

środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych. 

6. Część graficzna planu zalesienia, którą stanowi kopia części mapy ewidencji 

gruntów i budynków lub jej powiększenie lub materiał graficzny, o którym mowa 

w § 6 ust. 2 pkt 2 z naniesionymi oznaczeniami poszczególnych gruntów 

przeznaczonych do zalesienia. Grunty oznacza się na kopii części mapy 

ewidencji gruntów i budynków w następujący sposób: 

1) linia niebieska – oznacza granice gruntów objętych planem zalesienia; 

2) linia czarna – oznacza granice między nasadzeniami głównych gatunków 

lasotwórczych; nasadzenia oznacza się symbolem gatunku określonym 

w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 

3) linia czerwona – oznacza granicę polno-leśną; 

4) linia zielona ciągła – oznacza granice strefy ekotonowej; 

5) punkt zielony lub linia zielona przerywana – oznacza grupę gatunków 

domieszkowych i biocenotycznych; 

6) linia żółta – oznacza granice pasów ochrony przeciwpożarowej; 

7) linia brązowa – oznacza granice pomiędzy gruntami przeznaczonymi do 

zalesienia a gruntami stanowiącymi własność innego podmiotu, 

użytkowanymi jako grunty leśne albo rolne. 

7. Dokumenty dołączone przez rolnika do wniosku o sporządzenie tego planu. 

 

B. Wymogi zalesienia  

 

1. Powierzchnia stanowiąca podstawę do obliczenia wsparcia na zalesienie, premii 

pielęgnacyjnej oraz premii zalesieniowej, ustalona zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Tabela 6 – Powierzchnia uprawy leśnej. 

Lp. Formy pomocy Jedn. 
Grupy gatunków 

Iglaste Liściaste 

1 Wsparcie na zalesienie 

A Zalesianie w warunkach korzystnych1)2 ha   

                                                           
1)

 Zalesienia na gruntach o nachyleniu terenu nie większym niż 12°. 
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B Zalesianie na gruntach o nachyleniu powyżej 12°   

C Zalesianie na gruntach erozyjnych    

D 
Zalesianie na gruntach erozyjnych o nachyleniu 

powyżej 12°  

  

E 

Zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem 

korzeniowym  

i mikoryzowanymi w warunkach korzystnych 

  

F 

Zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem 

korzeniowym  

i mikoryzowanymi na gruntach o nachyleniu 

powyżej 12° 

  

G 
Zabezpieczanie przed zwierzyną – grodzenie 

2-metrową siatką metalową2)3 
mb 

 

H Zabezpieczenie 3 palikami3)4 ha  

2 Premia pielęgnacyjna 

A Na gruntach w warunkach korzystnych  

ha 

 

B Na gruntach o nachyleniu powyżej 12°  

C Na gruntach erozyjnych  

D 
Na gruntach erozyjnych o nachyleniu powyżej 

12° 
 

E 
Na gruntach innych niż rolne z wykorzystaniem 

sukcesji naturalnej 
 

F 

Na gruntach innych niż rolne o nachyleniu 

powyżej 12° z wykorzystaniem sukcesji 

naturalnej  

 

G  Zabezpieczenie repelentami  

                                                           
2)

 Powinno  być wykonane od razu po wykonaniu zalesień. 

3)
 Powinno być wykonane o razu po wykonaniu zalesień. 
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3 Premia zalesieniowa 

A 
Powierzchnia gruntów, na których wprowadzone 

są nasadzenia 
ha   

 

2. Określenie liczby sadzonek potrzebnych do zalesienia zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Tabela 7 – Liczba sadzonek – w przypadku wprowadzania nasadzeń 

 

Gatunek Wymogi wynikające z regionalizacji nasiennej  

Region pochodzenia 

leśnego materiału 

podstawowego1)5 

Region pochodzenia 

zastępczy2)6 

   

   

Razem 

 

3. Czynności wykonywane w ramach pielęgnacji założonej uprawy leśnej oraz termin 

wykonania tych czynności, tj.: wykaszania roślinności zagłuszającej sadzonki, 

użycia repelentów, wykonanie cięć pielęgnacyjnych.  

 

Tabela 8 – Pielęgnacja uprawy leśnej 

Rok 

 

Nazwa zabiegu 

pielęgnacyjnego lub 

ochronnego (wykaszanie 

roślinności zagłuszającej 

sadzonki, użycie repelentów, 

Termin i częstotliwość 

wykonania prac – należy 

podać miesiąc do końca 

którego powinna być 

wykonana czynność. 

                                                           
1) 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów 

pochodzenia leśnego materiału podstawowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1424). 

2) 
Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego 

pochodzenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 1434). 
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wykonanie cięć 

pielęgnacyjnych, czyszczenia, 

przerzedzanie 

przegęszczonych partii 

samosiewów)1). 

 

Założenia uprawy   

II   

III   

IV   

V   

 

                                       

1) Należy wybrać spośród wymienionych.



– 40 – 
 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 4  

 

Kryteria wyboru operacji  Liczba 

punktów 

Zalesienia, zlokalizowane na korytarzach ekologicznych 

Natura 2000 zgodnie z  Planami Ochrony lub Planami Zadań 

Ochronnych dla obszarów Natura 2000 

10 

Zalesienia, zlokalizowane na gruntach erozyjnych o których 

mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1372) 

8 

Zalesienia, przylegające do lasu bądź terenów zalesionych  6 

Zalesienia przylegające do cieków wodnych 5 

Zalesienia na terenach o nachyleniu 12°  4 

Zalesienia gruntów w gminach o najmniejszej lesistości 

zgodnie z  Krajowym Programem Zwiększania Lesistości 
2 

Zalesienia w województwach o najmniejszej lesistości 

zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego  
1 
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ZAŁĄCZNIK Nr 5  

WYSOKOŚĆ STAWEK POMOCY NA ZALESIANIE  

 

Lp. Formy pomocy Jedn. 
Grupy gatunków 

Iglaste Liściaste 

1 Wsparcie na zalesienie 

A Zalesianie w warunkach korzystnych1)7 

zł/ha 

6 553 7 152 

B 
Zalesianie na gruntach o nachyleniu powyżej 

12° 

7 146 7 624 

C Zalesianie na gruntach erozyjnych  5 012 5 470 

D 
Zalesianie na gruntach erozyjnych o nachyleniu 

powyżej 12°  

5 711 6 098 

E 

Zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem 

korzeniowym  

i mikoryzowanymi w warunkach korzystnych 

6 934 4 984 

F 

Zalesianie sadzonkami z zakrytym systemem 

korzeniowym  

i mikoryzowanymi na gruntach o nachyleniu 

powyżej 12° 

7 385 5 366 

G 
Zabezpieczanie przed zwierzyną – grodzenie 

2-metrową siatką metalową2)8 
zł/mb 

8,82 

H Zabezpieczenie 3 palikami3)9 zł/ha 1 132 

                                                           
1)

 Zalesienia na gruntach o nachyleniu terenu nie większym niż 12°. 

2)
 Powinno być wykonane od razu po wykonaniu zalesienia. 

3)
 Powinno być wykonane od razu po wykonaniu zalesienia. 
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2 Premia pielęgnacyjna 

A Na gruntach w warunkach korzystnych  

zł/ha 

1 075 

B Na gruntach o nachyleniu powyżej 12° 1 237 

C Na gruntach erozyjnych 1 358 

D 
Na gruntach erozyjnych o nachyleniu powyżej 

12° 
1 628 

E 
Na gruntach innych niż rolne z wykorzystaniem 

sukcesji naturalnej 
794 

F 

Na gruntach innych niż rolne o nachyleniu 

powyżej 12° z wykorzystaniem sukcesji 

naturalnej  

968 

G  Zabezpieczenie repelentami 424 

3 Premia zalesieniowa 

A Premia zalesieniowa zł/ha  1 215 
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ZAŁĄCZNIK Nr 6  

KRYTERIA OCENY UDATNOŚCI UPRAW LEŚNYCH 

 

Stopień pokrycia powierzchni 

uprawy 

 

 Przydatność hodowlana (cechy zdrowotne, 

dostosowanie do siedliska, formy zmieszania, inne) 

% 

 

 symbol 

klasyfikacyjny 

 % 

 

 symbol 

klasyfikacyjny 

powyżej 90 

 

 1 

 

 uprawy zdrowe, zgodne z siedliskiem, 

założone prawidłowo, dopuszczalne 

wady pojedynczo do 10% 

 1 

71–90  2  wady 11–20%  2 

51–70  3  wady 21–30%  3 

do 50  4  wady powyżej 30%  4 

 

Udatność ocenianej uprawy jest określana dwucyfrowym symbolem klasyfikacyjnym, 

w którym pierwsza cyfra oznacza wskaźnik stopnia pokrycia, a druga – przydatność 

hodowlaną, zgodnie z poniższymi tabelami: 

 

Tabela dla nasadzeń sztucznych 

Symbol klasyfikacyjny  Ocena 

1–1, 1–2, 1–3, 2–1, 2–2, 2–3, 1–4, 2–4  uprawy udane 

3–1, 3–2, 3–3, 3–4, 4–1, 4–2, 4–3, 4–4  uprawy nieudane 

 

Tabela dla gruntu z sukcesją naturalną 

Symbol klasyfikacyjny  Ocena 

1–1, 1–2, 1–3, 2–1, 2–2, 2–3, 1–4, 2–4, 3–1, 3–2, 3–3,  

3–4 

 uprawy udane 

4–1, 4–2, 4–3, 4–4  uprawy nieudane 



– 44 – 
 

 

ZAŁĄCZNIK  nr 7 

 

WYSOKOŚĆ ZMNIEJSZEŃ LUB ZWROTÓW PREMII PIELĘGNACYJNEJ 

 

 RODZAJ NARUSZENIA 
 

 ZASIĘG1) 
 

 
DOTKLIWOŚĆ2) 

 

 
TRWAŁOŚĆ3) 

 

 1 
 

 2 
 

3 
 

 4 
 

Niewykaszanie  roślinności 
zagłuszającej sadzonki  

 5 pkt 
 

 5 pkt 
 

 1 pkt 
3 pkt 
5 pkt 

 

Niewykonanie cięć pielęgnacyjnych 
drzew określonych w planie 
zalesienia 
 

 3 pkt 
 

 3 pkt 
5 pkt 

 

 1 pkt 
3 pkt 

 

 
1) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu 

1) 3 pkt – ograniczony do jednego gatunku; 
2) 5 pkt – wykraczający poza jeden gatunek. 
 

2) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości 
w odniesieniu do naruszenia nr: 
1) 1.1: 

a) 3 pkt – zwierzęta gospodarskie są pod opieką niewystarczającej liczby 
osób, jednak nie spowodowało to zagrożenia dla zdrowia zwierząt,  

b) 5 pkt – zwierzęta gospodarskie są pod opieką niewystarczającej liczby 
osób, co spowodowało zagrożenie dla zdrowia zwierząt; 

2) 1.2: 
a) 3 pkt – zwierzęta gospodarskie są pod opieką osób nieposiadających 

odpowiednich umiejętności, wiedzy i kompetencji zawodowych, jednak 
nie spowodowało to zagrożenia dla zdrowia zwierząt,  

b) 5 pkt – zwierzęta gospodarskie są pod opieką osób nieposiadających 
odpowiednich umiejętności, wiedzy i kompetencji zawodowych, co 
spowodowało zagrożenie dla zdrowia zwierząt; 

3) 2, 15, 16 i 18 – 5 pkt – w każdym stwierdzonym przypadku; 
4) 3. 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 

warunków lub trybu przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy w ramach działania 

„Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów poprzez wsparcie na 

zalesianie i tworzenie terenu zalesionego” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020, a także przestrzennego zasięgu wdrażania działania, stanowi 

wykonanie upoważnienia zawartego w art. 45 ust. 1 pkt 1 projektu 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.  

Przedmiot regulacji był realizowany w latach 2007–2014 ze środków Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jako działanie 221, 223. „Zalesianie gruntów rolnych 

oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 określa ogólne warunki 

przyznania pomocy dotyczące działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę 

żywotności lasów poprzez wsparcie na zalesianie i tworzenie terenu zalesionego”. Przepisy 

rozporządzenia precyzują postanowienia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020, określając m.in. okres zobowiązania i termin składania wniosków o przyznanie 

pomocy płatność z tytułu kosztów założenia oraz w zakresie rocznej premii. 

Charakter przedmiotowego rozporządzenia jest w znacznej mierze zdeterminowany 

regulacjami wspólnotowymi w tym zakresie, przede wszystkim rozporządzeniem 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 uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE 

L 347 z 20.12.2013, str. 487), aktami prawnymi wydanymi na jego podstawie, jak również 

innymi przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi tego zakresu spraw.  

Projekt rozporządzenia określa szczegółowo warunki kwalifikowalności, w celu wskazania 

również obszaru, na który udzielana będzie pomoc. Są to obszary uznane za pożądane 

i istotne z punku widzenia celów szczegółowych i przekrojowych PROW 2014–2020, 

tj. Priorytetu 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na 

gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym 

i leśnym, ze szczególnym naciskiem na następujące obszary: 
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 promowanie ochrony pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz pochłaniania dwutlenku węgla 

w rolnictwie i leśnictwie (5E). 

Działanie to pozwala pośrednio na realizację następujących celów szczegółowych w ramach 

Priorytetu 4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem 

i leśnictwem, w następujących obszarach: 

 odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach 

Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 

ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich 

krajobrazów (4A), 

 poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów (4B), 

 zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania glebą (4C). 

Ponadto, projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w projekcie 

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. Ustawa ta jest aktem prawnym określającym 

działania ujęte w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wdrażane na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz ogólne warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz 

zwracania pomocy finansowej w zakresie nieokreślonym w przepisach Unii Europejskiej oraz 

przewidzianym w tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie Unii 

Europejskiej. Ustawa ustanawia również ramy przyznawania pomocy i zawiera upoważnienia 

do wydania przepisów szczegółowych, koniecznych do wdrożenia działań PROW na lata 

2014–2020. 

Zgodnie z art. 26 projektu ww. ustawy pomoc w ramach przedmiotowego działania 

przyznawana jest beneficjentom w drodze decyzji administracyjnej. Do postępowań 

w sprawach przyznania pomocy prowadzonych przez agencję płatniczą stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. 

Nr 267 oraz z 2014 r. poz. 183), z wyjątkiem przepisów wskazanych w projekcie ww. ustawy 

i niniejszym projekcie rozporządzenia. Konieczne jest zatem przyjęcie szczegółowych 

regulacji dotyczących wzajemnych relacji między wnioskodawcą lub beneficjentem działania 

a agencją płatniczą, trybu postępowania przy przyznawaniu pomocy i trybu jej wypłaty na 

poszczególnych etapach realizacji operacji.  

Projekt rozporządzenia ma zapewnić stworzenie sprawnego i efektywnego systemu wdrażania 

działania „Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego”, w związku z tym określa szczegółowo 
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warunki i tryb przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania, 

w tym: 

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy, 

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy, 

3) kryteria wyboru operacji, 

4) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc oraz 

warunki i tryb przyznania tej pomocy, 

5) przypadki, w których następca prawny może wstąpić do toczącego się postępowania na 

miejsce ubiegającego o pomoc podmiotu oraz warunki i tryb wstąpienia do tego 

postępowania. 

Określając warunki przyznawania pomocy, w projekcie rozporządzenia uregulowano 

szczegółowo zakres pomocy, kryteria przyznania pomocy dotyczące beneficjenta 

i realizowanej przez niego operacji. Projekt rozporządzenia określa także tryb (w tym 

terminy) rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia oraz 

w zakresie rocznej premii. 

Ubiegając się o przyznanie pomocy, wnioskodawca przedstawia informacje pozwalające 

agencji płatniczej na zweryfikowanie wszystkich podmiotowych kryteriów dostępu.  

Określony zakres i tryb udzielania pomocy podmiotom uprawnionym, w szczególności 

sposób postępowania z wnioskiem o przyznanie pomocy, z uwzględnieniem terminów oraz 

zasad rozliczania operacji mają na celu wprowadzenie do systemu prawnego szczegółowych 

regulacji w obszarze przedmiotowego działania, objętego PROW na lata 2014–2020 oraz 

zapewnienie sprawnego wdrożenia tego działania.  

Beneficjentami działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności 

lasów poprzez wsparcie na zalesianie i tworzenie terenu zalesionego” w ramach PROW 

2014–2020 są rolnicy w rozumieniu przepisów art. 2 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1306/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią 

i monitorowania jej oraz uchylające 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”, 

z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 

zarządzających mieniem na podstawie przepisów o lasach. Pomocą objęte są grunty rolne 

i inne niż rolne, w tym grunty objęte sukcesją naturalną. 
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Rozporządzenie określa formę pomocy udzielanej w ramach działania „Inwestycje w rozwój 

obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów poprzez wsparcie na zalesianie i tworzenie 

terenu zalesionego”, jaką jest: 

1) wsparcie na zalesienie stanowiące jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu 

poniesionych kosztów wykonania zalesienia oraz ewentualnego jego ogrodzenia lub 

ewentualnego zabezpieczenia drzewek 3 palikami, w przeliczeniu na hektar gruntów, 

wypłacaną w pierwszym roku zalesienia,  

2) premia pielęgnacyjna stanowiącą zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów 

prac pielęgnacyjnych oraz ochrony wykonanego zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną 

przed zwierzyną, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną corocznie przez 5 lat, licząc 

od dnia wykonania zalesienia lub uznania sukcesji naturalnej, 

3) premia zalesieniowa stanowiąca zryczałtowaną płatność, w przeliczeniu na hektar 

gruntów, wypłacaną corocznie przez 12 lat, licząc od dnia wykonania zalesienia. 

Działanie „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów poprzez 

wsparcie na zalesianie i tworzenie terenu zalesionego” należy do grupy działań o charakterze 

inwestycyjnym w zakresie wsparcia na zalesienie, zaś jeżeli chodzi o premie wypłacane 

w kolejnych latach po zalesieniu, należy uznać, że działanie to ma charakter obszarowy. 

Przepisy rozporządzenia, uwzględniając wspólnotowe reguły dotyczące przyznawania 

poszczególnych płatności, wprowadzają regulacje odnośnie zakresu, formy oraz zasad ich 

przyznawania. Zakres płatności został określony z uwzględnieniem regulacji wspólnotowych. 

Kalkulacja wysokości stawek pomocy na zalesienie oparta została na rzeczywistych kosztach 

związanych z zakładaniem i pielęgnowaniem uprawy leśnej w różnych regionach kraju, które 

były przedmiotem analizy Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL). Ze względu na fakt, że 

wyniki badań czynników kształtujących koszty założenia uprawy i jej pielęgnacji nie 

wykazały istotnego zróżnicowania regionalnego, przyjęto jednolite stawki na terenie całego 

kraju. Zróżnicowanie stawek, ze względu na położenie geograficzne, ma swoje 

odzwierciedlenie jedynie w formie zastosowania różnych poziomów wsparcia na obszarze 

o korzystnej oraz niekorzystnej konfiguracji terenu. W kalkulacji wysokości premii 

zalesieniowej, wypłacanej przez okres 12 lat, uwzględniony został utracony dochód z tytułu 

zaprzestania produkcji rolniczej na zalesianym obszarze. Podstawą tej kalkulacji była 

uśredniona na poziomie kraju sumaryczna wartość utraconych dochodów związanych 

z trwałym wyłączeniem 1 ha gruntu z użytkowania rolnego, wynikająca z danych 

przedstawionych przez IBL oraz Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowe 

– Państwowy Instytut Badawczy. 
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Projekt zawiera również wysokość zmniejszeń pomocy, o których mowa w art. 64 ust. 4 lit. a 

rozporządzenia nr 1306/2013. 

Projekt rozporządzenia, regulując tryb składania wniosków o przyznanie pomocy, określa 

sposób naboru wniosku o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia, tj. w części 

inwestycyjnej, zakres informacji, które zawiera wniosek o przyznanie pomocy, zasady 

ubiegania się o pomoc, zasady i terminy rozpatrywania wniosków oraz przypadki, w których 

agencja płatnicza nie przyznaje pomocy.  

Rozporządzenie zawiera również szczegółowe regulacje dotyczące m.in. postanowienia 

w zakresie praw i obowiązków należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązania oraz 

ogólne warunki płatności.  

W celu zapewnienia bieżącej obsługi wniosków, biorąc pod uwagę konieczność szczegółowej 

weryfikacji wniosku oraz średni czas niezbędny na rozpatrzenie wniosku, w projekcie 

rozporządzenia określono termin rozpatrzenia wniosku na ok. 3 miesiące.  

Zgodnie z projektem rozporządzeniem beneficjent zobowiązuje się m.in. utrzymać uprawę 

leśną przez cały okres zobowiązania, pielęgnować ją przez 5 lat obowiązywania planu 

zalesienia oraz przekwalifikować zalesiony grunt na grunt leśny w 5 roku po zalesieniu. 

Niespełnienie zobowiązań wiąże się z koniecznością zwrotu środków publicznych wraz 

z odsetkami, chyba że wystąpi zdarzenie o charakterze siły wyższej określone 

w rozporządzeniu nr 1306/2013. 

Ponadto zgodnie z upoważnieniem zawartym projekcie 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, 

projekt rozporządzenia określa zasady przyznawania pomocy w przypadku następstwa 

prawnego. 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie ma na celu wdrożenie przepisów Unii Europejskiej, w związku 

z tym jego projekt nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem 

zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, 
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z późn. zm.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji. 

Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony w Wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych warunków lub trybu przyznawania, wypłaty lub 

zwrotu pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój 

obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 

a także przestrzennego zasięgu wdrażania działania. 

 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu 

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Elżbieta Budka – Naczelnik Wydział Płatności ONW, Środowiska 

i Leśnictwa 

Departament Płatności Bezpośrednich, tel.: 22 623 10-58, 

adres e-mail: Elzbieta.Budka@minrol.gov.pl 

Data sporządzenia: 

23.01.2015 r. 

 

Źródło:  

upoważnienie ustawowe. 

Prawo UE. 

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozwiązywany problem to wdrożenie na poziomie krajowym płatności na zalesienie w ramach PROW 

2014–2020. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest działanie legislacyjne – wykonanie upoważnienia ustawowego. Oczekiwany 

efekt to wdrożenie na poziomie krajowym płatności w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych 

i poprawę żywotności lasów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Inne państwa członkowskie UE rozwiązują wskazany problem również przez działania legislacyjne. 

4. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Rolnicy – beneficjenci 

działania 

ok. 2 tys. 

beneficjentów 
MRiRW pozytywne 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych. Termin planowanych konsultacji to 

styczeń 2015 r. 

Projekt rozporządzenia zostanie uzgodniony z następującymi organizacjami społecznymi: 

1) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, 

2) Sekretariatem Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

3) Niezależnym Samorządowym Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych „Solidarność”, 

4) Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”, 

5) Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 

6) Federacją Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 

7) Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników, 

8) Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych, 

9) Krajową Radą Izb Rolniczych, 

10) Krajową Izbą Gospodarczą, Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego, 

mailto:Elzbieta.Budka@minrol.gov.pl
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11) Związkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna”, 

12) Związkiem Zawodowym Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI” 

13) Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, 

14) Krajową Radą Spółdzielczą, 

15) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, 

16) Związkiem Zawodowym Pracowników Rolnictwa w RP, 

17) Radą Gospodarki Żywnościowej, 

18) Business Centre Club, 

19) Związkiem Rzemiosła Polskiego, 

20) Forum Związków Zawodowych, 

21) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 

22) Konfederacja Lewiatan, 

23) Krajowym Związkiem Grup Producentów Rolnych, 

24) Polskim Związkiem Zrzeszeń Leśnych, 

25) Związkiem Zawodowym Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”, 

26) Związkiem Zawodowym Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”. 

Projekt rozporządzenia oparty jest na postanowieniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020, który był szeroko konsultowany z instytucjami i organizacjami społeczno-zawodowymi związanymi 

z sektorem rolnym. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła 

finansowania  
Nie dotyczy. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na 

budżet państwa. 

Rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia dochodów budżetu państwa. 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego 

i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych. 
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców 

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł, 

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z rozporządzenia 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

  zmniejszenie liczby dokumentów  

  zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

projekt rozporządzenia nie przewiduje wprowadzenia obciążeń regulacyjnych wykraczających poza wymagane 

przepisami UE. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie 

wpływu 

Wejście w życie rozporządzenia wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne ze względu 

na cel działania zalesieniowego. 
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11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów rozporządzenia oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane? 

Efekty wejścia w życie rozporządzenia będą natychmiastowe i nie wymagają pomiaru. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02/02/KC 

 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ... o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 (Dz. U. 

poz. ...) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER”, w zakresie poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „pomocą”, w szczególności: 

1) formę i tryb składania wniosku o przyznanie pomocy; 

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy; 

3) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy, 

zwana dalej „umową”; 

4) formę i tryb składania wniosków o płatność; 

5) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa 

rolnego lub jego części, albo przedsiębiorstwa lub jego części jest przyznawana pomoc 

oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy.       

 

§ 2. 1. O pomoc na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD może ubiegać 

się podmiot będący: 

                                                 
1)

 Minister właściwy do spraw rozwoju wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie 

§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261). 
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1) osobą fizyczną, która: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

b) jest pełnoletnia, 

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, zwaną dalej 

„LSR”, lub podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą, 

której miejsce wykonywania wskazane w odpowiednim rejestrze, znajduje się na tym 

obszarze;  

2) osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli posiada siedzibę lub oddział na obszarze 

objętym LSR, z wyłączeniem województwa. 

2. O pomoc z zakresu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a, może ubiegać się 

spółka kapitałowa w organizacji.  

3. O pomoc na projekty grantowe oraz operacje własne, o których mowa w art. 14 

ust. 4 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności może ubiegać się 

lokalna grupa działania, zwana dalej „LGD”, z którą została zawarta umowa, o której mowa 

w art. 8 pkt 1 lit. e tej ustawy, zwana dalej „umową ramową”. 

4. O grant w ramach projektu grantowego, oprócz podmiotów, o których mowa 

w ust. 1, może ubiegać się również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, jeżeli prowadzi działalność na obszarze objętym LSR oraz jej siedziba znajduje się 

na obszarze objętym LSR. 

 

§ 3. 1. W przypadku operacji realizowanych w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 1 

pkt 2 lit. a i b o pomoc może ubiegać się podmiot, który oprócz spełnienia warunków 

określonych w przepisach UE oraz ustawy z  dnia ... o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 (Dz. U. 

poz. ...), zwanej dalej „ustawą ROW” nie podlega ubezpieczeniu społecznym rolników 

z mocy ustawy z wyłączeniem podmiotów rozpoczynających działalność w zakresie 

działalności gospodarczej polegającej na przetwarzaniu produktów rolnych. 

2. W przypadku operacji realizowanych w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 

lit. d, o pomoc może ubiegać się podmiot, który oprócz spełnienia warunków określonych 

w przepisach UE oraz ustawy ROW prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe 

przedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. 

dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 
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z 20.05.2003, str. 36), przy czym do: 

1) obliczania średniorocznego zatrudnienia, 

2) oszacowania obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych, a także średniorocznego zatrudnienia – w przypadku 

przedsiębiorców działających której niż rok, 

3) przeliczania wysokości rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów 

i usług oraz operacji finansowych lub sumy aktywów bilansu 

– mającego na celu określenie statusu przedsiębiorcy związanego z przyznawaniem 

pomocy stosuje się przepisy o swobodzie działalności gospodarczej. 

 

§ 4. 1. Pomoc jest przyznawana na operacje realizowane w zakresie: 

1) wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR lub wzmocnienie kapitału 

społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 

środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; 

2) rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR: 

a) podejmowanie działalności gospodarczej podlegającej rejestracji w odpowiedniej 

ewidencji lub w rejestrze przedsiębiorców, 

b) dywersyfikacja źródeł dochodu w gospodarstwie, 

c) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, 

d) rozwijanie przedsiębiorstw, 

e) podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR, w powiązaniu z operacjami, o których 

mowa w lit. a, b, c i d; 

3) tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR, 

współpracujących w zakresie: 

a) świadczenia usług turystycznych, 

b) krótkich łańcuchów żywnościowych, 

c) rynków zbytu produktów i usług lokalnych; 

4) rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem targowisk; 

5) zachowanie dziedzictwa lokalnego, tj. specyficznego dla danego obszaru; 

6) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: 
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a) turystycznej lub rekreacyjnej, 

b) kulturalnej, 

c) drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego; 

7) promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych, 

turystyki, rekreacji lub kultury. 

2. Przez podejmowanie działalności gospodarczej rozumie się zarejestrowanie 

działalności gospodarczej w odpowiednim rejestrze przez podmiot, który w okresie 1 roku 

poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie był do niego wpisany oraz 

rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

3. Przez inkubator przetwórstwa lokalnego produktów rolnych rozumie się 

infrastrukturę służącą przetwarzaniu produktów rolnych objętych i nieobjętych. 

4. Przez przetwarzanie produktu rolnego rozumie się wszelkie czynności wykonywane 

na produkcie rolnym, w wyniku których powstaje produkt wymieniony w załączniku nr 1 do 

TFUE albo inny produkt, z wyjątkiem wykonywanych w gospodarstwach czynności 

niezbędnych do przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej 

sprzedaży. 

 

§ 5. 1. Pomoc na operacje jest przyznawana jeżeli operacja, oprócz warunków 

określonych w ustawie ROW oraz ustawie, o której mowa w § 2 ust. 3, spełnia następujące 

warunki: 

1) będzie realizowana w zakresie określonym w § 4; 

2) wydatki ponoszone w ramach operacji nie będą współfinansowane w drodze wkładu 

z funduszy strukturalnych, Funduszu spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego 

instrumentu finansowego; 

3) zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną kosztów 

kwalifikowalnych wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji jest planowane w terminie 

nie dłuższym niż 2 lata od dnia zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana 

pomoc, lecz nie później niż do 31 grudnia 2020 r.;  

4) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze 

objętym LSR, chyba że operacja jest operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie 

albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych, której fragment przebiega przez 

obszar nieobjęty LSR; 
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5) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością 

wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem; 

6) planowana operacja będzie realizowana zgodnie z biznesplanem, za wyjątkiem operacji: 

a) polegającej na nieodpłatnym lub niekomercyjnym, tj. nie prowadzonym w celu 

osiągnięcia zysku, udostępnianiu: 

 infrastruktury służącej działalności przetwórczej udostępnianej lokalnym 

producentom, 

 ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, 

 ogólnodostępnej infrastruktury drogowe gwarantującej spójność terytorialną 

w zakresie włączenia społecznego, 

b) szkoleniowej, 

c) promocyjnej w zakresie turystyki, rekreacji, kultury, dziedzictwa, produktów 

lokalnych, rynków lokalnych, 

d) polegającej na kultywowaniu dziedzictwa lokalnego; 

7) operacja nie dotyczy: 

a) świadczenia usług rolniczych, 

b) prowadzenia działalności w zakresie produkcji i przetwórstwa ryb, mięczaków 

i skorupiaków, 

c) prowadzenia działalności, która ze względu na swoja skalę nie będzie mogła 

być realizowana w ramach LSR np. górnictwo, hutnictwo, transport lotniczy, 

transport kolejowy, 

d) organizacji wydarzeń cyklicznych, za wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl 

wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych 

w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie 

organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone tej samej tematyce 

w całości lub w części,  

e) promocji indywidualnego przedsiębiorcy, jego produktów i usług, 

f) zaspokajania osobistych potrzeb wnioskodawcy; 

8) minimalny całkowity koszt operacji wynosi nie mniej niż 50 PLN; 

9) określone w przepisach odrębnych, których regulacje dotyczą realizacji operacji. 

2. W przypadku operacji realizowanych w zakresie, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. a i b 

pomoc może być przyznana: 

1) pod warunkiem, że operacja zakłada utworzenie miejsca pracy w przeliczeniu na pełne 
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etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, przy czym osobę 

fizyczną, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako 

przedsiębiorca, uwzględnia się w liczbie tworzonych miejsc pracy; 

2) jednej osobie fizycznej raz w okresie realizacji Programu. 

3. W przypadku operacji realizowanych w zakresie, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. c, 

pomoc: 

1) przysługuje na realizację inwestycji zakładającej jej udostepnienie działającym na obszarze 

objętym LSR producentom rolnym podejmującym działalność gospodarczą polegającą na 

przetwarzaniu produktów rolnych; 

2) nie przysługuje, jeżeli podmiotowi została przyznana pomoc w zakresie, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. d. 

4. W przypadku operacji realizowanych w zakresie, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. d, 

pomoc może być przyznana : 

1) gdy operacja zakłada utworzenie miejsca pracy, w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, jeżeli suma kwoty 

pomocy przyznanej temu podmiotowi oraz wnioskowanej kwoty pomocy przekracza 

wartość 25 000 zł, przy czym wzrost zatrudnienia liczy się od momentu bazowego, za 

który przyjmuje się wyższy stan zatrudnienia obliczony na podstawie: 

a) średniej arytmetycznej z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy lub, 

b) danych za ostatni miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o przyznanie 

pomocy; 

2) podmiotowi po upływie 2 lat od dnia przyznania pomocy na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej albo dywersyfikację źródeł dochodu w gospodarstwie; 

3) w zakresie działalności przetwórczej jeżeli podmiotowi nie została przyznana pomoc 

w zakresie, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. c, albo w ramach działania „Pomoc na 

inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych”. 

5. W przypadku operacji realizowanych w zakresie, o którym mowa w § 4 pkt 3: 

1) operacja zakłada współpracę co najmniej dwóch podmiotów, których działalność dotyczy 

krótkich łańcuchów żywnościowych, lokalnych rynków zbytu lub świadczenia usług 

turystycznych; 

2) podmioty ubiegające się o pomoc przedłożą dokument potwierdzający zawarcie 

porozumienia o realizacji operacji w partnerstwie. 
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§ 6. 1. Pomoc na projekty grantowe jest przyznawana jeżeli projekt grantowy: 

1)  spełnia warunki określone w § 5 ust 1, z tym że: 

a) w przypadku warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, projekt grantowy nie obejmuje 

operacji realizowanych w ramach zakresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,  

b) warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, stosuje się odpowiednio do grantobiorców, 

c)  warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie stosuje się; 

2) gdy LGD zapewni, iż: 

a) pomoc na granty jest udzielana podmiotom, o których mowa w § 2 ust. 1 i 4, na 

podstawie umowy o powierzenie grantu, 

b) zakres realizacji grantów jest zgodny z zakresem określonym w § 4, z wyłączeniem 

zakresu, o którym mowa w § 4 pkt 2, 

c) wysokość grantu planowanego do realizacji przez grantobiorcę nie będą wyższe niż 

50 tys. zł, 

d) projekt grantowy obejmuje co najmniej 2 granty, 

e) koszt całkowity grantu nie będzie niższy niż 10 000 PLN; 

3) LGD zrealizowała już projekt grantowy, na który otrzymała pomoc uprzednio. 

2. Umowa o powierzenie grantu spełnia warunki określone w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146), zwanej dalej 

„ustawą w zakresie polityki spójności”, oraz zawiera inne postanowienia dotyczące realizacji 

grantu, w szczególności: 

1) zobowiązania grantobiorcy do:  

a) udostępniania LGD niezbędnych informacji i dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia kontroli i monitoringu grantu, w tym stopnia realizacji wskaźników 

określonych dla grantu, 

b) gromadzenia i archiwizacji dokumentacji dotyczącej grantu, w szczególności 

potwierdzającej wydatki poniesione przez grantobiorcę oraz przekazania jej kopii 

LGD; 

2) ograniczeń lub warunków w zakresie: 

a) przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji 

lub sposobu ich wykorzystywania, 

b) sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą. 

 

§ 7. Pomoc na operację własną jest przyznawana jeżeli:  
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1) oprócz spełnienia warunków o których mowa w § 5 ust. 1, operacja otrzymała 

minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru określonych w 

LSR; 

2) po upływie terminu, o którym mowa w art. 17 ust. 6 ustawy, o której mowa w § 2 ust. 3, 

LGD zamieści na stronie internetowej informację o tym, że nikt inny nie zgłosił LGD 

zamiaru realizacji tej operacji albo nie spełnia podmiotowych warunków przyznania 

pomocy, oraz żaden podmiot nie wniesie zastrzeżeń do tej informacji; 

3)  w terminie nie późniejszym niż 45 dni od dnia zamieszczenia przez LGD na jej stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy o, o której mowa w § 2 

ust. 3, LGD złoży wniosek o przyznanie pomocy na projekt własny oraz przekaże 

dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 2, oraz warunku, 

o którym mowa w art. 17 ust. 6 ustawy, o której mowa w § 2 ust. 3. 

 

§ 8. Biznesplan, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 6, zawiera w szczególności opis 

wyjściowej sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym: 

1) informacje dotyczące zasobów wnioskodawcy, w szczególności informacje  dotyczące 

posiadanego zaplecza do podjęcia działalności gospodarczej (posiadane grunty, 

budynki, maszyny i inne elementy zaplecza); 

2)  informacje dotyczące posiadanych kwalifikacji z zakresu podejmowanej działalności 

gospodarczej przewidzianej w biznesplanie; 

3) wskazanie celów pośrednich i końcowych dotyczących rozwoju działalności 

pozarolniczej; 

4) wskazanie planowanych do utworzenia trwałych lub sezonowych miejsc pracy (jeśli 

dotyczy); 

5) szczegółowy zakres informacji związanych z podejmowaną działalnością   gospodarczą, 

tj.: inwestycje, planowany udział w szkoleniach, korzystanie z usług doradczych lub 

inne przedsięwzięcia wymagane do rozwoju nowej działalności.  

 

§ 9. Dokument potwierdzający zawarcie porozumienia, o którym mowa w § 5 ust. 5 

pkt 2, zawiera w szczególności następujące elementy: 

1) dane identyfikujące partnerów; 

2) opis celów i przewidywanych rezultatów oraz głównych zadań objętych tą operacją; 

3) określenie roli każdego z partnerów w realizacji zadań objętych ta operacją; 

4) budżet operacji uwzględniający wkład finansowy poszczególnych partnerów; 
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5) postanowienia dotyczące trybu zmiany lub rozwiązania umowy, w tym określające, 

w jakich przypadkach i w jakim zakresie można dokonać zmiany lub rozwiązania 

umowy; 

6) zobowiązania partnerów dotyczące w szczególności: 

a) aktywnego uczestnictwa i współpracy w realizacji operacji, 

b) terminowego wywiązywania się z realizacji zadań, za które partnerzy są 

odpowiedzialni, 

c) informowania pozostałych partnerów o przeszkodach w realizacji zadań, w tym 

o ryzyku przekroczenia ustalonego terminu na realizację zadania, 

d) stosowania przyjętego systemu przepływu informacji i komunikacji między 

partnerami, 

e) gromadzenia i archiwizacji dokumentacji dotyczącej realizacji operacji. 

 

§ 10. 1. Pomoc na operację realizowaną przez podmioty inne niż LGD jest 

przyznawana do limitu: 

1) na operację: 

a) 100 tys. zł w przypadku operacji realizowanej w zakresie, o którym mowa w § 4 pkt 2 

lit. a i b,  

b) 500 tys. zł w przypadku operacji realizowanej w zakresie, o którym mowa w § 4 pkt 2 

lit. c, 

c) 300 tys. zł na operację inne niż wymienione w lit. a i b oraz nierealizowane przez 

jednostki sektora finansów publicznych;  

2) na beneficjenta w okresie realizacji Programu – 300 tys. zł – w przypadku beneficjenta 

innego niż jednostki sektora finansów publicznych oraz beneficjentów realizujących 

operacje w zakresie, o którym mowa w § pkt 2 lit. c; 

3) pomocy de minimis, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), 

w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub planujących jej 

rozpoczęcie.  

2. Przy ustalaniu przysługującego limitu: 

1) uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej na zrealizowane operacje i kwot pomocy 

przyznanej na operacje, których realizacja nie została jeszcze zakończona; 

2) w przypadku realizacji operacji w partnerstwie limit pomocy pomniejszany jest 
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proporcjonalnie. 

3. Pomoc w ramach projektów grantowych jest przyznawana do limitu: 

1) 100 tys. zł na grantobiorcę;  

2) 20%  wartości projektu grantowego w przypadku grantobiorcy będącego jednostka 

sektora finansów publicznych, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania gdy  

jednostka sektora finansów publicznych realizuje grant we współpracy oraz na rzecz ze 

sformalizowanej grupy nieposiadającej osobowości prawnej. 

4. Pomoc na operacje własne LGD jest przyznawana do limitu 50 tys. zł. 

5. Pomoc na operację realizowaną przez podmioty inne niż LGD jest przyznawana 

pod warunkiem, że realizuje wskaźniki zaplanowane przez LGD w LSR i jej realizacja nie 

spowoduje przekroczenia zaplanowanych w LSR wartości danego wskaźnika o 20%. 

 

§ 11. 1. Za wyjątkiem operacji, realizowanych w zakresie, o którym mowa w § 4 

pkt 2 lit. a i b pomoc na operacje jest przyznawana: 

1) w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, określonych w § 12, które są: 

a) uzasadnione zakresem pomocy, niezbędne do osiągnięcia celu operacji oraz 

racjonalne, 

b) poniesione od dnia, w którym została zawarta umowa przyznania pomocy na tę 

operację, 

c) poniesione na rzecz wykonawcy wyłonionego z zastosowaniem zasady 

konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014–2020 określonej w załączniku 

nr 1 do rozporządzenia, 

d) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości, albo do jego identyfikacji 

wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. c 

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 uchylającym 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”; 

2) do wysokości: 

a) 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanych w związku 

z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

b) 63,63% w przypadku operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów 
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publicznych, 

c) 80%  w przypadku pozostałych operacji. 

2. W przypadku operacji realizowanych w zakresie, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. a i b, 

pomoc jest przyznawana w formie płatności ryczałtowej. 

3. Wysokość poziomów, o których mowa w pkt 2, może zostać zwiększona o 20% pod 

warunkiem, że operacja spełnia mierzalne kryteria określone w LSR premiujące 

w szczególności operacje realizujące interes wspólny lub zakładające publiczny dostęp do 

efektów realizacji operacji. 

 

§ 12. 1. Do kosztów kwalifikowalnych operacji, innej niż realizowanej w zakresie, 

o którym mowa w § 4 pkt. 2 lit. a i b, zalicza się następujące koszty: 

1) ogólne, tj. koszty związane z przygotowaniem operacji np. koszty przygotowania 

dokumentacji technicznej, przygotowania biznesplanu, sprawowania nadzoru autorskiego 

lub inwestorskiego, opłat za patenty, licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie 

autorskich praw majątkowych, opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych; 

2) zakupu dóbr i usług; 

3) wykonania robót budowlanych; 

4) najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, 

materiałów lub przedmiotów; 

5) zakupu środków transportu, przy czym w przypadku operacji innych niż polegających na 

utworzeniu wypożyczalni środków transportu; 

6) organizacji i przeprowadzenia spotkania, szkolenia, wydarzenia promocyjnego itp.; 

7) zatrudnienia osób zaangażowanych w realizację operacji tylko w przypadku operacji 

o charakterze szkoleniowym, związanym z funkcjonowaniem nowoutworzonych sieci 

oraz inkubatorów przetwórstwa lokalnego; 

8) podatek od towarów lub usług (VAT), uiszczany w związku z poniesieniem kosztów, 

o których mowa w ust. 1, na zasadach określonych w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
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oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 

z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”; 

9) inne koszty niezbędne do osiągnięcia celu operacji. 

2. Do kwalifikowalnych kosztów operacji realizowanej przez podmioty inne niż LGD 

zalicza się także wartość wkładu niepieniężnego obejmującą wartość: 

1) pracy, usług oraz robót budowlanych świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn 

liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie 

pomocy na operację realizowaną przez podmioty inne niż LGD, i liczby 168, 

2) wkładów rzeczowych  

– na zasadach określonych w art. 69 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013. 

3. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również 

koszty ogólne, poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy przyznania 

pomocy, lecz nie wcześnie niż w dniu 1 stycznia 2014 r. w wysokości nieprzekraczającej 10% 

kosztów pozostałych kosztów kwalifikowalnych. 

4. Koszt zakupu środków transportu nie może przekroczyć 30% kosztów 

kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne. 

5. W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych: 

1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do jego 

identyfikacji, 

2) nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego 

– koszty te podlegają refundacji w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 2 pomniejszonej 

o 10%. 

6. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie 

z odpowiedniego kodu rachunkowego odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg 

rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów 

księgowych na formularzu udostępnionym przez samorząd województwa, gdy na podstawie 

odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

7. Do kosztów kwalifikowalnych operacji nie zalicza się kosztów zakupu używanych 

maszyn, urządzeń, sprzętu lub innego wyposażenia objętego operacją, za wyjątkiem operacji 

dotyczącej zachowania dziedzictwa polegających na zakupie eksponatów. 

8. Do kosztów kwalifikowalnych operacji nie zalicza się kosztów inwestycji 

polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych, w części 

dotyczącej realizacji odcinków przebiegających poza obszarem objętym LSR. 
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§ 13. W przypadku stwierdzenia naruszeń przy udzielaniu zamówień publicznych, kwota 

przysługującej pomocy na operację realizowaną przez podmioty inne niż LGD lub operację 

własną LGD ulega zmniejszeniu o wartość określoną zgodnie ze wskaźnikami procentowymi, 

o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia.  

 

§ 14. 1. Wniosek o przyznanie pomocy na operację zawiera w szczególności: 

1) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności, nadany wnioskodawcy; 

2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, miejsce wykonywania działalności wskazane 

w odpowiednim rejestrze i adres albo nazwę, siedzibę, miejsce prowadzenia działalności 

i adres wnioskodawcy; 

3) opis planowanej operacji, w tym wskazanie: 

a) celu operacji, 

b) celów ogólnych i szczegółowych LSR,  

c) wskaźników, których wartość zostanie zwiększona w wyniku realizacji operacji, 

d)  zakresu pomocy,  

e) terminu i miejsca realizacji operacji, 

f) komplementarności z innymi operacjami realizowanymi lub planowanymi do 

realizacji w ramach LSR; 

4) plan finansowy operacji; 

5) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji; 

6) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy dotyczące pomocy; 

7) informacja czy wnioskodawca ubiega się o wypłatę zaliczki; 

8) informacje o dołączonych do wniosku dokumentach potwierdzających spełnienie 

warunków przyznania pomocy. 

2. W przypadku operacji realizowanych w zakresie, o którym mowa § 4 pkt 3, dane, 

o których mowa w ust 1 pkt 1, 2 oraz 6, wypełniane są dla każdego z podmiotów 

ubiegających się wspólnie o przyznanie pomocy.  

3. W przypadku operacji realizowanych w § 4 pkt 2 lit. a i b oraz projektów grantowych 

zamiast informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, wniosek zawiera opis zadań ze 

wskazaniem budżetu niezbędnego do ich realizacji. 
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§ 15. 1. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzi właściwy organ 

samorządu województwa, którego właściwość określono zgodnie z art. 24 ustawy, o której 

mowa w § 2 ust. 3. 

2. Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pomocy, w tym dokonywanie 

czynności w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy, z wyłączeniem spraw, 

o których mowa w art. 37 ustawy ROW, może być dokonywane przez upoważnionych przez 

właściwy organ samorządu województwa pracowników urzędu marszałkowskiego albo 

wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną, zwaną dalej „samorządową jednostką”. 

3. W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, samorządowej 

jednostce, właściwy organ samorządu województwa podaje informację o udzieleniu takiego 

upoważnienia na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego. 

4.  Wnioski o przyznanie pomocy na projekty grantowe lub własne można złożyć nie 

wcześniej niż w dniu, w którym został dokonany wybór LSR, o którym mowa w art. 5–14 

ustawy, o której mowa w § 2 ust. 3. 

 

§ 16. Pomoc na operację realizowaną przez podmioty inne niż LGD przysługuje według 

kolejności ustalonej na podstawie ilości punktów uzyskanych w ramach oceny kryteriów 

wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 19 

ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w § 2 ust. 3. 

 

§ 17. Wniosek o przyznanie pomocy na operację rozpatruje się w terminie 2 miesięcy od 

dnia przekazania tego wniosku przez LGD właściwemu organowi samorządu województwa. 

 

§ 18. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy 

właściwy organ samorządu wyznacza niezwłocznie wnioskodawcy, termin zawarcia umowy, 

na podstawie której jest przyznawana pomoc, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania 

wezwania. 

2. W przypadku jednostki nieposiadającej osobowości prawnej umowa jest zawierana 

z podmiotem, w skład którego wchodzi ta jednostka. 

W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym terminie w celu 

zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, albo odmówił jej podpisania, pomocy nie przyznaje 

się, chyba że wnioskodawca zawarł umowę w innym terminie: 

1) uzgodnionym z właściwym organem samorządu województwa przed upływem terminu 

wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1; 
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2) wyznaczonym przez właściwy organ województwa, nie dłuższy niż 7 dni od dnia 

oznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1. 

3. W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 2, właściwy organ samorządu 

województwa informuje o tym wnioskodawcę, podając przyczyny nieprzyznania pomocy. 

 

§ 19. Wezwanie wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku 

postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania 

wniosku o przyznanie pomocy do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności. 

 

§ 20. 1. W razie uchybienia terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych 

czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy, właściwy organ 

województwa, na prośbę wnioskodawcy, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli 

wnioskodawca: 

1) wniósł prośbę w terminie 45 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia; 

2) jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której określony był termin; 

3) uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. 

2. Przywrócenie terminu do złożenia prośby, o której mowa w ust. 1, jest 

niedopuszczalne. 

 

§ 21. 1. W razie śmierci wnioskodawcy, rozwiązania osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, przekształcenia wnioskodawcy lub 

innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, albo w razie 

zbycia całości albo części przedsiębiorstwa wnioskodawcy w toku postępowania w sprawie 

przyznania pomocy na operację realizowaną przez podmioty inne niż LGD, następca prawny 

wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa albo jego części nie może wstąpić do 

toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy. 

2. Wniosek o przyznanie pomocy na operację realizowaną przez podmioty inne niż LGD 

złożony przez wnioskodawcę, o którym mowa w ust. 1, właściwy organ województwa 

pozostawia bez rozpatrzenia z chwilą uprawdopodobnienia zdarzenia określonego w ust. 1. 

 

§ 22. 1. Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ustawy ROW umowa, na 

podstawie której jest przyznawana pomoc na operację realizowaną przez podmiot inny niż 

LGD albo operację własną może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, 

w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące: 
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1)  osiągnięcia celu operacji, a w przypadku operacji obejmującej zdania inwestycyjne 

również jego zachowania przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej, 

a w przypadku przedsiębiorców przez okres 3 lat; 

2) niefinansowania kosztów operacji przez wydatki współfinansowane w drodze wkładu 

z funduszy strukturalnych, Funduszu spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego 

instrumentu finansowego; 

3) ograniczeń lub warunków w zakresie: 

a) przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji 

lub sposobu ich wykorzystywania, 

b) sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą; 

4) przechowywania dokumentów związanych z przyznana pomocą do dnia, w którym 

upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej; 

5) informowania właściwego organu samorządu województwa o okolicznościach mogących 

mieć wpływ na wykonanie umowy do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty 

płatności ostatecznej; 

6) warunków i sposobów pozyskiwania od beneficjenta danych, w tym dokumentów 

potwierdzających osiągnięcie wskaźników rezultatu; 

7) dokonywania zmian w umowie, innych niż zmiany, o których mowa w art. 36 ust. 3 

ustawy ROW. 

2. W przypadku projektu grantowego umowa, na podstawie której przyznawana jest 

pomoc poza postanowieniami, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem pkt 3, zawiera 

w szczególności zobowiązania dotyczące zadań, o których mowa w art. 36 ustawy w zakresie 

polityki spójności. 

 

§ 23. 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań 

określonych w umowie, na podstawie której przyznawana jest pomoc na operację, jest weksel 

niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu 

udostępnionym przez właściwy organ samorządu województwa. 

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową beneficjent podpisuje w obecności 

upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki. 

3. Weksel wraz z deklaracją wekslową składa się w urzędzie marszałkowskim albo 

samorządowej jednostce w dniu zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana 

pomoc na operację. 
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4. Beneficjent będący osobą fizyczną dołącza do umowy, na podstawie której jest 

przyznawana pomoc na operację, oświadczenie: 

1) małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o niepozostawaniu w związku 

małżeńskim, albo o ustawowej rozdzielności majątkowej; 

2) współwłaściciela albo współwłaścicieli przedsiębiorstwa, a w przypadku gdy 

współwłaścicielem albo współwłaścicielami przedsiębiorstwa osoby fizyczne – również 

ich małżonków o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o niepozostawaniu 

w związku małżeńskim, albo o ustawowej rozdzielności majątkowej. 

 

§ 24. 1. Środki finansowe z tytułu pomocy na operację wypłaca się na warunkach 

określonych w umowie, na podstawie której jest przyznawana pomoc na operację, znanej 

dalej „umową”.  

2. W przypadku operacji, dla których pomoc ma formę refundacji, pomoc może być 

wypłacona, jeżeli beneficjent: 

1) zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty, zgodnie 

z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz określonymi w innych 

przepisach odrębnych, których regulacje dotyczą operacji; 

2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie; 

3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów 

kwalifikowalnych z tym związanych. 

3. W przypadku operacji, dla których pomoc ma formę płatności ryczałtowej, pomoc 

jest wypłacana w dwóch ratach w wysokości: 

1) 70% kwoty pomocy w przypadku pierwszej transzy; 

2) 30% kwoty pomocy w przypadku drugiej transzy, jeżeli beneficjent zrealizował 

zobowiązania określone w umowie dotyczące: 

a) zarejestrowania działalności gospodarczej, 

b) utworzenia miejsca pracy, 

c) prawidłowej realizacji biznesplanu przez okres 1 roku. 

4. W przypadku gdy beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których 

mowa w ust. 2, środki finansowe z tytułu pomocy na operację mogą być wypłacone w części 

dotyczącej operacji lub jej etapu, która została zrealizowana zgodnie z tymi warunkami, oraz 

jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku 

o płatność ostateczną. 
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§ 25. 1. Środki finansowe z tytułu pomocy na operację są wypłacane w trybie 

określonym w umowie, na podstawie której jest przyznawana pomoc na operację, z tym, że są 

one wypłacane na wniosek o płatność. 

2. Wniosek o płatność składa się bezpośrednio w miejscu wskazanym przez właściwy 

organ samorządu województwa. 

3. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków 

finansowych z tytułu pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność. 

4. Informację o miejscu składania wniosków o płatność właściwy organ samorządu 

województwa podaje w formularzu umowy. 

 

§ 26. 1. Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki lub oczywiste pomyłki jest wypełniony 

nieprawidłowo lub zawiera braki, właściwy organ województwa wzywa wnioskodawcę, do 

ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 

2. Jeżeli beneficjent pomimo wezwania nie usunął nieprawidłowości lub braków 

w wyznaczonym terminie, właściwy organ samorządu województwa rozpatruje wniosek 

o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych 

dokumentów. 

3. W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność właściwy organ samorządu 

województwa może wezwać beneficjenta, do wyjaśnienia faktów istotnych do rozstrzygnięcia 

sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania. 

 

§ 27. 1. Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy na operację dokonuje się 

niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, lecz nie później niż 

w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia tego wniosku. 

2. Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność stosuje się odpowiednio przepisy § 19. 

 

§ 28. 1. W razie śmierci, rozwiązania, połączenia lub podziału beneficjenta, następcy 

prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc na operacje, którą realizował beneficjent, 

jeżeli: 

1) są spełnione warunki określone w art. 43 ust. 2 ustawy ROW; 

2) na następcę prawnego beneficjenta przejdą prawa nabyte w związku z realizacja operacji 

oraz inne prawa niezbędne do zrealizowania tego projektu. 
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2. Wniosek następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy na operacje, zwany 

dalej „wnioskiem następcy”, składa się w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej 

jednostce, w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1. 

3. Do wniosku następcy dołącza się dokument potwierdzający fakt zaistnienia 

następstwa prawnego. 

4. Jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, 

spadkobierca dołącza do wniosku następcy zaświadczenie z sądu o zarejestrowany wniosku 

o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez: 

1) sąd albo; 

2) notariusza albo upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego wraz 

z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem 

przez notariusza albo upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadkobierca przekazuje właściwemu 

organowi samorządu województwa prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia 

spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia. 

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wynika, że uprawnionych 

do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca, który złożył wniosek 

następcy, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają 

zgodę na przyznanie pomocy. 

7. W przypadku złożenia wniosku następcy po upływie terminu, o którym mowa 

w ust. 2, właściwy organ samorządu województwa nie przyznaje pomocy, o czym informuje 

wnioskodawcę, podając przyczyny nieprzyznania pomocy. 

8. Wniosek następcy rozpatruje się w terminie 1 miesiąca od dnia jego złożenia. 

9. Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania przepisy art. 23 ustawy, o której 

mowa w § 2 ust. 3, oraz przepisy § 14 ust. 1 pkt 1–3, 6 i 8, ust. 2, § 18 i § 19 stosuje się 

odpowiednio. 

 

§ 29. 1. W razie zbycia przedsiębiorstwa albo jego części objętych realizacją operacji 

pomoc może być przyznana nabywcy po uprzednim zgłoszeniu właściwemu organowi 

samorządu województwa przez beneficjenta zamiaru zbycia przedsiębiorstwa albo jego 

części, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 43 ust. 2 ustawy ROW. 
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2. Właściwy organ samorządu województwa, w związku ze zgłoszeniem, o którym 

mowa w ust. 1, ustala, czy względy ekonomiczne oraz osiągnięcie i zachowanie celów 

poddziałania, o którym mowa w § 1, uzasadniają zbycie przedsiębiorstwa albo jego części 

w celu kontynuacji małego projektu, oraz informuje beneficjenta o warunkach ubiegania się 

o przyznanie pomocy przez nabywcę, w tym o okolicznościach faktycznych lub prawnych 

wykluczających przyznanie pomocy. 

3. Dokonując ustaleń, o których mowa w ust. 2, właściwy organ samorządu 

województwa może żądać od beneficjenta przedłożenia stosownych dokumentów lub złożenia 

wyjaśnień. 

4. Wniosek nabywcy o przyznanie pomocy, zwany dalej „wnioskiem nabywcy”, składa 

się do właściwego organu samorządu województwa, w terminie 2 miesięcy od dnia nabycia 

przedsiębiorstwa albo jego części objętych realizacją operacji. 

5. Do wniosku nabywcy dołącza się dokument potwierdzający nabycie przedsiębiorstwa 

albo jego części objętych realizacją operacji. 

6. W przypadku złożenia wniosku nabywcy po upływie terminu, o którym mowa 

w ust. 4, właściwy organ samorządu województwa nie przyznaje pomocy, o czym informuje 

wnioskodawcę, podając przyczyny nieprzyznania pomocy. 

7. Wniosek nabywcy rozpatruje się w terminie 1 miesiąca od dnia jego złożenia. 

8. Do wniosku nabywcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 23 ustawy, o której mowa w § 2 ust. 3, oraz przepisy § 14 ust. 1 pkt 1–3, 6 i 8, ust. 2, § 18 

i § 19 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 30. 1. Wysokość pomocy na operację przyznaną następcy prawnemu beneficjenta albo 

nabywcy przedsiębiorstwa albo części tego przedsiębiorstwa objętych realizacją operacji nie 

może przekraczać kwoty pomocy, która nie została wypłacona temu beneficjentowi. 

2. Umowa zawarta z następcą prawnym beneficjenta albo nabywcą przedsiębiorstwa 

albo części tego przedsiębiorstwa objętych realizacją operacji określa warunki kontynuacji 

realizacji operacji. 

3. Do umowy, o której mowa w ust. 2, w tym do warunków kontynuacji realizacji 

operacji, stosuje się przepisy § 2, §3, § 4 § 5, § 6 i § 23–25. 

 

§ 31. 1. W przypadkach określonych w § 28 i § 29 pomoc na operację przyznaje się 

następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta albo części tego 
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przedsiębiorstwa objętych realizacją operacji, do wysokości limitu, o którym mowa w § 11 

ust. 1. 

2. Jeżeli suma kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zrealizowanych przez 

beneficjenta i jego następcę prawnego albo nabywcę przedsiębiorstwa beneficjenta albo 

części tego przedsiębiorstwa objętych realizacją operacji i kwot pomocy przyznanej w ramach 

operacji, których realizacja nie została jeszcze zakończona przez beneficjenta i jego następcę 

albo nabywcę przedsiębiorstwa beneficjenta albo części tego przedsiębiorstwa objętych 

realizacją operacji, przekracza limit, o którym mowa w § 11 ust. 1, następca prawny 

beneficjenta albo nabywca przedsiębiorstwa beneficjenta albo części tego przedsiębiorstwa 

objętych realizacją operacji nie zwraca pomocy wypłaconej przed dniem zaistnienia 

następstwa prawnego albo nabycia przedsiębiorstwa beneficjenta albo części tego 

przedsiębiorstwa objętych realizacją operacji, jeżeli ten następca albo nabywca realizuje 

zobowiązania beneficjenta. 

 

§ 32. 1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności 

w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy na operacje i wypłaty środków 

finansowych z tytułu tej pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego 

dotyczącymi terminów. 

2. Jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, termin uważa się za zachowany, 

jeżeli przed jego upływem pismo nadano w polskiej placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego albo złożono w polskim urzędzie konsularnym. 

 

§ 33. 1. Jeżeli LGD nie ma bieżącego dostępu do informacji o zawartych umowach, na 

podstawie których jest przyznawana pomoc na operacje, oraz o wysokości środków 

wypłaconych z tytułu tej pomocy właściwy organ samorządu województwa informuje LGD 

o powyższym, po upływie każdego kwartału. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, właściwy organ samorządu województwa 

przekazuje LGD, na jej wniosek, również przed ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie 

pomocy. 

 

§ 34. Poza okolicznościami siły wyższej i wyjątkowymi okolicznościami, o których 

mowa w przepisach rozporządzenia nr 1306/2013 beneficjent nie jest zobowiązany do zwrotu 

pomocy w części dotyczącej operacji, która została zrealizowana zgodnie z warunkami, 

o których mowa w § 24, jeżeli cel małego projektu został osiągnięty i zachowany. 
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§ 35. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
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Załączniki 
do rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia ... (poz. ...) 

Załącznik nr 1 

 

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH PROW 2014–2020 

 

1) Zasady konkurencyjności nie stosuje się do: 

1) zamówień, do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

– Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp), których przedmiotem są:  

a) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie 

usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez beneficjenta, lub 

z których korzyści nie przypadają wyłącznie beneficjentowi dla potrzeb jego 

własnej działalności, 

b) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów 

programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie, 

c) zakup czasu antenowego, 

d) nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, 

w szczególności dzierżawy i najmu, 

e) dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, 

eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą 

prowadzeniu przez beneficjenta produkcji seryjnej mającej na celu 

osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, 

jeżeli ich wartość jest mniejsza niż określona w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, 

f) dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją 

wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, 

przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem zbiorów 

muzealnych i bibliotecznych jeżeli zamówienia te nie służą wyposażeniu 

beneficjenta w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego 

działalności, a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, 

g) umów z zakresu prawa pracy;  
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2) wydatków uproszczonych, o których mowa w art. 67 ust. 1 akapit 1 lit. b–d 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 

z 20.12.2013, str. 320); 

3) wydatków ponoszonych w ramach tzw. projektów grantowych;  

2) Wartość zamówienia w przypadku beneficjenta, nie będącego podmiotem 

zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, ustala się 

z należytą starannością z uwzględnieniem ewentualnych zamówień 

uzupełniających. Należy wziąć pod uwagę łączne spełnienie następujących 

kryteriów:  

a) sumowaniu podlegają usługi, dostawy i roboty budowlane tego samego 

rodzaju i o tym samym przeznaczeniu, 

b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie, 

c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę; 

3) W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy: 

1) upublicznić zapytanie ofertowe zgodnie z warunkami, o których mowa 

w ust. 5, przy czym zapytanie ofertowe zawiera co najmniej: 

a) opis przedmiotu zamówienia, który nie powinien odnosić się do określonego 

wyrobu lub źródła, szczególnych sposobów postępowania lub znaków 

towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że 

takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został 

określony zakres równoważności, 

b) warunki udziału w postępowaniu,  

c) kryteria oceny oferty,  

d) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych  

do poszczególnych kryteriów oceny oferty,  
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e) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny 

oferty,  

f) termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty powinien wynosić 

nie mniej niż 7 dni kalendarzowych w przypadku dostaw i usług a 14 dni 

kalendarzowych w przypadku robót budowlanych od dnia ogłoszenia 

zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt 5 lit. b; 

2) wybrać najkorzystniejszą spośród złożonych ofert1) w oparciu o ustalone 

w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany 

protokołem postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania 

o udzielenie zamówienia w ramach projektu; 

5) Upublicznienie zapytania ofertowego polega na: 

a) jego umieszczeniu na stronie internetowej wskazanej w komunikacie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi umieszczonym na stronie internetowej 

www.minrol.gov.pl oraz www.arimr.gov.pl, a do czasu uruchomienia tej 

strony internetowej – wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech 

potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych 

wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co 

najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę,  

oraz 

b) w przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej niż próg określony 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – jego 

umieszczeniu w Dzienniku Urzędowym UE w zakresie i terminach 

określonych w ustawie Pzp dla zamówień o takiej wartości; 

6) Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem 

zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą 

być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności 

                                                 
1)

 W przypadku gdy beneficjent dopuszcza składanie ofert częściowych postępowanie może 
zakończyć się wyborem kilku wykonawców. 
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związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 

a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 

do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

W zapytaniu ofertowym, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, umieszcza się informację 

na temat zakresu wykluczenia; 

7) Dla udokumentowania zawarcia umowy z wykonawcą i protokołu konieczna jest 

forma pisemna; dla pozostałych czynności związanych z udzieleniem zamówienia 

dopuszczalna jest forma elektroniczna i faks. 

8) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, 

zawiera co najmniej:  

1) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego przez 

beneficjenta; 

2) wykaz ofert, które wpłynęły do beneficjenta w odpowiedzi na zapytanie 

ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do beneficjenta oraz 

z podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na warunki udziału 

w postępowaniu i kryteria oceny ofert; 

3) informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 6; 

4) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez oferentów; 

5) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji za 

spełnienie danego kryterium; 

6) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru; 

7) datę sporządzenia protokołu i podpis beneficjenta lub osoby upoważnionej 

przez beneficjenta do podejmowania czynności w jego imieniu; 

8) następujące załączniki: 
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a) potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie 

internetowej, 

b) złożone oferty, 

c) oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy 

złożyli oferty, podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do 

zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osoby wykonujące 

w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy; 

9) Informację o wyniku postępowania umieszcza się na stronie internetowej, o której 

mowa w ust. 5 lit a, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej – informację 

o wyniku postępowania wysyła się do każdego wykonawcy, który złożył ofertę; 

10) Po przeprowadzeniu opisanej powyżej procedury następuje podpisanie umowy 

z wybranym, zgodnie z zasadą konkurencyjności, wykonawcą; 

11) W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego:  

1) wpłynie tylko jedna ważna oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności za 

spełnioną; 

2) nie wpłynie żadna oferta – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą 

wybranym bez zachowania opisanej powyżej procedury; 

12) Nie jest możliwe dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy, o której 

mowa w ust. 10, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana 

możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany;  

13) Istnieje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości 

nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą, 

o ile to zamówienie polega na powtórzeniu tego samego rodzaju czynności oraz 

możliwość udzielenia takiego zamówienia została przewidziana w zapytaniu 

ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne 

ponowne stosowanie zasady konkurencyjności. 
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Załącznik nr 2 
 
 

 

WSKAŹNIKI PROCENTOWE DO OBLICZENIA WARTOŚCI KARY 
ADMINISTRACYJNEJ ZA NARUSZENIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY UE 

 
1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości kary 

administracyjnej dla zamówień publicznych, które są w całości objęte 

dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE, określa się według tabeli 1. 

2. Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości kary 

administracyjnej dla zamówień publicznych, które nie są objęte dyrektywą 

2004/18/WE lub 2004/17/WE, lub są objęte nimi jedynie częściowo, określa 

się według tabeli 2. 

3. Przez zamówienia, które są jedynie częściowo objęte dyrektywą 2004/18/WE 

lub 2004/17/WE rozumie się zamówienia na usługi wskazane w załączniku II 

B do dyrektywy 2004/18/WE oraz w załączniku XVII B do dyrektywy 

2004/17/WE, opiewające na kwoty przekraczające wartości progowe, od 

których zastosowanie mają wymienione dyrektywy. 

4. Przez zamówienia, które nie są objęte dyrektywą 2004/18/WE lub 

2004/17/WE rozumie się zamówienia opiewające na kwoty nieprzekraczające 

wartości progowych, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy. 

5. Objaśnienie niektórych skrótów: 

1) UPUE – Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 

2) BZP – Biuletyn Zamówień Publicznych, 

3) Pzp – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.). 
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Tabela 1.  
Lp. Kategoria 

nieprawidłowości 
Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości W% Uwagi 

1. Niedopełnienie 
obowiązku 
przekazania 
ogłoszenia 
o zamówieniu do 
UPUE 

1.Przetarg nieograniczony – 

Naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu 

ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu 

upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich 

zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden z poniższych 

sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

2.Przetarg ograniczony – 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 48 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo 

na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

3.Negocjacje z ogłoszeniem – 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 56 ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo 

na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

100%  
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o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

4.Dialog konkurencyjny – 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 60c ust. 1, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo 

na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

5.Punkty 1–4 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach 

przypadków naruszeń powołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem 

art. 32 ust. 2 i 4, z zastrzeżeniem art. 6a Pzp, tj. poprzez podział zamówienia 

na części lub zaniżenie jego wartości, który powoduje że wartość zamówienia 

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8. 

 

6.Stosuje się odpowiednio do przypadków niezastosowania ustawy Pzp 

pomimo takiego obowiązku. 

2. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia 

o zamówieniu do UPUE, 

przy jednoczesnym 

zapewnieniu 

„odpowiedniego poziomu 

upublicznienia" ogłoszenia 

1.Przetarg nieograniczony – 

Naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia 

o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, 

które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

2.Przetarg ograniczony – 

25%  
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Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 48 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu 

odpowiedniego poziomu 

upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich 

zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo przynajmniej na jeden 

z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

3.Negocjacje z ogłoszeniem – 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 56 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo 

przynajmniej na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

4.Dialog konkurencyjny – 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 60c ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo 

przynajmniej na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 
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5.Punkty 1–4 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach 

przypadków naruszeń powołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem 

art. 32 ust. 2 i 4, z zastrzeżeniem art. 6a Pzp, tj. poprzez podział zamówienia 

na części lub zaniżenie jego wartości, który powoduje że wartość zamówienia 

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8. 

3. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia 

o konkursie do UPUE 

Naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o konkursie UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu 

ogłoszenia o konkursie w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu 

upublicznienia, które umożliwiałoby uczestnikom z innych państw 

członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden 

z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

100%  

4. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia 

o konkursie do UPUE, przy 

jednoczesnym 

zapewnieniu 

„odpowiedniego poziomu 

upublicznienia" ogłoszenia 

Naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o konkursie UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia 

o konkursie w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, 

które umożliwiałoby uczestnikom z innych państw członkowskich zapoznanie 

się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z poniższych 

sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

25%  

5. Bezprawne udzielenie 

zamówienia w trybie 

negocjacji z ogłoszeniem 

Naruszenie art. 55 ust.1 Pzp, poprzez udzielenie zamówienia w trybie 

negocjacji z ogłoszeniem bez zachowania ustawowych przesłanek 

zastosowania tego trybu. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

6. Bezprawne udzielnie 

zamówienia w dziedzinie 

obronności 

i bezpieczeństwa w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia, 

dialogu konkurencyjnego 

Naruszenie art. 131h ust. 3, art. 131 ust. 5, lub art. 131 h ust. 6 Pzp, poprzez 

udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie dialogu konkurencyjnego, 

negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, bez zachowania 

ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów. 

100% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 25%, 10% lub 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 
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lub zamówienia z wolnej 

ręki 

7. Bezprawne udzielenie 

zamówienia w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia 

lub zamówienia z wolnej 

ręki 

Naruszenie art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1 Pzp, lub art. 134 ust. 5 i 6, lub art. 70 

Pzp, poprzez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, lub zapytania o cenę bez zachowania 

ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów, z zastrzeżeniem 

postanowień lp. 8 i lp.9. 

100%  

8. Bezprawne udzielenie 

zamówień dodatkowych 

lub uzupełniających 

w trybie zamówienia 

z wolnej ręki 

Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 Pzp, poprzez 

udzielenie bez zachowania ustawowych przesłanek udzielenia zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających, z zastrzeżeniem lp.9. 

100% Za podstawę obliczenia korekty 

przyjmuje się część środków funduszy 

UE przekazanych na sfinansowanie 

zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających. 

Jeżeli wartość zamówień dodatkowych 

lub uzupełniających nie przekracza 

progów określonych w dyrektywach 

zastosowanie ma Tabela 2. 

9. Udzielenie w trybie 

zamówienia z wolnej ręki 

zamówień dodatkowych 

lub uzupełniających, 

których wartość 

przekracza 20% lub 50% 

wartości zamówienia 

realizowanego 

1.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 50% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do usług 

lub robót budowlanych z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek 

stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. 

 

2.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 20% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do dostaw 

z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek stosowania trybu 

zamówienia z wolnej ręki.  

 

3.Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 50% wartości zamówienia 

podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do robót budowlanych 

z zachowaniem pozostałych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki. 

 

4.Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 4 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 50% wartości zamówienia 

100% Za podstawę obliczenia korekty 

przyjmuje się część środków funduszy 

UE przekazanych na sfinansowanie 

zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających, która przekracza 

20% lub 50% wartości zamówienia 

realizowanego. 
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podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do dostaw z zachowaniem 

pozostałych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki. 

10. Konflikt interesów Naruszenie art. 17 ust.1 lub ust. 2 Pzp, poprzez zaniechanie obowiązku 

wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich 

bezstronności i obiektywizmu lub poprzez złożenie fałszywego oświadczenia o 

braku istnienia podstaw do wykluczenia. 

100%  

11. Brak pełnej informacji 

o warunkach udziału 

w postępowaniu oraz 

kryteriach oceny ofert 

1.Przetarg nieograniczony 

Naruszenie art. 41 pkt 7 i 9 , w zw. z art. 22 ust. 3 Pzp, poprzez brak 

zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UPUE informacji 

o warunkach udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków, opisu kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem ich 

znaczenia i sposobu oceny ofert i/albo art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 Pzp poprzez 

brak zamieszczenia w SIWZ informacji o warunkach udziału w postępowaniu 

oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteriów 

oceny ofert i ich znaczenia, wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają 

dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu. 

 

2.Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny 

Naruszenie art. 48 ust. 2 pkt 6, 7 i 10 Pzp, poprzez brak zamieszczenia 

w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UPUE informacji o warunkach 

udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opisu sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteriów oceny ofert i ich 

znaczenia, oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i/albo 

art. 36 ust.1 pkt 13 Pzp, poprzez brak zamieszczenia w SIWZ opisu kryteriów, 

którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10 % lub 5 % 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

12. Niewłaściwe stosowanie 

kryteriów oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp, poprzez wybór oferty na podstawie innych 

kryteriów oceny ofert, niż określone w SIWZ. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

13. Niewłaściwe stosowanie 

kryteriów oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp, poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert 

dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności 

ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

14. Ustalenie krótszych niż 1.Przetarg nieograniczony – 25% 25% w przypadku gdy skrócenie 
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ustawowe terminów 

składania ofert lub 

wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu 

Naruszenie art. 43 ust. 2 lub ust. 3 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania 

ofert krótszych niż terminy ustawowe. 

 

2.Przetarg ograniczony – Naruszenie art. 49 ust. 2 lub ust. 3, art. 52 lub 

art. 134 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert krótszych niż terminy 

ustawowe. 

3.Negocjacje z ogłoszeniem – Naruszenie art. 49 w zw. z art. 56, lub art. 134 

Pzp, poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu krótszych niż terminy ustawowe. 

 

4.Dialog konkurencyjny – Naruszenie art. 49 w zw. z art. 60 c Pzp, poprzez 

ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu krótszych niż terminy ustawowe. 

10% 

5% 

terminu 

> 50% terminu ustawowego 

10% w przypadku gdy skrócenie 

terminu 

> 30% terminu ustawowego 

5% – w pozostałych przypadkach. 

(wysokość 5% korekty może zostać 

obniżona do poziomu minimalnie 2% 

w przypadku, gdy ze względu na wagę 

nieprawidłowości korekta 5% jest 

niewspółmierna). 

15. Ustalenie krótszych niż 

ustawowe terminów 

w przypadku 

wprowadzania istotnych 

zmian treści ogłoszenia 

o zamówieniu 

Naruszenie art. 12 a lub 134 ust.3a Pzp polegające na uchybieniu terminom 

określonym w tych przepisach, w przypadku zmiany istotnych elementów 

ogłoszenia. 

25% 

10% 

5% 

25% w przypadku gdy skrócenie 

terminu 

> 50% terminu ustawowego 

10% w przypadku gdy skrócenie 

terminu 

> 30% terminu ustawowego 

5% – w pozostałych przypadkach 

(wysokość 5% korekty może zostać 

obniżona do poziomu minimalnie 2% 

w przypadku, gdy ze względu na wagę 

nieprawidłowości korekta 5% jest 

niewspółmierna). 

16. Niedozwolona modyfikacja 

treści SIWZ 

Naruszenie art. 38 ust. 4, 4a, 4b Pzp, poprzez modyfikację treści SIWZ po 

upływie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu bez wymaganej zmiany ogłoszenia; 

z zastrzeżeniem lp. 17. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

17. Niedozwolona modyfikacja 

treści SIWZ 

Naruszenie art. 38 ust. 4a Pzp, poprzez modyfikację treści SIWZ w zakresie 

zmiany terminów bez wymaganej zmiany ogłoszenia. 

10% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 5 % w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

18. Niedopełnienie 1.Naruszenie art. 42 ust. 1 Pzp poprzez nieudostępnienie SIWZ na stronie 25% 25% w przypadku, gdy czas na 
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obowiązków związanych 

z udostępnianiem SIWZ 

internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu do upływu 

terminu składania ofert. 

 

 

2.Naruszenie art. 51 ust. 4, art. 57 ust. 5, art. 60e ust. 3, art. 64 ust. 3 Pzp 

poprzez nieprzekazanie wykonawcom SIWZ wraz z zaproszeniem do składania 

ofert. 

10% 

5% 
zapoznanie się wykonawcy z 

dokumentacją został skrócony do 

mniej niż 50% terminu przewidzianego 

ustawą na składanie ofert. 

10% w przypadku, gdy czas na 

zapoznanie się z dokumentacją został 

skrócony do mniej niż 60% terminu 

przewidzianego ustawą na składanie 

ofert. 

5% w przypadku, gdy czas na 

zapoznanie się z dokumentacją został 

skrócony do mniej niż 80% terminu 

przewidzianego ustawą na składanie 

ofert. 

W przypadku opisanym w pkt. 2. 

korekty nie nakłada się, gdy 

zamawiający udostępnił SIWZ na 

stronie internetowej informując o tym 

wykonawców w momencie 

zaproszenia do składania ofert lub/i 

w ogłoszeniu o zamówieniu. 

19. Określenie 

dyskryminacyjnych 

warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów 

oceny ofert 

1.Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 22 ust. 4 Pzp, poprzez dokonanie opisu 

sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie 

zapewnia równego traktowania wykonawców. 

 

2.Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 91 ust. 2 Pzp, poprzez określenie 

kryteriów oceny ofert w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję 

oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

20. Nieprawidłowości 

w zakresie oświadczeń 

i dokumentów 

wymaganych od 

wykonawców 

Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp, poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń 

lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 

5%  
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21. Dyskryminacyjny opis 

przedmiotu zamówienia 

1.Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

 

2.Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia bez 

zachowania przesłanek określonych w tym przepisie. 

 

3.Naruszenie art. 30 ust. 2, 3 i 4 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia 

bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem ustawowej 

kolejności. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

22. Niejednoznaczny opis 

przedmiotu zamówienia 

Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie 

dokładnych i niezrozumiałych określeń, nieuwzględniający wszystkich 

wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

10% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 5% w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

23. Ograniczenie kręgu 

potencjalnych 

wykonawców 

1.Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny – 

Naruszenie art. 51 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 51 ust. 3, art. 57 ust. 2 z 

zastrzeżeniem art. 57 ust. 4 i art. 60 d ust. 2 z zastrzeżeniem art. 60 d ust. 4 

Pzp, poprzez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż 

minimalna liczba przewidziana w ustawie. 

 

2.Negocjacje bez ogłoszenia – Naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp, poprzez 

zaproszenie do negocjacji mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba 

przewidziana w ustawie. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

24. Ograniczenie kręgu 

potencjalnych 

wykonawców 

Naruszenie art. 106 ust.1 oraz art. 108 ust. 1 Pzp, poprzez uniemożliwienie 

składania ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do 

udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwienie wykonawcom 

dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenia ofert 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego 

systemu. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

25. Prowadzenie negocjacji 

dotyczących treści oferty 

Naruszenie art. 87 Pzp, poprzez dokonywanie w toku badania i oceny ofert 

istotnych zmian w treści oferty oraz zmian wymagań zawartych w SIWZ 

w drodze negocjacji między zamawiającym a wykonawcą. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

26. Niedozwolona zmiana 

postanowień zawartej 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez dokonanie istotnej zmiany umowy 

w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru wykonawcy, 

25%+100% 25% wartości ostatecznego zakresu 

świadczenia. 
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umowy chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany 

w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany; 

z zastrzeżeniem postanowień lp. 27. 

100% wartości dodatkowej 

zamówienia wynikającej z istotnej 

zmiany umowy. 

27. Niedozwolona zmiana 

postanowień zawartej 

umowy 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez zmianę umowy polegającą na 

zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania 

zawartego w ofercie. 

25%+100% 25% – wartości ostatecznego zakresu 

świadczenia. 

100% – wartości zmniejszenia zakresu 

świadczenia. 

28. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 89 Pzp, poprzez odrzucenie najkorzystniejszej oferty 

z przyczyn innych niż określone w tym przepisie lub poprzez wybór jako 

najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu; z zastrzeżeniem 

postanowień lp. 29. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

29. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 89 i art. 90 Pzp, poprzez odrzucenie oferty jako zawierającej 

rażąco niską cenę bez zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie w określonym 

terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny. 

25%  

30. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, poprzez wykluczenie wykonawcy, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę, z przyczyn innych niż określone w tych przepisach, 

w tym poprzez zaniechanie wezwania do uzupełnienia/wyjaśnienia 

dokumentów (art. 26 ust. 3 i 4 Pzp) lub wybór jako najkorzystniejszej oferty 

wykonawcy podlegającego wykluczeniu. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

31. Naruszenia w zakresie 

dokumentowania 

postępowania 

Naruszenie art. 96 lub 97 Pzp, poprzez dokumentowanie postępowania 

w sposób uniemożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

32. Zawarcie umowy 

w sprawie zamówienia 

publicznego przed 

upływem terminu na 

wniesienie lub rozpatrzenie 

odwołania 

1.Naruszenie art. 94 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego w terminie krótszym, niż określony w ww. artykule, 

z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 Pzp. 

2.Naruszenie art. 183 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przed ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą 

wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie. 

5%  

33. Brak zawiadomienia 

o wyborze 

najkorzystniejszej oferty 

Naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp, poprzez niezawiadomienie wykonawców 

o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5%  
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Tabela nr 2 

Lp. 
Kategoria 

nieprawidłowości 
Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości W% Uwagi 

1. Niedopełnienie 
obowiązku 
zamieszczenia 
ogłoszenia 
o zamówieniu w BZP 

1.Przetarg nieograniczony – 

Naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym 

niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 

oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, 

tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

  

2.Przetarg ograniczony – 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. z art. 48 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

3.Negocjacje z ogłoszeniem – 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. z art. 56 ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

100%  
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4.Dialog konkurencyjny – 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. art. 60c ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o 

zamówieniach, 

    w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.  

 

5.Licytacja elektroniczna – 

Naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp poprzez niedopełnienie obowiązku 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym 

niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 

oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, 

tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o 

zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

6.Stosuje się odpowiednio do przypadków niezastosowania ustawy Pzp 

pomimo takiego obowiązku. 

2. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia o 

zamówieniu do BZP, przy 

jednoczesnym zapewnieniu 

„odpowiedniego poziomu 

upublicznienia" ogłoszenia 

1.Przetarg nieograniczony – 

Naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym 

zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 

oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, 

tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

 

25%  
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2.Przetarg ograniczony – 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. z art. 48 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 
– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 
o zamówieniach, 
– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.  
 
3.Negocjacje z ogłoszeniem – 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. z art. 56 ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 
– na stronie internetowej zamawiającego, 
– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 
o zamówieniach, 
– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.  

4.Dialog konkurencyjny – 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. art. 60c ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

5.Licytacja elektroniczna – 

Naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp poprzez niedopełnienie obowiązku 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym 
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zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 

oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, 

tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 
3. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia 

o konkursie do BZP 

Naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o konkursie BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby uczestnikom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo 

na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

100%  

4. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia 

o konkursie do BZP, przy 

jednoczesnym zapewnieniu 

„odpowiedniego poziomu 

upublicznienia" ogłoszenia 

Naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o konkursie BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego 

poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby uczestnikom z innych państw 

członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na 

jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

25%  

5. Bezprawne udzielenie 

zamówienia w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia, 

zamówienia z wolnej ręki 

lub zapytania o cenę 

Naruszenie art. 62 ust. 1, art. 67 ust. 1 lub art. 70 Pzp, poprzez udzielenie 

zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia 

z wolnej ręki lub zapytania o cenę, bez zachowania ustawowych przesłanek 

zastosowania tych trybów. 

100%  

6. Bezprawne udzielenie 

zamówienia, którego 

przedmiotem są usługi 

o charakterze 

niepriorytetowym w trybie 

Naruszenie art. 5 ust. 1a Pzp, poprzez udzielenie zamówienia na usługi 

niepriorytetowe w trybie zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez 

ogłoszenia, bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tych 

trybów. 

100 %  
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negocjacji bez ogłoszenia 

lub zamówienia z wolnej 

ręki 

7. Bezprawne udzielnie 

zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających 

Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 Pzp, poprzez udzielenie bez zachowania 

ustawowych przesłanek udzielenia zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających, z zastrzeżeniem lp.8. 

100% Za podstawę obliczenia korekty 

przyjmuje się część środków funduszy 

UE przekazanych na sfinansowanie 

zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających. 

8. Bezprawne udzielenie 

w trybie zamówienia z 

wolnej ręki zamówień 

dodatkowych lub 

uzupełniających, których 

wartość nie przekracza 

20% lub 50% wartości 

zamówienia realizowanego 

1.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek 

stosowania trybu z wolnej ręki o łącznej wartości nieprzekraczającej 50% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego). 

 

2.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek 

stosowania trybu z wolnej ręki o łącznej wartości nieprzekraczającej 20% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego). 

25% Za podstawę obliczenia korekty 

przyjmuje się część środków funduszy 

UE przekazanych na sfinansowanie 

zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających. 

9. Udzielenie w trybie 

zamówienia z wolnej ręki 

zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających, których 

wartość przekracza 20% 

lub 50% wartości 

zamówienia 

podstawowego. 

1.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 50% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do usług 

lub robót budowlanych z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek 

stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. 

 

2.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 20% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do dostaw 

z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek stosowania trybu 

zamówienia z wolnej ręki. 

 

 

 

100% Za podstawę obliczenia korekty 

przyjmuje się część środków funduszy 

UE przekazanych na sfinansowanie 

zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających, która przekracza 20% 

lub 50% wartości zamówienia 

realizowanego. 

10. Konflikt interesów Naruszenie art. 17 ust.1 lub ust. 2 Pzp, poprzez zaniechanie obowiązku 

wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich 

bezstronności i obiektywizmu lub poprzez złożenie fałszywego oświadczenia 

o braku istnienia podstaw do wykluczenia. 

100%  
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11. Brak pełnej informacji 

o warunkach udziału 

w postępowaniu oraz 

kryteriach oceny ofert 

1.Przetarg nieograniczony 

Naruszenie art. 41 pkt 7 i 9, w zw. z art. 22 ust. 3 Pzp, poprzez brak 

w ogłoszeniu o zamówieniu w BZP informacji o warunkach udziału 

w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, 

opisu kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem ich znaczenia i opisu sposobu 

oceny ofert i/albo art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 Pzp poprzez brak zamieszczenia 

w SIWZ informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteriów oceny ofert i ich 

znaczenia, wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu. 

 

2.Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny 

Naruszenie art. 48 ust. 2 pkt 6, 7 i 10 Pzp, poprzez brak zamieszczenia 

w ogłoszeniu o zamówieniu w BZP informacji o warunkach udziału 

w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opisu sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteriów oceny ofert i ich 

znaczenia, oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i/albo 

art. 36 ust.1 pkt 13 Pzp poprzez brak zamieszczenia w SIWZ opisu kryteriów, 

którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

12. Określenie 

dyskryminacyjnych 

warunków udziału 

w postępowaniu lub 

kryteriów oceny ofert 

1.Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 22 ust. 4 Pzp, poprzez dokonanie opisu 

sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie 

zapewnia równego traktowania wykonawców. 

 

2.Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 91 ust.2 Pzp, poprzez określenie 

kryteriów oceny ofert w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję 

oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

13. Niewłaściwe stosowanie 

kryteriów oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp, poprzez wybór oferty na podstawie innych 

kryteriów oceny ofert, niż określone w SIWZ. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

14. Niewłaściwe stosowanie 

kryteriów oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp, poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert 

dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 
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ekonomicznej, technicznej lub finansowej. od wagi nieprawidłowości. 

15. Ustalenie krótszych niż 

ustawowe terminów 

składania ofert lub 

wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu 

1.Przetarg nieograniczony – 

Naruszenie art. 43 ust.1 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania ofert 

krótszych niż terminy ustawowe. 

 

2.Przetarg ograniczony – Naruszenie art. 49 ust.1 lub art. 52 ust.1 Pzp, 

poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub terminów składania ofert krótszych niż terminy ustawowe. 

 

3.Negocjacje z ogłoszeniem – Naruszenie art. 49 ust.1 w zw. z art.56 ust. 2 

Pzp, poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu krótszych niż terminy ustawowe. 

 

4.Dialog konkurencyjny – Naruszenie art. 49 ust.1 w zw. z art. 60 c Pzp, 

poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu krótszych niż terminy ustawowe. 

 

5.Licytacja elektroniczna – Naruszenie art. 76 ust. 1 Pzp, poprzez ustalenie 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji krótszych 

niż termin ustawowy. 

 

25% 10% 

5% 
25% w przypadku gdy skrócenie 

terminu 

> 50% terminu ustawowego 

10% w przypadku gdy skrócenie 

terminu 

> 30% terminu ustawowego 

5% – w pozostałych przypadkach 

(wysokość 5% korekty może zostać 

obniżona do poziomu minimalnie 2% 

w przypadku, gdy ze względu na wagę 

nieprawidłowości korekta 5% jest 

niewspółmierna). 

16. Ustalenie zbyt krótkich 

terminów w przypadku 

wprowadzania istotnych 

zmian treści ogłoszenia 

o zamówieniu 

Naruszenie art. 12 a Pzp polegające na ustaleniu terminów uniemożliwiających 

wprowadzenie odpowiednich zmian w ofertach lub wnioskach o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, w przypadku zmiany istotnych elementów 

ogłoszenia. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

(wysokość 5% korekty może zostać 

obniżona do poziomu minimalnie 2% 

w przypadku, gdy ze względu na wagę 

nieprawidłowości korekta 5% jest 

niewspółmierna). 

17. Niedozwolona modyfikacja 

treści SIWZ 

Naruszenie art. 38 ust. 4, 4a, 4b Pzp, poprzez modyfikację treści SIWZ po 

upływie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu bez wymaganej zmiany 

ogłoszenia; z zastrzeżeniem lp. 18. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 
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18. Niedozwolona modyfikacja 

treści SIWZ 

Naruszenie art. 38 ust. 4a Pzp, poprzez modyfikację treści SIWZ w zakresie 

zmiany terminów bez wymaganej zmiany ogłoszenia. 

10% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 5 % w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

25% w przypadku, gdy czas na 

zapoznanie się wykonawcy 

z dokumentacją został skrócony do 

mniej niż 50% terminu przewidzianego 

ustawą na składanie ofert. 

19. Niedopełnienie obowiązków 

związanych z 

udostępnianiem SIWZ 

1.Naruszenie art. 42 ust. 1 Pzp, poprzez nieudostępnienie SIWZ na stronie 

internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu do upływu 

terminu składania ofert. 

 

2.Naruszenie art. 51 ust. 4, art. 57 ust. 5, art. 60e ust. 3, art. 64 ust. 3, art. 71 

ust. 2 Pzp poprzez nieprzekazanie wykonawcom SIWZ wraz z zaproszeniem 

do składania ofert przy jednoczesnym nieudostępnieniu na stronie 

internetowej. 

25% 10% 

5% 
10% w przypadku, gdy czas na 

zapoznanie się z dokumentacją został 

skrócony do mniej niż 60% terminu 

przewidzianego ustawą na składanie 

ofert. 

5% w przypadku, gdy czas na 

zapoznanie się z dokumentacją został 

skrócony do mniej niż 80% terminu 

przewidzianego ustawą na składanie 

ofert. 

W przypadku opisanym w pkt. 2. 

korekty nie nakłada się, gdy 

zamawiający udostępnił SIWZ na 

stronie internetowej informując o tym 

wykonawców w momencie zaproszenia 

do składania ofert lub/i w ogłoszeniu 

o zamówieniu. 

20. Nieprawidłowości w 

zakresie oświadczeń 

i dokumentów wymaganych 

od wykonawców 

Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp, poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń 

lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 

5%  

21. Dyskryminacyjny opis 

przedmiotu zamówienia 

1.Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

 

2.Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 
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przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia bez 

zachowania przesłanek wymienionych w tym przepisie. 

 

3.Naruszenie art. 30 ust. 2, 3 i 4 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu 

zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

odniesienia bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem 

ustawowej kolejności. 

22. Niejednoznaczny opis 

przedmiotu zamówienia 

Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie 

dokładnych i niezrozumiałych określeń, nieuwzględniający wszystkich 

wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

 

 

10% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 5% w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

23. Ograniczenie kręgu 

potencjalnych wykonawców 

1.Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny –

Naruszenie art. 51 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 51 ust. 3, art. 57 ust. 2 z 

zastrzeżeniem art. 57 ust. 4 i art. 60 d ust. 2 z zastrzeżeniem art. 60 d ust. 4 

Pzp, poprzez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż 

minimalna liczba przewidziana w ustawie.  

 

2.Negocjacje bez ogłoszenia – 

Naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp, poprzez zaproszenie do negocjacji mniejszej 

liczby wykonawców, niż minimalna liczba przewidziana w ustawie. 

 

3.Zapytanie o cenę – Naruszenie art. 71 ust. 1 Pzp, poprzez zaproszenie do 

składania ofert mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba 

przewidziana w ustawie. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

24. Ograniczenie kręgu 

potencjalnych wykonawców 

Naruszenie art. 106 ust. 1 oraz art. 108 ust. 1 Pzp, poprzez uniemożliwienie 

składania ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do 

udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwienie wykonawcom 

dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenia ofert 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego 

systemu. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

25. Prowadzenie negocjacji 

dotyczących treści oferty 

Naruszenie art. 87 Pzp, poprzez dokonywanie w toku badania i oceny ofert 

istotnych zmian w treści oferty oraz zmian wymagań zawartych w SIWZ 

w drodze negocjacji między zamawiającym a wykonawcą. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 
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26. Niedozwolona zmiana 

postanowień zawartej 

umowy 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez dokonanie istotnej zmiany umowy 

w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru wykonawcy, 

chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany 

w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany; 

z zastrzeżeniem postanowień lp. 27. 

25%+100% 25% wartości ostatecznego zakresu 

świadczenia 

100% wartości dodatkowej zamówienia 

wynikającej z istotnej zmiany umowy 

27. Niedozwolona zmiana 

postanowień zawartej 

umowy 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez zmianę umowy polegającą na 

zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania 

zawartego w ofercie. 

25%+100% 25% – wartości ostatecznego zakresu 

świadczenia 

100% – wartości zmniejszenia zakresu 

świadczenia 

28. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 89 Pzp, poprzez odrzucenie najkorzystniejszej oferty 

z przyczyn innych niż określone w tym przepisie lub poprzez wybór jako 

najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu; z zastrzeżeniem 
postanowień lp.29. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

29. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 89 i art. 90 Pzp, poprzez odrzucenie oferty jako zawierającej 

rażąco niską cenę bez zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie 

w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających 

wpływ na wysokość ceny. 

25%  

30. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, poprzez wykluczenie wykonawcy, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę, z przyczyn innych niż określone w tych przepisach, 

w tym poprzez zaniechanie wezwania do uzupełnienia/wyjaśnienia 

dokumentów (art. 26 ust. 3 i 4 Pzp) lub wybór jako najkorzystniejszej oferty 

wykonawcy podlegającego wykluczeniu. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

31. Naruszenia w zakresie 

dokumentowania 

postępowania 

Naruszenie art. 96 lub 97 Pzp, poprzez dokumentowanie postępowania 

w sposób uniemożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

32. Zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego 
przed upływem terminu na 
wniesienie lub rozpatrzenie 
odwołania 

1.Naruszenie art. 94 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w terminie krótszym, niż określony w ww. artykule, 
z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 Pzp. 
 
2.Naruszenie art. 183 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przed ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą 
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie. 

5%  

33. Brak zawiadomienia o 

wyborze oferty 

Naruszenie art. 92 ust. 1 Pzp, poprzez niezawiadomienie wykonawców 

o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5%  
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 stanowi wykonanie 

upoważnienia zawartego w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia … o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 (Dz. U. 

poz. ...), zwanej dalej „ustawą ROW”. 

Podstawowe zasady wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w ramach EFRROW 

określają przepisy 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 (EFFROW) i uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. 

zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem1305/2013”. Charakter przedmiotowego projektu 

rozporządzenia jest dodatkowo zdeterminowany innymi regulacjami wspólnotowymi, przede 

wszystkim regulacjami: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwanym dalej 

„rozporządzeniem nr 1303/2013”, w szczególności dyspozycji zawartych  

w art. 32–35, oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia, 

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 uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) 

nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) 



50 

 

 

nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), zwanym dalej 

„rozporządzeniem nr 1306/2013”, oraz w przepisach wydanych w trybie tego 

rozporządzenia, 

– oraz regulacjami aktów prawnych wydanych na ich podstawie, jak również innych 

przepisów Unii Europejskiej dotyczących tego zakresu spraw.  

Ponadto sposób wdrażania działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” musi być zgodny z regulacjami 

zawartymi w ustawie z dnia ... o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 

poz. ...). Powyższa ustawa tworzy podstawy prawne realizacji rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność, o którym mowa w części drugiej w tytule II w rozdziale II 

(art. 32–35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. RLKS 

bazuje na metodzie LEADER, która w ramach perspektywy finansowej 2007–2013 ma 

zastosowanie w realizacji osi 4 Leader (podejścia LEADER) w ramach programów rozwoju 

obszarów wiejskich oraz osi priorytetowej 4 zrównoważony rozwój obszarów zależnych 

głownie od rybactwa w ramach programów współfinansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Rybackiego (EFR) w perspektywie finansowej 2007–2013. 

W nowej perspektywie finansowania polityk UE z budżetu UE (2014–2020) RLKS 

stanowi nowy instrument rozwoju terytorialnego UE mający zastosowanie nie tylko w ramach 

polityki rozwoju obszarów wiejskich (II filara wspólnej polityki rolnej), przy udziale 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), oraz 

wspólnej polityki rybackiej, przy udziale Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

(EFMR), ale także w ramach polityki spójności realizowanej przy udziale Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 RLKS jest wspierany ze środków 

EFRROW, określany nazwą LEADER i może być wspierany ze środków EFRR, EFS lub 

EFMR (EFRROW, EFMR, EFRR i EFS, zwane dalej są „EFSI”).  

Obligatoryjność realizacji RLKS w ramach programu współfinansowanego z EFRROW 

potwierdzona została w przepisach ustawy 2014–2020, w art. 3 ust. 1 pkt 14 (działanie 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”), przy czym zgodnie 

z art. ust. 3 tej ustawy wspieranie RLKS, w ramach powyższego działania odbywać się będzie 

na zasadach określonych w ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, 
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a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach – na zasadach określonych w projektowanej 

ustawie ROW. 

Ustawa ROW jest aktem prawnym określającym działania ujęte w Programie na lata 

2014–2020, wdrażane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólne warunki i tryb 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w zakresie nieokreślonym w przepisach Unii 

Europejskiej oraz przewidzianym w tych przepisach do określenia przez państwo 

członkowskie Unii Europejskiej. Ustawa ta ustanawia ramy przyznawania pomocy i zawiera 

upoważnienia do wydania przepisów wykonawczych koniecznych do stworzenia systemu 

wdrażania działań PROW na lata 2014–2020. 

Na podstawie art. 34 ww. ustawy podstawą do przyznania pomocy beneficjentom 

przedmiotowego działania jest umowa, a nie decyzja administracyjna. Do postępowań 

w sprawach przyznania pomocy prowadzonych przez podmioty wdrażające nie stosuje się 

wobec tego przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów 

wskazanych w ww. ustawie. Konieczne jest, zatem przyjęcie szczegółowych regulacji 

dotyczących wzajemnych relacji między wnioskodawcą lub beneficjentem działania 

a podmiotem wdrażającym, trybu postępowania przy przyznaniu pomocy i trybu jej wypłaty 

na etapie realizacji operacji po zawarciu umowy. 

Projektowane rozporządzenie ma zapewnić stworzenie sprawnego i efektywnego 

systemu wdrażania działania ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej, w tym: 

1) tryb składania wniosków o przyznanie pomocy, 

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy, 

3) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, na podstawie której jest 

przyznawana pomoc, zwana dalej „umową”, 

4) tryb składania wniosków o płatność, 

5) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa 

albo jego części, lub nabywcy gospodarstwa rolnego albo jego części może być 

przyznana pomoc oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy. 

Określając warunki przyznawania pomocy, uregulowano szczegółowo wysokość 
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i zakres pomocy, kryteria przyznania pomocy dotyczące beneficjenta i realizowanej przez 

niego operacji. Projektowane rozporządzenie określa także tryb (w tym terminy) 

rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność, zawierania umów oraz 

wypłaty pomocy. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich określa ogólnie beneficjenta działania 

”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w poddziałaniu „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 

Natomiast przepisy projektu rozporządzenia, poprzez wprowadzenie warunków 

podmiotowych, stanowiących kryteria dostępu dla ubiegających się o wsparcie w ramach 

działania, precyzują postanowienia Programu w tym zakresie.  

Jednym z warunków przyznania pomocy dla osób fizycznych, zawartym w Programie, 

jest potwierdzenie zamieszkania na obszarze realizacji lokalnej strategii rozwoju. 

Udokumentowanie tego faktu stanowi pewnego rodzaju zapewnienie, że pomoc trafi do osób 

trwale związanych z daną społecznością i obszarem.  

W tym samym celu wprowadzono konieczność wykazania, iż zakład główny lub 

dodatkowe miejsce prowadzenia działalności statutowej lub gospodarczej, w zależności od 

formy prawnej podmiotu, prowadzona znajduje się na obszarze objętym lokalną strategią 

rozwoju, z której środków podmiot chce uzyskać pomoc finansową. 

Aby zapewnić osiągnięcie i zachowanie celów działania, opisanych w Programie 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, projekt rozporządzenia szczegółowo reguluje również kryteria 

dostępu o charakterze przedmiotowym, określając między innymi kwestie montażu 

finansowego z udziałem innych środków publicznych, rozpoczęcia i zakończenia realizacji 

operacji, dopuszczenia realizacji operacji w etapach, terminów składania wniosków 

o płatność.  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich określa ogólny zakres pomocy, stanowiąc, że 

w ramach działania ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 

w poddziałaniu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność”, pomocy udziela się z tytułu realizacji operacji z zakresu: 

1) wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR lub wzmocnienie kapitału 

społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 

środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, 

2) rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR: 
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a) podejmowanie działalności gospodarczej podlegającej rejestracji w odpowiedniej 

ewidencji lub w rejestrze przedsiębiorców, 

b) dywersyfikacja źródeł dochodu w gospodarstwie, 

c) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, 

d) rozwijanie przedsiębiorstw, 

e) podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR, w powiązaniu z operacjami, o których 

mowa w lit. a, b, c i d, 

3) tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR, 

współpracujących w zakresie: 

a) świadczenia usług turystycznych, 

b) krótkich łańcuchów żywnościowych, 

c) rynków zbytu produktów i usług lokalnych, 

4) rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem targowisk, 

5) zachowanie dziedzictwa lokalnego, tj. specyficznego dla danego obszaru, 

6) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: 

a) turystycznej lub rekreacyjnej, 

b) kulturalnej, 

c) drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego, 

d) promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług 

lokalnych, turystyki, rekreacji lub kultury. 

Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 

w poddziałaniu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność”, należy po części do grupy działań o charakterze 

inwestycyjnym. Beneficjent realizuje swoją operację, na którą składa się szereg inwestycji 

wpisujących się w zakres określony w Programie, a pomoc udzielana w ramach 

przedmiotowego działania jest co do zasady, z wyjątkiem pomoc udzielana na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej i dywersyfikację źródeł dochodów w gospodarstwie, refundacją 

określonej części kosztów kwalifikowalnych. Przepisy projektowanego rozporządzenia, 

uwzględniając wspólnotowe reguły dotyczące kwalifikowalności kosztów w przypadku 

działań o charakterze inwestycyjnym (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

1305/2013), wprowadza regulacje odnośnie będącego podstawą do wyliczenia i wypłaty 

pomocy zakresu, formy oraz zasad ponoszenia kosztów kwalifikowalnych.  
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Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się również wartość wkładu 

niepieniężnego obejmującą wartość pracy, usług, robót budowlanych oraz wkładów 

rzeczowych, wyznaczoną na zasadach określonych w art. 69 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013, 

przy czym wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowi iloczyn liczby 

przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 

w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168. 

Za podstawę ustalenia równowartości pracy świadczonej nieodpłatnie przyjęto przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, którego wartość ogłaszana jest, 

w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 9 roboczego dnia lutego każdego roku. 

Publikacja tej wartości raz do roku zapewnia dużą stabilność w tworzeniu planu finansowego 

wnioskodawcy a jednocześnie gwarantuje cykliczną aktualizację odpowiednio do zmian 

w gospodarce narodowej. Liczba 168 jest iloczynem średniej ilości liczby dni roboczych 

w miesiącu oraz liczby przepracowanych godzin w ciągu jednego dnia. Za średnią liczbę dni 

roboczych w miesiącu przyjęto liczbę 21. Analogiczne rozwiązanie było stosowane 

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, w działaniu 413 „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju”. 

Regulując tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność, 

projekt rozporządzenia określa sposób naboru wniosków o przyznanie pomocy, zakres 

informacji, które zawiera wniosek o przyznanie pomocy, zasady ubiegania się o pomoc, 

zasady i terminy rozpatrywania wniosków oraz przypadki, w których podmiot wdrażający: 

pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, odmawia przyznania pomocy. Tryb opisany 

w projekcie rozporządzenia stanowi jedynie uszczegółowienie zasad wskazanych w projekcie 

ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. 

Pomoc przyznawana jest na podstawie umowy zawieranej między podmiotem 

wdrażającym, którym jest samorząd województwa a beneficjentem poddziałania. Umowa 

zawierana jest, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Projektowane rozporządzenie 

zawiera przepisy zawierające szczegółowe regulacje dotyczące m. in. formularza umowy, 

postanowień umowy w zakresie praw i obowiązków stron, przyjętych zabezpieczeń 

należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań oraz ogólne warunki wypłaty środków 

finansowych. 

Ponadto, projektowane rozporządzenie wprowadza przepisy dotyczące obliczania 

i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania 

w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków, przywrócenia terminu wykonania przez 
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wnioskodawcę lub beneficjenta określonych czynności w toku postępowania w sprawie 

przyznania pomocy. 

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia ... 

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 projektowane rozporządzenie reguluje także sposób 

postępowania, w tym warunki i tryb przyznania pomocy, w razie zbycia przez beneficjenta 

przedsiębiorstwa lub części tego przedsiębiorstwa lub w przypadku następstwa prawnego, do 

którego dochodzi na skutek śmierci beneficjenta. Nie przewiduje się natomiast rozwiązania 

umożliwiającego wstępowanie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pomocy 

następcy prawnemu wnioskodawcy. Ubiegając się o przyznanie pomocy, wnioskodawca 

przedstawia szereg informacji pozwalających podmiotowi wdrażającemu, na zweryfikowanie 

wszystkich podmiotowych kryteriów dostępu. Proces weryfikacji jest czasochłonny i każda 

zmiana we wniosku będzie powodowała jego wydłużenie. Biorąc pod uwagę terminy 

określone w projektowanym rozporządzeniu, w których odbywa się rozpatrzenie wniosku 

o przyznanie pomocy, oraz konieczność zapewnienia sprawnej obsługi składanych wniosków, 

projektowane rozporządzenie nie przewiduje możliwości zmiany podmiotu wnioskującego 

o przyznanie pomocy. 

Na podstawie art. 1 ust. 2 rozporządzenia 1306/2013 państwa członkowskie mogą 

uznać w szczególności kategorie siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, w których nie 

będą wymagać częściowego lub pełnego zwrotu pomocy otrzymanej przez beneficjenta mimo 

nie dotrzymania podjętych zobowiązań. Korzystając z takiej możliwości, projektowane 

rozporządzenie rozwija katalog przykładów zawartych w rozporządzeniu 1306/2013, 

wprowadzając dodatkowe, i inne zarazem niż wymienione w art. 1 ww. rozporządzenia, 

kategorie siły wyższej i wyjątkowe okoliczności, w przypadku wystąpienia, których nie jest 

wymagany zwrot pomocy.  

Określony w projekcie zakres i tryb przyznawania pomocy osobom uprawnionym 

mają na celu wprowadzenie do systemu prawnego szczegółowych regulacji w obszarze 

przedmiotowego działania, objętego PROW 2014–2020 oraz zapewnienie sprawnego 

wdrożenia tego działania.  

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie ma na celu wdrożenie przepisów Unii Europejskiej, 

w związku z tym jego projekt nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 
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systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 

poz. 597). 

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym 

projektem zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. 

zm.), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji. 

Projekt rozporządzenia zostanie ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach (działania „Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”) poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) oraz 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Tadeusz Nalewajk, Podsekretarz Stanu w MRiRW 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, 

tel. 22 623 18 42 

Data sporządzenia: 

23.01.2015 r. 

 

Źródło: 

upoważnienie ustawowe. 

Prawo UE. 

 

Nr w wykazie prac:  
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Brak krajowych przepisów wykonawczych pozwalających na realizację poddziałania „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  

w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 (PROW 2014–2020). 

Konieczność realizacji przedmiotowego poddziałania została wskazana w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. 

UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany 

efekt 

Utworzenie na gruncie prawa krajowego przepisów wykonawczych do wdrażania poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność”. Stworzenie regulacji prawnych dających podstawę realizacji operacji w ramach 

przedmiotowego poddziałania w szczególności poprzez określenie: 

1) formy i trybu składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność, 

2) szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy 

i wnioski o płatność, 

3) kryteriów wyboru operacji, 

4) szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa, na podstawie której jest 

przyznawana pomoc. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach 

członkowskich OECD/UE?  

Stanowienie przez pozostałe kraje członkowskie Unii Europejskiej (UE) wewnętrznych 

przepisów prawa na podstawie wskazanych w pkt 1 przepisów prawa unijnego trwa równolegle 
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do procesu prowadzonego w Polsce. Biorąc pod uwagę fakt, że unijne rozporządzenia, 

stanowiące podstawę wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich, zostały opublikowane 

w grudniu 2013 r., trudno oczekiwać, aby wprowadzono już na ich podstawie odpowiednie 

regulacje prawne w porządku prawnym krajów członkowskich UE. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Lokalne 

grupy 

działania 

(LGD) 

W zależności od wyników 

wyboru lokalnych strategii 

rozwoju ≥260 

Konsultacje z LGD 

wdrażającymi obecnie 

lokalne strategie rozwoju 

w ramach działania 413 

„Wdrażanie lokalnych 

strategii Rozwoju” 

PROW 2007–2013 

Wpływ na 

zatrudnienie 

i organizację tych 

podmiotów 

z uwagi na 

przypisane im 

zadania związane 

z realizacją LSR 

Podmioty 

uprawnione 

do ubiegania 

się 

o przyznanie 

pomocy: 

osoby 

fizyczne 

z zamieszkuj

ące na 

obszarze 

objętym 

lokalną 

strategią 

rozwoju,  

osoby 

fizyczne 

prowadzące 

działalność 

gospodarczą 

na obszarze 

objętym 

lokalną 

strategią 

rozwoju; 

osoby 

prawne, 

w tym 

przedsię-

biorcy 

i organizacje 

pozarzą-

dowe 

prowadzące 

działalność 

W PROW 2014–2020 

przewidziano, że Działaniem 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego 

w ramach inicjatywy LEADER” 

objętych będzie 58,19% ludności 

wiejskiej.  

 

Analizy własne i zlecone 

przez MRiRW, na bazie 

doświadczeń 

z wdrażania działania 

413 „Wdrażanie 

lokalnych strategii 

Rozwoju” PROW  

2007–2013. 

Szacuje się, iż 

utworzona 

w ramach 

poddziałania 

„Wsparcie na 

wdrażanie 

operacji 

w ramach 

strategii rozwoju 

lokalnego 

kierowanego 

przez 

społeczność” 

infrastruktura 

będzie służyła 

5,41% ludności 

wiejskiej. 

Ponadto planuje 

się realizację 

operacji, których 

rezultatem będzie 

utworzenie 5943 

miejsc pracy, 

których trwałość 

będzie nie krótsza 

niż 3 lata. 
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na obszarze 

objętym 

lokalną 

strategią 

rozwoju 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe  

z … r.) 

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0–10) 

Dochody 

ogółem 
            

budżet 

środków 

europejskich 

            

budżet 

państwa 
            

JST             

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki 

ogółem 
            

budżet 

środków 

europejskich 

            

budżet 

państwa 
            

JST             

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo 

ogółem 

(dochody  

– wydatki) 

            

budżet 

środków 

europejskich 

            

budżet 

państwa 
            

JST             

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, budżet 
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finansowania  państwa. 

Dodatkowe 

informacje, 

w tym 

wskazanie 

źródeł 

danych 

i przyjętych 

do obliczeń 

założeń 

Podstawą udzielania tego wsparcia będzie projektowana ustawa 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. 

Ponadto sposób wdrażania działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 

w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” musi być zgodny z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia … 

o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. ...) 

Powyższa ustawa tworzy podstawy prawne realizacji rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność, o którym mowa w części drugiej w tytule II 

w rozdziale II (art. 32–35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013. RLKS bazuje na metodzie LEADER, która w ramach 

perspektywy finansowej 2007–2013 ma zastosowanie w realizacji osi 4 Leader 

(podejścia LEADER) w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich oraz 

osi priorytetowej 4 zrównoważony rozwój obszarów zależnych głownie od 

rybactwa w ramach programów współfinansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Rybackiego (EFR) w perspektywie finansowej 2007–2013. 

Obligatoryjność realizacji RLKS w ramach programu współfinansowanego 

z EFRROW potwierdzona została w przepisach ustawy 2014–2020, w art. 3 

ust. 1 pkt 14 (działanie LEADER), przy czym zgodnie z art. 3 ust. 3 tej ustawy 

wspieranie RLKS, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 

w ramach inicjatywy LEADER” odbywać się będzie na zasadach określonych 

w ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, a w zakresie 

nieuregulowanym w tych przepisach – na zasadach określonych 

w projektowanej ustawie ROW. 

Projekt rozporządzenie nie powoduje skutków finansowych dla jednostek 

sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, polegających na zwiększeniu wydatków lub 

zmniejszeniu dochodów tych jednostek w stosunku do wielkości wynikających 

z obowiązujących przepisów. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie 

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z ... r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

- - - - - - - 

sektor mikro-, 

małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

- - - - - - - 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

- - - - - - - 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

- 
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sektor mikro-, 

małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

- 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

Przyjęcie projektowanego rozporządzenia będzie miało 

pośredni pozytywny wpływ na obywateli oraz 

gospodarstwa domowe poprzez umożliwienie wdrażania 

operacji przyczyniających się do  budowania kapitału 

społecznego na wsi, a poprzez to do pobudzenia 

zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszarów 

wiejskich oraz lepszego wykorzystania potencjału tych 

obszarów. 

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, 

w tym 

wskazanie 

źródeł danych 

i przyjętych do 

obliczeń 

założeń  

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających 

z projektu 

X nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w 

odwróconej tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do 

ich elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy. 

Pomoc przyznana na wdrażanie projektów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” wpłynie na 

promocję i tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich.   

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 
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Omówienie 

wpływu 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało pozytywny 

wpływ na sytuację i rozwój regionalny Polski. 

Realizacja poddziałania przyczyni się do budowania kapitału społecznego na 

wsi, a poprzez to do pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój 

obszarów wiejskich oraz lepszego wykorzystania potencjału tych obszarów. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane? 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia pozwoli na wdrożenie poddziałania „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, 

przyczyniając się tym samym do realizacji przyjętych m.in. w PROW 2014–2020 założeń. 

Ewaluację PROW 2014–2020 a także innych programów operacyjnych organizuje się na bazie 

wieloletniej i obejmuje ona okres 2014–2023. Ewaluacja prowadzona będzie zgodnie ze 

wspólnym systemem monitorowania i oceny opracowywanym wspólnie przez Komisję i państwa 

członkowskie i przyjętym przez KE w drodze aktu wykonawczego. Wykonana zostanie ocena  

ex ante oraz ocena ex post Programu. Ponadto realizowane będą ewaluacje zgodnie z zawartym 

w Programie Planem Ewaluacji. 

Zgodnie z art. 49 rozporządzenia ramowego oraz art. 72 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 

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 487), instytucja zarządzająca oraz komitet monitorujący 

monitorują jakość realizacji programu poprzez wskaźniki finansowe oraz wskaźniki produktów 

i celów. 

Wskaźniki monitorowania zostaną zdefiniowane dla programu w systemie monitorowania 

i ewaluacji określonym na poziomie unijnym, przy uwzględnieniu jego specyfiki. 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
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ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 

w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 

szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia … 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. 

poz. …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami 

naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami”, zwanej dalej „płatnością ONW”, 

objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a także przestrzenny 

zasięg wdrażania tego działania, w tym: 

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie płatności ONW; 

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie płatności 

ONW; 

3) przypadki, w których następca prawny podmiotu ubiegającego się o przyznanie płatności 

ONW 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; 

4) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa 

rolnego lub jego części albo przedsiębiorstwa lub jego części, albo przejmującemu 

                                                      
1)

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261). 
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posiadanie gospodarstwa rolnego lub jego części jest przyznawana płatność ONW, oraz 

warunki i tryb przyznania tej płatności. 

§ 2. Płatność ONW przysługuje rolnikowi w rozumieniu art. 4 ust. 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 (Dz. Urz. UE L 347 

z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1307/2013”, którego 

gospodarstwo rolne jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanemu dalej 

„rolnikiem”: 

1)  jeżeli jest rolnikiem aktywnym zawodowo w rozumieniu art. 9 rozporządzenia 

nr 1307/2013;  

2) który prowadzi działalność rolniczą, o której mowa w art. 31 ust. 2 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”; 

3) jeżeli łączna powierzchnia działek rolnych w rozumieniu art. 67 ust. 4 lit. a 

rozporządzenia nr 1306/2013, zwanych dalej „działkami rolnymi”, lub ich części, 

położonych na obszarach górskich, i na innych obszarach charakteryzujących się 

szczególnymi ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, 

zwanych dalej „obszarami ONW”, na których jest prowadzona działalność rolnicza 

w rozumieniu art. 4 pkt 1 lit. c rozporządzenia nr 1307/2013, posiadanych w dniu 

31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, wynosi co 

najmniej 1 ha; 

4) do położonej na obszarach ONW powierzchni działek rolnych lub ich części, będących 

w jego posiadaniu w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie 

tej płatności, wynoszącej nie więcej niż 75 ha; 

5) jeżeli został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności. 
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§ 3. 1. Wysokość płatności ONW w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn 

stawek płatności na 1 ha gruntu rolnego i powierzchni tego gruntu kwalifikującej się do 

płatności ONW, nie większej jednak niż obszar zatwierdzony, w rozumieniu art. 2 ust. 1 

pkt 23 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), zwanego dalej „rozporządzeniem 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, po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających 

ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności. 

2. Płatność ONW jest przyznawana rolnikowi do działek rolnych lub ich części, 

położonych na obszarach ONW, objętych obszarem zatwierdzonym, użytkowanych jako 

użytki rolne, o których mowa w art. 31 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, w wysokości: 

1) 179 zł na 1 ha – na obszarze ONW typu nizinnego strefy nizinnej I, 

2) 264 zł na 1 ha – na obszarze ONW typu nizinnego strefy nizinnej II, 

3) 264 zł na 1 ha – na obszarze ONW typu ze specyficznymi utrudnieniami, 

4) 450 zł na 1 ha – na obszarze ONW typu górskiego 

– stanowiących stawki podstawowe. 

3. Płatność ONW do powierzchni działek rolnych lub ich części, położonych na 

obszarach ONW przekraczającej 25 ha jest przyznawana w wysokości: 

1) 50% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 25 ha do 50 ha; 

2) 25% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 75 ha. 

4. W przypadku rolników realizujących 5-letnie zobowiązanie, o którym mowa w § 2 

pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 

„Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 40, poz. 329, z późn. zm.
2)

) (w brzmieniu z dnia 15 marca 2010 r. 

                                                      
2) 

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 138, poz. 1127, z 2010 r. 

Nr 39, poz. 219 i Nr 175, poz. 1185, z 2011 r. Nr 55, poz. 286, z 2012 r. poz. 272 oraz z 2014 r. poz. 323. 
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Dz. U. Nr 39, poz. 219), płatność ONW do powierzchni działek rolnych lub ich części, 

położonych na obszarach ONW przekraczającej 50 ha jest przyznawana w wysokości: 

1) 179 zł na 1 ha – na obszarze ONW typu nizinnego strefy nizinnej I, 

2) 264 zł na 1 ha – na obszarze ONW typu nizinnego strefy nizinnej II, 

3) 264 zł na 1 ha – na obszarze ONW typu ze specyficznymi utrudnieniami, 

4) 320 zł na 1 ha – na obszarze ONW typu górskiego 

– stanowiących stawki podstawowe. 

5. W przypadku rolników realizujących 5-letnie zobowiązanie, o którym mowa w § 2 

pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 

„Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007–2013 (w brzmieniu z dnia 15 marca 2010 r. Dz. U. Nr 39, poz. 219), płatność ONW 

do powierzchni działek rolnych lub ich części, położonych na obszarach ONW 

przekraczającej 50 ha jest przyznawana w wysokości: 

1) 50% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;  

2) 25% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha do 300 ha.  

6. Powierzchnia działki rolnej lub jej części deklarowana we wniosku o przyznanie 

płatności ONW nie może być mniejsza niż 0,1 ha. 

7. Wykaz obszarów ONW zaliczonych do poszczególnych typów jest określony 

w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach 

o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.  

§ 4. Kwotę płatności ONW oblicza się, biorąc pod uwagę działki rolne lub ich części 

położone na obszarach ONW, dla których obowiązują stawki podstawowe – w kolejności od 

najwyższej do najniższej. 

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie płatności ONW, poza elementami podania określonymi 

w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyłączeniem adresu, zawiera: 

1) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

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

numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności 
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(PESEL), natomiast jeżeli osoba ta nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju, 

numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości; 

2) numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności; 

3) oświadczenie o: 

a) powierzchni działek ewidencyjnych, 

b) sposobie wykorzystywania działek rolnych; 

4) oświadczenia i informacje, jakie powinny być zawarte we wniosku o przyznanie 

jednolitej płatności obszarowej w rozumieniu ustawy z dnia ... o płatnościach w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. …), określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 22 ust. 10 tej ustawy, niewymienione w pkt 1–3; 

5) oświadczenia i zobowiązania związane z płatnością ONW; 

6) informację o załącznikach dołączonych do wniosku. 

2. Wniosek o przyznanie płatności ONW składa się co roku do kierownika biura 

powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika, w terminie 

określonym do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu 

przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. 

3. We wniosku o przyznanie płatności ONW rolnik wskazuje wszystkie działki 

ewidencyjne, na których znajdują się grunty rolne będące w jego posiadaniu, także te, do 

których nie ubiega się o przyznanie płatności ONW. 

4. Do wniosku o przyznanie płatności ONW rolnik dołącza materiał graficzny (materiał 

geograficzny): 

1) o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia nr 640/2014; 

2) na którym zaznaczył znajdujące się na posiadanych użytkach rolnych: 

a) drzewa będące pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów 

o ochronie przyrody, 

b) rowy, których szerokość nie przekracza 2 m, 

c) oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m
2
 

– chyba że równocześnie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, o której 

mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a do 

wniosku o przyznanie tej płatności dołączył wymagany tymi przepisami materiał 

graficzny (materiał geograficzny). 
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5. W przypadku gdy działka rolna zadeklarowana we wniosku o przyznanie płatności 

ONW jest przedmiotem współposiadania w dniu 31 maja danego roku, płatności ONW 

przysługują temu współposiadaczowi, na którego pozostali współposiadacze wyrazili zgodę. 

Zgoda ta nie jest wymagana, jeżeli miałaby pochodzić od współposiadacza będącego 

małżonkiem wnioskodawcy. 

6. Płatność ONW jest wypłacana w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po 

roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności ONW. 

§ 6. 1. Jeżeli nastąpi przeniesienie posiadania wszystkich działek rolnych oraz wszystkich 

części działek rolnych, położonych na obszarach ONW i zadeklarowanych we wniosku 

o przyznanie płatności ONW, na rzecz innego podmiotu w wyniku umowy sprzedaży, 

dzierżawy lub innej umowy, płatność ONW przysługuje temu podmiotowi: 

1) w przypadku gdy przeniesienie posiadania miało miejsce nie później niż do dnia 31 maja 

roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności ONW; 

2) na jego wniosek złożony do dnia 30 czerwca roku, w którym został złożony wniosek 

o przyznanie płatności ONW. 

2. Podmiot przejmujący posiadanie, we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podaje 

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. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot przejmujący posiadanie dołącza 

umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, w wyniku której nastąpiło przeniesienie 

posiadania działek rolnych lub ich części położonych na obszarach ONW zadeklarowanych 

we wniosku, lub kopię takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 

notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji. 

4. Podmiot przejmujący posiadanie składa wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, do 

kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie 

płatności ONW przez przekazującego posiadanie. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w postępowaniu w sprawie przyznania 

płatności ONW przejmujący posiadanie wstępuje na miejsce przekazującego posiadanie. 

6. Za dzień przeniesienia posiadania działek rolnych lub ich części położonych na 

obszarach ONW zadeklarowanych we wniosku na rzecz innego podmiotu uznaje się dzień 

określony w umowie sprzedaży, dzierżawy lub innej umowie, w wyniku której nastąpiło 
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przeniesienie posiadania. Jeżeli w umowie nie został określony termin przeniesienia 

posiadania działek rolnych lub ich części zadeklarowanych we wniosku, za dzień 

przeniesienia posiadania tych działek lub ich części przyjmuje się dzień zawarcia umowy. 

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

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

o przyznanie płatności ONW do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności 

ONW, płatność ONW przysługuje jego spadkobiercy, jeżeli grunty rolne, które były objęte 

wnioskiem o przyznanie płatności ONW były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy 

w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek. 

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 jego odpis, albo 

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

spadku: 

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 (Dz. U. poz. 1529), albo kopią tego 

potwierdzenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, albo 

upoważnionego pracownika Agencji, albo 

3) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. 
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5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, spadkobierca rolnika składa odpis 

prawomocnego postanowienia 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 przyznania płatności ONW: 

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 ONW. 

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 przyznania płatności 

ONW 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 objęte wnioskiem o przyznanie płatności ONW 

złożonym przez tego rolnika lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tych 

gruntów, przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio. 

§ 8. 1. W przypadku rozwiązania, połączenia lub podziału rolnika lub wystąpienia innego 

zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem 

przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie 

płatności ONW do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW, płatność 

ONW przysługuje następcy prawnemu rolnika, jeżeli grunty rolne, które były objęte 

wnioskiem o przyznanie płatności ONW, były w posiadaniu rolnika lub jego następcy 

prawnego w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, następca prawny rolnika wstępuje do 

toczącego się postępowania na miejsce rolnika na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od 

dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w którego wyniku zaistniało następstwo prawne. 

3. Następca prawny 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, następca prawny rolnika dołącza dokument 

potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez notariusza, albo upoważnionego pracownika Agencji. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika składa do kierownika 

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

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

§ 9. 1. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności ONW rolnik, do 

którego została skierowana decyzja, zmarł, jego spadkobiercy przysługują prawa, które 

przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania. 

2. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności ONW rolnik, do którego 

została skierowana decyzja, został rozwiązany lub nastąpiło jego połączenie lub podział lub 

wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, 

z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby temu 

rolnikowi jako stronie postępowania, przysługują jego następcy prawnemu. 

3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby 

spadkodawcy jako stronie postępowania, przysługują kilku spadkobiercom, prawa te 

wykonuje ten spadkobierca, na którego pozostali spadkobiercy wyrazili pisemną zgodę. 

4. Należności z tytułu płatności przyznanych w decyzji, o której mowa w ust. 1, są 

przedmiotem dziedziczenia. 

5. Jeżeli płatności ONW nie zostały przekazane na rachunek bankowy rolnika, jego 

spadkobierca, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1, 

składa wniosek o wypłatę przyznanych płatności do kierownika biura powiatowego Agencji, 

do którego rolnik złożył wniosek o przyznanie tych płatności, wraz z: 

1) odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – w terminie 

14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu albo 
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2) zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza  

– w terminie 14 dni od dnia wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów 

poświadczenia dziedziczenia, albo 

3) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia 

spadku: 

a) zaświadczeniem sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, albo 

b) kopią 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 

– jednak nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia doręczenia rolnikowi decyzji 

w sprawie przyznania płatności ONW. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, spadkobierca rolnika składa prawomocne 

postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia 

uprawomocnienia się tego postanowienia. 

7. Jeżeli płatności ONW nie zostały przekazane na rachunek bankowy rolnika, o którym 

mowa w ust. 2, jego następca prawny, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, 

o której mowa w ust. 2, składa wniosek o wypłatę przyznanych płatności do kierownika biura 

powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tych płatności, 

w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia temu rolnikowi tej decyzji. 

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, następca prawny rolnika dołącza dokument 

potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji. 

9. 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 występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5: 

1) dołącza do tego wniosku albo 

2) składa wraz z postanowieniem sądu, o którym mowa w ust. 6 
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– oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika o wyrażeniu zgody na wypłatę mu 

płatności ONW. 

10. Zgoda, o której mowa w ust. 9, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona 

przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 5, został złożony przez spadkobiercę 

będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego. 

11. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę płatności ONW kierownik biura 

powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie wypłaty tych płatności. 

12. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 11, albo w przypadku 

wydania decyzji o odmowie wypłaty płatności ONW, decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, 

wygasają z mocy prawa. 

§ 10. W przypadku gdy rolnik, który złożył za dany rok kalendarzowy wniosek 

o przyznanie płatności ONW, o którym mowa w § 5 ust. 1, złożył również za ten rok 

kalendarzowy wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, § 7 ust. 2 lub § 8 ust. 2, wnioski te 

są rozpatrywane łącznie. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2015 r. 

 

MINISTER 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
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UZASADNIENIE 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 45 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia … 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. poz. …). 

Projektowane rozporządzenie reguluje zagadnienia związane ze szczegółowymi warunkami 

i trybem przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów 

z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w sposób podobny do dotychczasowych 

przepisów w tym zakresie, które są zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich 

i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 40, poz. 329, 

z późn. zm.).  

Zakres projektowanego rozporządzenia jest w znacznej mierze zdeterminowany regulacjami 

wspólnotowymi w tym zakresie, przede wszystkim rozporządzeniem 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 uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE 

L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 1305/2013”, 

aktami prawnymi wydanymi na jego podstawie, jak również innymi przepisami Unii 

Europejskiej dotyczącymi tego zakresu spraw. Przepisy rozporządzenia nr 1305/2013 

określają m.in. typy obszarów ONW oraz charakter wsparcia dla podmiotów prowadzących 

działalność rolniczą na tych obszarach.  

Projekt rozporządzenia ustanawia warunki przyznania płatności dla rolników, którzy 

prowadzą działalność rolniczą na obszarach górskich i innych obszarach z ograniczeniami 

naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (obszary ONW). Zgodnie z regulacjami 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, płatności ONW dla rolników 

kompensują istniejące utrudnienia w prowadzeniu działalności rolniczej na obszarach ONW, 

w stosunku do gospodarstw położonych poza tymi obszarami. Realizacja tego działania ma 

ułatwić rolnikom kontynuowanie rolniczego użytkowania ziemi, a także umożliwić 

zachowanie walorów krajobrazowych obszarów wiejskich oraz utrzymanie i promowanie 
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zrównoważonych systemów działalności rolniczej na tych terenach. W efekcie wsparcie to 

będzie wpływało na utrzymanie żywotności obszarów wiejskich i na zachowanie 

różnorodności biologicznej. 

Zasadniczym celem projektowanego rozporządzenia jest ustanowienie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla 

obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Projekt ustanawia 

w szczególności formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy, szczegółowe 

wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie płatności, przypadki w których 

następca, nabywca, przedsiębiorstwo albo przejmujący posiadanie gospodarstwa rolnego 

może, na swój wniosek, wstąpić do toczącego się postępowania. Ponadto, ustanowione 

zostały przypadki, w których ww. podmiotom jest przyznawana pomoc oraz warunki i tryb 

przyznania tej pomocy, mając na względzie specyfikę i ukierunkowanie działania oraz 

konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji celów działania. Kwestie te są uregulowane 

w § 1 projektowanego rozporządzenia. 

Warunki uzyskania płatności, jak również definicje obszarów ONW i działki rolnej są 

ustanowione w § 2 projektowanego rozporządzenia. Zgodnie z zawartymi tam przepisami, 

płatność ONW przysługuje rolnikowi, w rozumieniu art. 4 ust. 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 (Dz. Urz. UE L 347 

z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1307/2013”, którego 

gospodarstwo rolne jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rolnik musi 

jednocześnie spełniać definicję rolnika aktywnego zawodowo, która jest zawarta w art. 9 

ww. rozporządzenia nr 1307/2013 i została doprecyzowana na gruncie prawa krajowego 

w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Beneficjent 

zobowiązany jest ponadto do kontynuowania działalności rolniczej zgodnie z art. 31 ust. 2 

rozporządzenia nr 1305/2013.  

W Polsce występują trzy typy obszarów ONW wymienione w rozporządzeniu nr 1305/2013, 

tj. górskie, nizinne oraz ze specyficznymi utrudnieniami. Lista obszarów ONW wraz z ich 

uszczegółowieniem określona jest w § 3 ust. 5 przedmiotowego projektu rozporządzenia. 

W ramach ONW typ górski wsparcie będzie udzielane w celu zrekompensowania efektów 

istniejących utrudnień w produkcji rolnej na obszarach górskich w stosunku do gospodarstw 
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położonych poza granicami obszarów górskich. Obszary górskie, kwalifikujące się do 

wsparcia, charakteryzują się znacznymi ograniczeniami możliwości użytkowania gruntów 

i znacznym wzrostem kosztów produkcji w związku z występowaniem mniej korzystnych niż 

w nizinnej części Polski warunków klimatycznych, krótszego okresu wegetacyjnego oraz zbyt 

stromych zboczy do użycia sprzętu mechanicznego lub wymagających użycia bardzo 

drogiego sprzętu specjalistycznego. Do obszarów górskich zalicza się gminy i obręby 

ewidencyjne, w których ponad połowa użytków rolnych jest położona powyżej wysokości 

500 m n.p.m. Z uwagi na fakt, iż na poziomie wspólnotowym nie uległy zmianie kryteria 

wyznaczenia zasięgów ONW typ górski, przyjęto, że w okresie 2014–2020, do tego typu 

ONW zaliczone będą obszary, które zostały wyznaczone na potrzeby okresu programowania 

2007–2013 i kwalifikowały się do wsparcia zgodnie z art. 36 lit. a ppkt i 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 1698/2005”.  

W ramach ONW typ nizinny wsparcie będzie udzielane w celu zrekompensowania efektów 

istniejących utrudnień w produkcji rolnej, wynikających ze skumulowania występowania na 

tych obszarach ograniczeń naturalnych, tj. niska jakość gleb, niekorzystne warunki 

klimatyczne, niekorzystne warunki wodne oraz niesprzyjająca rzeźba terenu w stosunku do 

gospodarstw, na których takie ograniczenia nie występują. Należy zauważyć, iż 

rozporządzenie nr 1305/2013 zakłada stosowanie na poziomie całej Wspólnoty wyłącznie 

kryteriów biofizycznych, tj. dotyczących klimatu (długość okresu wegetacji, temperatura 

w okresie wegetacyjnym, brak wody), gleby (słaba przepuszczalność gleby, uziarnienie gleby 

i kamienistość, głębokość strefy korzeniowej, słabe właściwości chemiczne), gleby i klimatu 

(nadmierna wilgotność gleby), ukształtowania terenu, oraz procedurę zawężania wyboru 

(ang. fine tuning) do wyznaczenia tego typu ONW. Konsekwencją przyjęcia powyższych 

zasad będzie odejście w Polsce od stosowanych dotychczas metod delimitacji ONW, 

tj. wykorzystanie wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WWRPP) oraz 

wskaźnika ekonomiczno-społecznego dotyczącego zaludnienia (zagęszczenie ludności). 

Nowe wyznaczenie ONW typ nizinny jest procesem czasochłonnym, wymagającym 

złożonych i długotrwałych prac analitycznych, również przygotowania jednolitych dla terenu 

Polski danych, gównie dotyczących gleb. Zakłada się, że prace związane z delimitacją 

nowych zasięgów ONW typ nizinny zakończą się w latach 2016–2017. Również w tym 

okresie zostaną przeprowadzone konsultacje wyników tych prac z rolnikami, doradcami 
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i samorządami, tak aby można było je wdrożyć od 2018 r. Mając powyższe na uwadze 

(niezakończony w Polsce proces wyznaczania tego typu ONW obszarów), zgodnie z art. 32 

ust. 3 rozporządzenia nr 1305/2013, do ONW typ nizinny zalicza się obszary, które w okresie 

programowania 2007–2013 kwalifikowały się do wsparcia zgodnie z art. 36 lit. a ppkt ii 

rozporządzenia 1698/2005. W ramach ONW typ nizinny wyróżniono strefę I oraz strefę II.  

W ramach ONW typ specyficzny wsparcie będzie udzielane w celu zrekompensowania 

efektów istniejących specyficznych utrudnień w produkcji rolnej w stosunku do gospodarstw 

położonych na obszarach, na których takie ograniczenia nie występują. Obszary typu 

specyficznego obejmują gminy i obręby ewidencyjne, które zostały wyznaczone na potrzeby 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz 

z 2014 r. poz. 40), w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych znajduje się 

powyżej 350 m n.p.m. Ponadto na tych obszarach występują złożone problemy wynikające 

z rozdrobnionej struktury agrarnej i niekorzystnej rzeźby terenu i jednocześnie posiadają one 

duże znaczenie dla rozwoju turystyki, zachowania krajobrazu i ochrony dziedzictwa 

kulturowego. Z tego też względu gminy zaliczone do tych obszarów powinny dodatkowo 

spełnić co najmniej 2 z zamieszczonych poniżej kryteriów: 

 średnia powierzchnia gospodarstw wynosi poniżej 7,5 ha, 

 gleby zagrożone są występowaniem erozji wodnej, 

 udział gospodarstw rolnych, które zaprzestały produkcji rolnej wynosi powyżej 25% 

wszystkich gospodarstw, 

 udział trwałych użytków zielonych wynosi powyżej 40% w strukturze użytkowania 

gruntów. 

Do ONW typ specyficzny, w okresie 2014–2020, zalicza się obszary, które zostały 

wyznaczone na potrzeby okresu programowania 2007–2013 i kwalifikowały się do wsparcia 

zgodnie z art. 36 lit. a ppkt ii rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 

2005 r.  

W § 3 oraz § 4 projektowanego rozporządzenia zostały określone stawki płatności z tytułu 

gospodarowania na obszarach ONW oraz zasady obliczania kwoty tych płatności. Stawki 

płatności ONW zostały zróżnicowane w zależności od typu obszaru ONW w celu właściwego 

uwzględnienia siły ograniczeń naturalnych dla produkcji rolnej na danym obszarze. Płatności 

przyznawane są co roku na hektar użytków rolnych i stanowią iloczyn stawki ustalonej dla 

danego typu ONW oraz ilości hektarów zgłoszonych przez rolnika. Płatności uwzględniają 

zasadę degresywności stawek, która odnosi się do poziomu gospodarstwa położonego na 
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obszarach ONW. Płatność jest przyznawana w zależności od powierzchni obszarów ONW 

w gospodarstwie, według poziomów: 

1) do 25 ha – 100% płatności; 

2) 25,01 – 50 ha – 50% płatności; 

3) 50,01 – 75 ha – 25 % płatności. 

Mając na uwadze, że obecne rozwiązania w zakresie degresywności różnią się od 

stosowanych w latach 2007–2013, w § 3 ust. 4 i 5 projektowanego rozporządzenia 

wprowadzono przepisy odnoszące się do rolników, którzy są w trakcie 5-letniego 

zobowiązania do prowadzenia działalności rolniczej na obszarach ONW, do których 

otrzymali pierwsze płatności. Dla rolników tych zastosowanie będą miały przepisy 

obowiązujące w chwili podjęcia zobowiązania, w zakresie wysokości stawek oraz 

przedziałów powierzchniowych i procentowych pomniejszeń zgodnie z zasadą degresywności 

stawek a więc na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 

2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 

w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach 

o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 40, poz. 329, z późn. zm.) (w brzmieniu 

z dnia 15 marca 2010 r. Dz. U. Nr 39, poz. 219). 

Podobnie jak w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, wniosek 

o przyznanie płatności ONW jest składany razem z wnioskiem o przyznanie płatności 

bezpośredniej do gruntów rolnych, na jednym formularzu opracowywanym i udostępnianym 

przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

Powiązanie regulacji dotyczących płatności bezpośrednich i płatności ONW, wynika 

z przepisów unijnych. Dlatego w przedmiotowym projekcie rozporządzenia przyjęto niektóre 

rozwiązania spójne z przepisami dotyczącymi płatności bezpośrednich dla rolników 

udzielanych na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej. 

Ujednolicenia dotyczą między innymi terminów składania wniosków i wypłacania płatności, 

postępowania w przypadku przeniesienia posiadania oraz spadkobrania.  

Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie płatności ONW 

zostały zawarte w § 5 projektowanego rozporządzenia.  

W § 6–10 zostały zawarte szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty płatności 

ONW w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego, śmierci, czy innego zdarzenia 

prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne. 
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Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 marca 2015 r., 

tj. z dniem, w którym rozpoczyna się termin składania wniosków o przyznanie płatności 

ONW za rok 2015. 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie ma na celu wdrożenie przepisów Unii Europejskiej, w związku 

z tym jego projekt nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem 

zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. 

zm.), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji. 

Projekt rozporządzenia został ujęty w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 

„Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 

szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  
Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Pani Monika Ostaś , tel. 22 623 1629, e-mail: Monika.Ostas@minrol.gov.pl 

Data sporządzenia: 

grudzień 2014 r. 

 

Źródło:  

upoważnienie ustawowe. 

Prawo UE. 

Nr w wykazie prac 

legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

52 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozwiązywany problem to wdrożenie na poziomie krajowym płatności ONW dla rolników. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rekomendowane rozwiązanie to działanie legislacyjne. Oczekiwany efekt to wykonanie na poziomie krajowym 

art. 31 rozporządzenia nr 1305/2013 ustanawiającego kształt płatności ONW, w szczególności nadanie 

kompetencji odpowiednim organom oraz wybór opcji wdrożeniowych w obszarach pozostających w gestii 

państwa członkowskiego. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Inne państwa członkowskie UE rozwiązują wskazany problem również przez działania legislacyjne. 

4. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Rolnicy 

Około 740 000 rolników (średnia 

liczba rolników podejmujących 

nowe zobowiązania w latach  

2007–2013) 

Agencja 

Restrukturyzacji 

i Modernizacji 

Rolnictwa 

pozytywne 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych.  

Projekt rozporządzenia zostanie uzgodniony z następującymi organizacjami społecznymi: 

1) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych „Solidarność”, 

2) Związkiem Zawodowym Rolnictwa „SAMOOBRONA”, 

3) Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 

4) Związkiem Zawodowym Rolników „OJCZYZNA”, 

5) Związkiem Zawodowym Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”, 

6) Związkiem Zawodowym Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej, 

7) Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników, 

8) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, 

9) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, 

10) Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych, 

11) Krajową Radą Spółdzielczą, 

12) Krajową Radą Izb Rolniczych, 

13) Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 

14) Krajowym Związkiem Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, 

15) Związkiem Zawodowym Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”, 

16) Związkiem Zawodowym Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, 

17) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, 

18) Forum Związków Zawodowych, 
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19) Konfederacją LEWIATAN, 

20) Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, 

21) Związkiem Rzemiosła Polskiego, 

22) Business Centre Club, 

23) Polskim Związkiem Ogrodniczym, 

24) Polską Izbą Ogrodniczą, 

25) Krajową Izbą Gospodarczą, Komitetem Rolnictwa i Obrotu Rolnego, 

26) Krajowym Związkiem Grup Producentów Rolnych. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2014 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0–10) 

Dochody ogółem             

budżet środków europejskich             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet środków europejskich             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet środków europejskich             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  nie dotyczy 

Dodatkowe informacje, w tym 

wskazanie źródeł danych 

i przyjętych do obliczeń założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie 

(0–10) 

W ujęciu pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu niepieniężnym duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 



– 20 – 

 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, w tym 

wskazanie źródeł danych 

i przyjętych do obliczeń założeń 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na 

konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z rozporządzenia 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi 

przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.   tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: Projekt rozporządzenia nie przewiduje wprowadzenia obciążeń regulacyjnych wykraczających poza 

wymagane przepisami UE. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 

10.  Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 demografia 

 mienie 

państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia wpłynie pozytywnie na 

środowisko naturalne  

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 15 marca 2015 r., tj. z dniem, w którym 

rozpoczyna się termin składania wniosków o przyznanie płatności za 2015 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów rozporządzenia oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane? 

Efekty wejścia w życie projektowanego rozporządzenia będą natychmiastowe i nie wymagają pomiaru. 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

- 

 

 

 

 

 

 

02/02/EP 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1) 

z dnia 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 

w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” oraz „Rolnictwa 

ekologicznego” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia … 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 zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz 

zwrotu pomocy finansowej w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”, 

zwanej dalej „płatnością rolno-środowiskowo-klimatyczną” oraz pomocy finansowej 

w ramach „Rolnictwa ekologicznego”, zwanej dalej „płatnością ekologiczną”, objętych 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanym dalej „Programem”, 

w tym: 

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo- 

-klimatycznej oraz płatności ekologicznej; 

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie płatności 

rolno-środowiskowo-klimatycznej oraz płatności ekologicznej; 

3) przypadki, w których następca prawny wnioskodawcy albo przejmujący posiadanie 

gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności, zwanego dalej „gospodarstwem rolnym”, lub jego części objętych 

zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym zwanym dalej „zobowiązaniem 

rolno-środowiskowo-klimatycznym” lub zobowiązaniem w ramach rolnictwa 

ekologicznego zwanym dalej „zobowiązaniem ekologicznym”, lub wszystkich zwierząt 

danej rasy lokalnej objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym, 

                                                           
1)

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261). 
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zwanych dalej „stadem”, może, na swój wniosek, wstąpić do toczącego się postępowania 

na miejsce wnioskodawcy, oraz warunki i tryb wstąpienia do tego postępowania; 

4) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo przejmującemu posiadanie 

gospodarstwa rolnego lub jego części, lub stada może być przyznana płatność rolno- 

-środowiskowo-klimatyczna lub płatność ekologiczna, oraz warunki i tryb przyznania tej 

płatności. 

§ 2. 1. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną przyznaje się: 

– rolnikowi, w rozumieniu art. 4 ust. 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 (Dz. U. L 347 z 20.12.2013, 

str. 608), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1307/2013”, lub 

– grupie rolników, lub 

– grupie rolników i innych zarządców gruntów, lub 

– innym zarządcom gruntów – wyłącznie w przypadku realizacji pakietów lub ich 

wariantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5, zwanych dalej „rolnikiem”, jeżeli: 

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

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”; 

2) łączna powierzchnia posiadanych przez niego działek rolnych w rozumieniu przepisów 

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności, na których jest prowadzona działalność 

rolnicza w rozumieniu art. 4 ust. lit. a rozporządzenia nr 1307/2013, zwanych dalej 

„działkami rolnymi” w przypadku pakietu o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 wynosi co 

najmniej 3 ha, natomiast w przypadku pozostałych pakietów lub ich wariantów, o których 

mowa w § 4, lub gruntów niebędących użytkami rolnymi w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e 

rozporządzenia 1307/2013, w przypadku realizacji pakietów lub wariantów, o których 

mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5, wynosi co najmniej 1 ha; 

3) realizuje: 5-letnie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, o którym mowa 

w art. 28 ust. 5 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) 
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i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. U. L 347 z 20.12.2013, 

str. 487), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”obejmujące wymogi 

wykraczające ponad podstawowe wymagania, w ramach określonych pakietów lub ich 

wariantów; 

4) spełnia warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach 

określonych pakietów lub ich wariantów określone w rozporządzeniu. 

2. Płatność, o której mowa w ust. 1, przyznaje się rolnikowi w zwiększonej wysokości, 

jeżeli poza wymogami, o których mowa w części a pkt IV Pakiet 4. Cenne siedliska 

i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 i Pakiet 5. Cenne siedliska poza 

obszarami Natura 2000 pkt 2 w ramach wariantu 4.6 Torfowiska lub 5.6 Torfowiska lit. a 

załącznika nr 2 rolnik realizuje również określone przez eksperta przyrodniczego wymogi, 

o których mowa w części a pkt IV Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na 

obszarach Natura 2000 i Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 pkt 2 

w ramach wariantu 4.6 Torfowiska lub 5.6 Torfowiska lit. b załącznika nr 2. 

3. Płatność ekologiczną przyznaje się rolnikowi lub grupie rolników, zwanych dalej 

„rolnikiem”, w rozumieniu art. 4 ust. lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1307/2013, aktywnemu zawodowo w rozumieniu art. 9 rozporządzenia nr 1307/2013, 

oraz w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, 

jeżeli: 

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

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”; 

2) łączna powierzchnia posiadanych przez niego działek rolnych w rozumieniu przepisów 

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności, na których jest prowadzona działalność 

rolnicza w rozumieniu art. 4 ust. lit. a rozporządzenia nr 1307/2013, zwanych dalej 

„działkami rolnymi”, wynosi co najmniej 1 ha; 

3) realizuje 5-letnie zobowiązanie ekologiczne, o którym mowa w art. 29 ust. 3 

rozporządzenia nr 1305/2013 obejmujące wymogi wykraczające ponad podstawowe 

wymagania, w ramach określonych pakietów lub ich wariantów; 

4) spełnia warunki przyznania płatności ekologicznej w ramach określonych pakietów lub 

ich wariantów określone w rozporządzeniu. 

4. Plan działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub plan działalności ekologicznej 



 

– 4 – 

 

sporządza się przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków 

o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego, przy udziale podmiotu prowadzącego działalność 

w zakresie doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania 

płatności, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 54 ustawy z dnia … o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej „ustawą” na formularzu udostępnionym przez 

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”. Jeżeli plan 

działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub plan działalności ekologicznej został 

sporządzony w tym terminie, uznaje się, że zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 

lub zobowiązanie ekologiczne jest realizowane od dnia 15 marca danego roku. 

5. W przypadku stwierdzenia w danym roku w trakcie kontroli na miejscu uchybień 

w zakresie aktualności planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub planu 

działalności ekologicznej lub braku elementów planu, o których mowa w załączniku nr 10, 

rolnik jest zobowiązany do dokonania aktualizacji planu działalności rolno-środowiskowo- 

-klimatycznej lub planu działalności ekologicznej w zakresie uchybień stwierdzonych 

w trakcie kontroli na miejscu i przedłożenia oświadczenia o zaktualizowaniu planu 

kierownikowi biura powiatowego Agencji najpóźniej w terminie przewidzianym dla składania 

wniosku o przyznanie kolejnej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności 

ekologicznej lub w terminie do dnia 14 marca ostatniego roku realizacji zobowiązania, jeżeli 

uchybienia w zakresie aktualności planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub 

planu działalności ekologicznej lub braku elementów planu, o których mowa w załączniku 

nr 10, zostały stwierdzone w ostatnim roku realizacji zobowiązania. 

6. W przypadku niedokonania przez rolnika czynności, o której mowa w ust. 5, 

w terminie określonym w tym ustępie, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna lub 

w płatność ekologiczna podlega zwrotowi na poziomie 30% płatności, którą rolnik otrzymał 

za rok, w którym stwierdzono uchybienie, o którym mowa w ust. 5. 

§ 3. Podstawowymi wymaganiami, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, są: 

1) wymogi i normy określone w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego; 

2) inne odpowiednie wymogi obowiązkowe, o których mowa w art. 28 ust 3 oraz art. 29 

ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 

3) odpowiednie kryteria i minimalne działania ustalone zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c ppkt (ii) 
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rozporządzenia nr 1307/2013. 

§ 4. 1. Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne jest realizowane w ramach co 

najmniej jednego z następujących pakietów lub ich wariantów: 

1) Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone; 

2) Pakiet 2. Ochrona gleb i wód: 

 a) Wariant 2.1 Międzyplony, 

 b) Wariant 2.2 Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20%; 

3) Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych; 

4) Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000: 

 a) Wariant 4.1 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, 

 b) Wariant 4.2 Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla, 

 c) Wariant 4.3 Murawy, 

 d) Wariant 4.4 Półnaturalne łąki wilgotne, 

 e) Wariant 4.5 Półnaturalne łąki świeże, 

 f) Wariant 4.6.1 Torfowiska – wymogi obowiązkowe, 

 g) Wariant 4.6.2 Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające, 

 h) Wariant 4.7 Ekstensywne użytkowanie na OSO, 

i) Wariant 4.8 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka (a także kszyka, 

krwawodzioba, czajki), 

 j) Wariant 4.9 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki, 

 k) Wariant 4.10 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta (a także kulika wielkiego), 

 l) Wariant 4.11 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza; 

5) Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000: 

 a) Wariant 5.1 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, 

 b) Wariant 5.2 Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla, 

 c) Wariant 5.3 Murawy, 

 d) Wariant 5.4 Półnaturalne łąki wilgotne, 

 e) Wariant 5.5 Półnaturalne łąki świeże, 

 f) Wariant 5.6.1 Torfowiska – wymogi obowiązkowe, 

 g) Wariant 5.6.2 Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające; 

6) Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie: 

 a) Wariant 6.1 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie  

– w przypadku uprawy, 
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 b) Wariant 6.2 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie  

– w przypadku wytwarzania nasion/ materiału siewnego; 

7) Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie: 

 a) Wariant 7.1 Zachowanie lokalnych ras bydła, 

 b) Wariant 7.2 Zachowanie lokalnych ras koni, 

 c) Wariant 7.3 Zachowanie lokalnych ras owiec, 

 d) Wariant 7.4 Zachowanie lokalnych ras świń, 

 e) Wariant 7.5 Zachowanie lokalnych ras kóz. 

2. Zobowiązanie ekologiczne jest realizowane w ramach co najmniej jednego z następujących 

pakietów lub ich wariantów: 

1) Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji; 

2) Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji; 

3) Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji; 

4) Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji: 

 a) Wariant 4.1 Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji, 

 b) Wariant 4.2 Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji; 

5) Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji; 

6) Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji; 

7) Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji; 

8) Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji; 

9) Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji; 

10) Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji: 

 a) Wariant 10.1 Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji, 

 b) Wariant 10.2 Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji; 

11) Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji; 

12) Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji. 

3. Rolnik realizujący zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne lub zobowiązanie 

ekologiczne: 

1) zachowuje: 

 a) występujące w gospodarstwie rolnym trwałe użytki zielone w rozumieniu art. 4 lit. h 

rozporządzenia 1307/2013, zwane dalej „trwałymi użytkami zielonymi”, oraz  

 b) elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo, tworzące ostoje dzikiej 

przyrody określone w planie działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub planie 
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działalności ekologicznej; 

2) prowadzi na formularzu udostępnionym przez Agencję: 

 a) rejestr działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej zawierający wykaz wypasów 

zwierząt – tam gdzie jest to zasadne oraz działań agrotechnicznych, w tym 

zastosowania nawozów i wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin, 

przy czym rejestr ten w zakresie zastosowania nawozów prowadzi się dla całego 

gospodarstwa rolnego lub  

 b) rejestr działalności ekologicznej zawierający wykaz działań agrotechnicznych, w tym 

zastosowania nawozów i wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin, 

przy czym rejestr ten w zakresie zastosowania nawozów prowadzi się dla całego 

gospodarstwa rolnego; 

3) przestrzega innych wymogów określonych dla danego pakietu lub wariantu. 

4. Wymogi dla poszczególnych pakietów lub ich wariantów wymienionych w ust. 1 

i ust. 2 są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

§ 5. 1. Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne obejmuje obszar gruntów 

zadeklarowany we wniosku o przyznanie pierwszej płatności oddzielnie dla danego pakietu 

i oddzielnie dla danego wariantu, objęty obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 2 ust. 1 

pkt 23 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. U. L 181 z 20.06.2014, str. 48), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 640/2014”, 

i zwierzęta ras lokalnych, do których została przyznana pierwsza płatność rolno- 

-środowiskowo-klimatyczna, a w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 6 akapit drugi 

rozporządzenia nr 640/2014, działki rolne zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności 

rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach poszczególnych pakietów lub ich wariantów 

objęte obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. b tego rozporządzenia. 

2. Bez uszczerbku dla ust. 1 w przypadku pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a 

i pkt 6, zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, może w kolejnych latach realizacji dotyczyć 

różnych działek będących w użytkowaniu gospodarstwa. 

3. Po rozpoczęciu realizacji zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, rolnik ma możliwość 

podjęcia kolejnego nowego zobowiązania – przy czym to kolejne nowe zobowiązanie: 
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1) może być podjęte wyłącznie w drugim roku, który jest liczony od momentu rozpoczęcia 

pierwszego zobowiązania; 

2) nie może obejmować pakietów, które są już realizowane w ramach dotychczasowego 

zobowiązania lub wariantów w ramach pakietów, które są już realizowane w ramach 

dotychczasowego zobowiązania. 

4. Zobowiązanie ekologiczne obejmuje obszar gruntów zadeklarowanych we wniosku 

o przyznanie pierwszej płatności łącznie dla pakietów lub ich wariantów, objęty obszarem 

zatwierdzonym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. b rozporządzenia nr 640/2014, 

a w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia nr 640/2014, 

działki rolne zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej 

w ramach poszczególnych pakietów lub ich wariantów objęte obszarem zatwierdzonym 

w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. b tego rozporządzenia. 

5. Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne realizowane w ramach pakietu 

wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 obejmuje obszar gruntów rolnych zadeklarowanych we 

wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, na których jest 

prowadzona działalność rolnicza w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1307/2013 

i realizowane są wymogi, o których mowa w w części a pkt I. Pakiet 1. Rolnictwo 

zrównoważone załącznika nr 2 do rozporządzenia – przy czym w odniesieniu do gruntów 

ornych, innych niż zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno- 

-środowiskowo-klimatycznej, które zwiększyły obszar gruntów rolnych w gospodarstwie, ma 

zastosowanie wyłącznie pkt 3 części a pkt I Rolnictwo zrównoważone załącznika nr 2 do 

rozporządzenia. 

6. Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach pakietów lub ich 

wariantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5 może obejmować grunty niebędące 

użytkami rolnymi w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e rozporządzenia 1307/2013. 

§ 6. 1. Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne lub zobowiązanie ekologiczne nie 

podlega zmianie w trakcie jego realizacji, chyba że przepisy rozporządzenia dopuszczają 

dokonanie takiej zmiany, w szczególności gdy zmiana ta polega na: 

1) zmianie wielkości obszaru na którym jest uprawiana mieszanka roślin w ramach wariantu 

pierwszego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, lecz nie więcej niż o 15% 

w każdym roku zobowiązania, w odniesieniu do wielkości obszaru zadeklarowanego we 

wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, 

a w przypadku rolników, o których mowa w§ 41 w odniesieniu do wielkości obszaru 
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zadeklarowanego we wniosku o przyznanie płatności w roku 2015; 

2) jednorazowym zwiększeniu w drugim roku realizacji tego zobowiązania obszaru 

gruntów, na których to zobowiązanie jest realizowane w zakresie poszczególnych 

wariantów pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6; 

3) zmianie miejsca uprawy roślin lub zmianie uprawianej rośliny w ramach poszczególnych 

wariantów pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6; 

4)  zwiększeniu liczby zwierząt danej rasy lokalnej objętych zobowiązaniem rolno- 

-środowiskowo-klimatycznym w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7 lub 

zmniejszeniu liczby tych zwierząt, jeżeli mimo tego zmniejszenia liczba tych zwierząt nie 

będzie niższa niż liczba zwierząt danej rasy, do których została przyznana pierwsza 

płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna; 

5)  zmianie miejsca realizacji pakietu pierwszego, drugiego, trzeciego, piątego, siódmego, 

ósmego, dziewiątego lub jedenastego wymienionego w § 4 ust. 2, lub miejsca uprawy 

truskawki lub poziomki lub maliny w ramach pakietu czwartego lub dziesiątego 

wymienionego w § 4 ust. 2 bez względu na zmianę wielkości obszaru na której jest 

realizowany dany pakiet, z tym że taka zmiana w przypadku rośliny dwuletniej określonej 

w ust. 6 załącznika nr 3 do rozporządzenia jest dopuszczalna po upływie dwóch lat 

uprawy tej rośliny 

– jeżeli pakiety lub ich warianty będą realizowane na gruntach rolnych zadeklarowanych 

we wniosku o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej, a całkowity obszar, na 

którym są realizowane wymienione pakiety, nie ulegnie zmianie – przy czym za 

zmianę zobowiązania nie uznaje się zmiany rośliny w ramach danego pakietu lub 

między pakietami – z wyłączeniem pakietu szóstego i dwunastego oraz roślin innych 

niż truskawka lub poziomka lub malina które mogą być uprawiane w ramach pakietu 

czwartego lub dziesiątego; 

6) zmianie pakietu piątego lub jedenastego pakietu wymienionego w § 4 ust. 2 

realizowanych na gruntach rolnych, na których jest uprawiana mieszanka wieloletnia traw 

albo mieszanka wieloletnia traw z motylkowatymi drobnonasiennymi, na pakiet szósty 

lub dwunasty wymienione w § 4 ust. 2, jeżeli grunty rolne, na których są uprawiane te 

mieszanki, stały się trwałymi użytkami zielonymi – dokonanej na wniosek rolnika. 

2. Zmianę zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub zobowiązania 

ekologicznego zgłasza się kierownikowi biura powiatowego Agencji we wniosku 

o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej na rok, 
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w którym rolnik realizuje zmienione zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne lub 

zobowiązanie ekologiczne, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej. 

3. Za zmianę zobowiązania nie uznaje się w przypadku pakietu wymienionego w § 4 

ust. 1 pkt 2 lit. a zmiany mieszanki rośliny uprawianej na inną mieszankę roślin, która może 

być uprawiana w ramach tego wariantu. 

4. W przypadku rolników, o których mowa w§ 41, zmiana zobowiązania, o której mowa 

w ust. 1 pkt 3 jest dopuszczalna w 2016 roku. 

§ 7. 1. Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie pakietu 

pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego lub szóstego wymienionych w § 4 ust. 2 

rolnik zakończy okres przestawiania, płatność ekologiczna w danym roku jest przyznawana 

odpowiednio za realizację pakietu siódmego, ósmego, dziewiątego, dziesiątego, jedenastego 

lub dwunastego wymienionych w § 4 ust. 2. 

2. Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie pakietu siódmego, 

ósmego, dziewiątego, dziesiątego, jedenastego lub dwunastego wymienionych w § 4 ust. 2 

w wykazie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. 

o rolnictwie ekologicznym, zostanie potwierdzone, że rolnikowi powinna zostać przyznana 

płatność z tytułu realizacji pakietu pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego lub 

szóstego, płatność ekologiczna w danym roku jest przyznawana odpowiednio za realizację 

pakietu siódmego, ósmego, dziewiątego, dziesiątego, jedenastego lub dwunastego 

wymienionych w § 4 ust. 2. 

3. Płatność ekologiczna z tytułu realizacji pakietu pierwszego, drugiego, trzeciego, 

czwartego, piątego lub szóstego jest przyznawana do działek rolnych, na których rozpoczęto 

okres konwersji, jednak nie dłużej niż przez 3 lata. 

4. W przypadku działek rolnych, będących w okresie konwersji przed podjęciem 

zobowiązania ekologicznego, płatność, o której mowa w ust. 3 przysługuje do zakończenia 

tego okresu konwersji, jednak nie dłużej niż przez 3 lata. 

5. Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego grunty 

rolne, na których jest realizowane to zobowiązanie, zostaną objęte obszarem Natura 2000, 

realizowany na tych gruntach pakiet wymieniony w § 4 ust. 1 pkt 5 staje się pakietem 

wymienionym w § 4 ust. 1 pkt 4. 

6. Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego grunty 

rolne, na których jest realizowane to zobowiązanie, zostaną wyłączone z obszaru Natura 

2000, realizowany na tych gruntach pakiet wymieniony w § 4 ust. 1 pkt 4 staje się 
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odpowiednim pakietem wymienionym w § 4 ust. 1 pkt 5, jednakże w przypadku realizacji 

wariantu ósmego, dziewiątego, dziesiątego lub jedenastego pakietu 4 wymienionego w § 4 

ust. 1 pkt 4 zobowiązanie w tym zakresie jest kontynuowane na dotychczasowych zasadach. 

§ 8. 1. W przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7 zwierzęta rasy 

lokalnej objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym mogą być w trakcie jego 

realizacji zastąpione zwierzętami tej samej rasy, jeżeli zwierzęta te spełniają warunki 

przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej. 

2. Zastąpienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w terminie 40 dni od dnia 

powzięcia informacji o konieczności zastąpienia zwierzęcia. 

3. O zastąpieniu, o którym mowa w ust. 1, rolnik informuje kierownika biura 

powiatowego Agencji w terminie 30 dni od dnia jego dokonania, składając kopię dokumentu, 

sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmującego oświadczenia: 

1) rolnika, 

2) podmiotu prowadzącego księgi hodowlane – w przypadku klaczy, loch, owiec matek 

i kóz matek, 

3) podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony 

zasobów genetycznych – w przypadku krów, klaczy, owiec matek i kóz matek 

– zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zastąpione i jakimi je zastąpiono. 

4. W przypadku, gdy zastąpienie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w terminie 

składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów 

o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i z dotrzymaniem terminu, 

o którym mowa w ust. 3, rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji, składając 

kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, 

obejmującego oświadczenia, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 2 lit. f. 

§ 9. 1. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna lub płatność ekologiczna do tej samej 

powierzchni może być przyznana z tytułu realizacji tylko jednego pakietu lub jego wariantu. 

2. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach pakietu wymienionego w § 4 

ust. 1 pkt 1 nie może być przyznana w przypadku równoczesnej realizacji pakietów 

wymienionych w § 4 ust. 2. 

3. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach pakietu wymienionego w § 4 

ust. 1 pkt 1 nie może być przyznana w przypadku równoczesnej realizacji pakietów 

wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2 lub pkt 6. 
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§ 10. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna lub płatność ekologiczna w ramach 

pakietów lub ich wariantów wymienionych w § 4: 

1) ust. 1 pkt 1 – jest przyznawana jedynie do gruntów ornych, jeżeli pakiet ten jest 

realizowany na obszarze całego gospodarstwa rolnego; 

2)  ust. 1 pkt 3 – jest przyznawana, jeżeli rolnik posiada sad tradycyjnych odmian drzew 

owocowych; 

3)   ust. 1 pkt 4 – jest przyznawana, jeżeli rolnik posiada dokumentację przyrodniczą 

stanowiącą szczegółową charakterystykę danego siedliska przyrodniczego lub siedliska 

lęgowego ptaków, z wyłączeniem wariantu siódmego, sporządzoną przez podmiot, 

o którym mowa w § 2 ust. 2, w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia lub w roku 

rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach 

danego wariantu tego pakietu, na formularzu udostępnionym przez Agencję; 

4)  ust. 1 pkt 5 – jest przyznawana, jeżeli rolnik posiada dokumentację przyrodniczą 

stanowiącą szczegółową charakterystykę danego siedliska przyrodniczego, sporządzoną 

przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 2, w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia lub 

w roku rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego 

w ramach danego wariantu tego pakietu, na formularzu udostępnionym przez Agencję; 

5) ust. 1 pkt 7 – jest przyznawana, jeżeli rolnik utrzymuje wpisane do księgi hodowlanej 

krowy, klacze, lochy, owce lub kozy matki ras wymienionych w ust. 4 załącznika nr 3 do 

rozporządzenia, objęte programem ochrony zasobów genetycznych; 

6)  ust. 2: 

a) w ramach wszystkich pakietów – jest przyznawana, jeżeli rolnik prowadzi produkcję 

rolną zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym, przepisami rozporządzenia 

Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej 

i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) 

nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.) oraz przepisami 

wydanymi w trybie przepisów tego rozporządzenia, w szczególności w zakresie 

uprawy tych roślin, co jest potwierdzone informacjami zawartymi w wykazie, 

o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie 

ekologicznym, 

b)   w ramach pakietu piątego, szóstego, jedenastego lub dwunastego – jest przyznawana, 

jeżeli rolnik lub małżonek rolnika w okresie od dnia 15 marca do dnia 30 września 

roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności ekologicznej, był posiadaczem 
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zwierząt, o których mowa: 

– w pkt 1–20, 26–30, 36–37 załącznika nr 5 do rozporządzenia – w przypadku pakietu 

szóstego i dwunastego,  

– w załączniku nr 5 do rozporządzenia – w przypadku pakietu piątego i jedenastego, 

co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych zwierząt do rejestru zwierząt gospodarskich 

oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt, lub informacje zawarte w wykazie, o którym mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym  

– w przypadku zwierząt nieznakowanych zgodnie z przepisami o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt, 

c)   w ramach pakietu czwartego i dziesiątego – jest przyznawana, jeżeli rolnik 

zobowiązał się do utrzymania minimalnej obsady drzew określonej w załączniku nr 4 

do rozporządzenia na gruntach, do których zostanie mu przyznana ostatnia płatność 

ekologiczna z tytułu realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie tych pakietów, 

przez 2 lata od zakończenia realizacji tego zobowiązania, z tym że w przypadku sadów 

mających co najmniej 15 lat minimalna obsada drzew wynosi 125 drzew na hektar, 

a co najmniej 90% tych drzew jest uprawianych co najmniej 15 lat. 

§ 11. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna lub płatność ekologiczna jest 

przyznawana do: 

1) działek rolnych – w przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1–6 i § 4 ust. 2; 

2) krów, klaczy, loch, owiec lub kóz matek ras wymienionych w ust. 5 załącznika nr 3 do 

rozporządzenia, objętych programem ochrony zasobów genetycznych – w przypadku 

pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7; 

3) gruntów niebędących użytkami rolnymi w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e rozporządzenia 

1307/2013, w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5. 

§ 12. 1. W przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 płatność rolno- 

-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do działek rolnych użytkowanych jako grunty 

orne, na których występują uprawy w rozumieniu art. 44 ust. 4 rozporządzenia 1307/2013  

– z wyjątkiem tytoniu – w szczególności wymienione w ust. 1 załącznika nr 3 do 

rozporządzenia. 

2. W przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 płatność rolno-środowiskowo- 

-klimatyczna jest przyznawana do działek rolnych użytkowanych jako grunty orne, na 
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których: 

1) po plonie głównym są uprawiane rośliny: 

a) ozime jako międzyplon ozimy, 

b) jare jako międzyplon ścierniskowy 

 – jeżeli działki te położone są na: 

– obszarach szczególnie zagrożonych erozją wodną, których wykaz jest określony 

w przepisach w sprawie minimalnych norm lub; 

– obszarach problemowych o niskiej zawartości próchnicy, określonych w załączniku 

nr 8 do rozporządzenia lub; 

– obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia 

rolniczego (OSN), wyznaczonych zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145); 

2) zakładane są pasy ochronne użytków zielonych o szerokości nie mniejszej niż 10 metrów 

na gruntach ornych położonych na obszarach erodowanych (o nachyleniu powyżej 20%) 

w poprzek stoku, jeżeli przynajmniej na części działki rolnej występuje takie nachylenie. 

3. W przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 3 płatność rolno-środowiskowo- 

-klimatyczna jest przyznawana do działek rolnych użytkowanych jako sady, w których są 

uprawiane drzewa owocowe odmian wymienionych w ust. 2 załącznika nr 3 do 

rozporządzenia lub odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przed 1950 r. 

4. W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5 płatność rolno- 

-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do działek rolnych lub gruntów niebędących 

użytkami rolnymi w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e rozporządzenia 1307/2013: 

1) użytkowanych jako trwałe użytki zielone, na których występują: 

a)  siedliska lęgowe ptaków z gatunków wymienionych w ust. 3 pkt 3 załącznika nr 3 

do rozporządzenia – w przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4, 

b)  zbiorowiska roślinne wykazujące cechy jednostek fitosocjologicznych i siedlisk 

przyrodniczych wymienione w ust. 3 pkt 1 lit. a–f załącznika nr 3 do rozporządzenia  

– w przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5; 

2) położonych: 

a)  na obszarze Natura 2000 – w przypadku pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, 

b)  poza obszarem Natura 2000 – w przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 

pkt 5. 
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5. W przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6 płatność rolno-środowiskowo- 

-klimatyczna jest przyznawana do działek rolnych użytkowanych jako grunty orne, na których 

są uprawiane rośliny odmian regionalnych i amatorskich wpisane do rejestru odmian 

prowadzonego na podstawie przepisów o nasiennictwie, zwanego dalej „krajowym 

rejestrem”, lub rośliny gatunków wymienionych w ust. 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia. 

6. W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 2 płatność ekologiczna jest 

przyznawana do działek rolnych użytkowanych jako: 

1) grunty orne, na których występują uprawy wymienione w ust. 6 załącznika nr 3 do 

rozporządzenia – w przypadku pakietu pierwszego, drugiego, trzeciego, piątego, 

siódmego, ósmego, dziewiątego lub, jedenastego; 

2) trwałe użytki zielone – w przypadku pakietu szóstego i dwunastego; 

3) sady prowadzone jako uprawa wielorzędowa, w których są uprawiane drzewa lub krzewy 

z gatunków wymienionych w ust. 6 załącznika nr 3 do rozporządzenia, jeżeli jest 

utrzymana, z tolerancją do 10%, minimalna obsada drzew i krzewów określona 

w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z tym że w przypadku sadów: 

a) na podkładkach karłowych lub półkarłowych odstępy między drzewami w rzędzie są 

nie większe niż 3 metry, a odstępy między rzędami drzew są nie większe niż 4 metry, 

b)  mających nie mniej niż 15 lat minimalna obsada drzew wynosi 125 drzew na hektar, 

a co najmniej 90% tych drzew jest uprawianych nie krócej niż 15 lat – w przypadku 

pakietu czwartego i dziesiątego. 

§ 13. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna za realizację pakietu wymienionego 

w § 4 ust. 1 pkt 1 może być przyznana wyłącznie do działek rolnych położonych na gruntach 

rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo- 

-klimatycznej, na których jest prowadzona działalność rolnicza. 

§ 14. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna lub płatność ekologiczna przyznawana 

do działek rolnych lub gruntów niebędących użytkami rolnymi w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e 

rozporządzenia 1307/2013 w przypadku pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5, 

przysługuje do powierzchni działek rolnych lub gruntów niebędących użytkami rolnymi 

w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e rozporządzenia 1307/2013 w przypadku pakietu, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5 położonych na obszarze objętym zobowiązaniem rolno- 

-środowiskowo-klimatycznym lub zobowiązaniem ekologicznym, zadeklarowanych we 

wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej 
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w ramach poszczególnych pakietów lub ich wariantów oraz objętych obszarem 

zatwierdzonym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. b rozporządzenia nr 640/2014. 

§ 15. 1. Płatność ekologiczna za realizację pakietu szóstego i dwunastego wymienionych 

w § 4 ust. 2 przysługuje do powierzchni działek rolnych użytkowanych jako trwałe użytki 

zielone zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w ramach tych 

pakietów i objętych obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. b 

rozporządzenia nr 640/2014, na których obsada zwierząt wynosi nie mniej niż 0,3 DJP/ha. 

2. Obsada zwierząt, o której mowa w ust. 1, jest ilorazem dużych jednostek 

przeliczeniowych zwierząt, o których mowa w § 10 pkt 6 lit. b tiret pierwszy, i całkowitej 

powierzchni trwałych użytków zielonych, o których mowa w ust. 1, zadeklarowanych we 

wniosku o przyznanie płatności ekologicznej i objętych obszarem zatwierdzonym 

w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. b rozporządzenia nr 640/2014. 

3. Płatność ekologiczna za realizację pakietu piątego i jedenastego wymienionych w § 4 

ust. 2 przysługuje do powierzchni działek rolnych użytkowanych jako grunty orne, na których 

są uprawiane rośliny wymienione w ust. 6 załącznika nr 3 do rozporządzenia w części Pakiet 

5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji i Pakiet 11. Uprawy paszowe na 

gruntach ornych po okresie konwersji, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności 

ekologicznej w ramach tych pakietów i objętych obszarem zatwierdzonym w rozumieniu 

art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. b rozporządzenia nr 640/2014, na których obsada zwierząt wynosi nie 

mniej niż 0,3 DJP/ha. 

4. Obsada zwierząt, o której mowa w ust. 3, jest ilorazem dużych jednostek 

przeliczeniowych zwierząt, o których mowa w § 10 pkt 6 lit. b tiret drugi, i powierzchni 

gruntów ornych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej i objętych 

obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. b rozporządzenia nr 640/2014. 

5. Liczbę dużych jednostek przeliczeniowych, o której mowa w ust. 2 i 4, oblicza się jako 

iloczyn liczby zwierząt, o których mowa w § 10 pkt 6 lit. b, i współczynnika ustalonego 

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego rozporządzenia. 

6. Liczbę zwierząt, o których mowa w § 10 pkt 6 lit. b, ustala się na podstawie: 

1) danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa 

w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – w przypadku bydła, owiec 

i kóz; 

2) zaświadczenia wydawanego przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, o którym 

mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, złożonego na 
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formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję – w przypadku koni; 

3) informacji zawartych w wykazie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym – w przypadku zwierząt nieznakowanych 

zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt których posiadaczem 

był rolnik lub małżonek rolnika. 

7. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, zawiera: 

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

2) w przypadku osoby fizycznej – numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego 

systemu ewidencji ludności (PESEL), a jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa 

polskiego – kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, natomiast 

w przypadku rolnika niebędącego osobą fizyczną – numer identyfikacyjny w krajowym 

rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON); 

3) wykaz koni, które były wpisane lub zostały zgłoszone do rejestru koniowatych, o którym 

mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przez rolnika 

w okresie, o którym mowa w § 10 pkt 6 lit. b, ze wskazaniem daty urodzenia i okresu 

posiadania tych koni. 

8. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, rolnik składa do kierownika biura 

powiatowego Agencji do dnia 31 października roku, w którym złożył wniosek o przyznanie 

płatności ekologicznej. 

§ 16. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do działek rolnych, 

których łączna powierzchnia wynosi nie mniej niż: 

1) 0,3 ha – w przypadku wariantu pierwszego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6, 

w odniesieniu do upraw rolniczych; 

2) 0,15 ha – w przypadku wariantu pierwszego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6, 

w odniesieniu do upraw warzywnych; 

3) wielkość powierzchni plantacji nasiennych roślin rolniczych określona dla 

wytwarzania materiału siewnego kategorii kwalifikowany w przepisach 

o nasiennictwie – w przypadku wariantu drugiego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 

pkt 6. 

§ 17. 1. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do krów, klaczy, 

loch, owiec matek lub matek kóz, jeżeli ich liczba w stadzie wynosi co najmniej: 

1) 4 krowy tej samej rasy; 
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2) 2 klacze tej samej rasy; 

3) 5 owiec matek rasy olkuskiej, 15 owiec matek rasy cakiel podhalański, 30 owiec matek 

rasy merynos polski w starym typie albo 10 owiec matek pozostałych ras; 

4) 10 loch rasy puławskiej; 

5) 8 loch rasy złotnickiej białej, a w przypadku stada objętego programem ochrony zasobów 

genetycznych przed dniem 1 stycznia 2006 r. – 6 loch; 

6) 8 loch rasy złotnickiej pstrej, a w przypadku stada objętego programem ochrony zasobów 

genetycznych przed dniem 1 stycznia 2006 r. – 3 lochy; 

7) 3 kozy matki. 

2. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna przysługuje do nie więcej niż 70 loch stada 

podstawowego rasy puławskiej lub do 100 loch rasy złotnickiej białej, lub do 100 loch rasy 

złotnickiej pstrej, utrzymywanych w jednym stadzie. 

§ 18. W przypadku realizacji zobowiązania w zakresie wariantu szóstego pakietów, 

o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 5, rolnikowi przysługuje płatność rolno-środowiskowo- 

-klimatyczna w zwiększonej wysokości, o której mowa w § 2 ust. 2.  

§ 19. 1. Wysokość płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności 

ekologicznej w danym roku ustala się jako iloczyn stawek płatności za: 

1) hektar gruntu i powierzchni działek rolnych w przypadku pakietów lub ich wariantów, 

o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–6 i w ust. 2 lub hektar gruntu i powierzchni gruntów 

niebędących użytkami rolnymi w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e rozporządzenia 1307/2013 

w przypadku pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5, lub 

2) sztukę zwierzęcia i liczby krów, klaczy, loch, owiec matek i matek kóz w przypadku 

pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 7 

– po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych 

nieprawidłowości lub niezgodności. 

2. Wysokość stawek płatności, o których mowa w ust. 1, dla poszczególnych pakietów 

i ich wariantów jest określona w załączniku nr 6 do rozporządzenia. 

3. Przy ustalaniu wysokości płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności 

ekologicznej przysługującej do działek rolnych lub gruntów niebędących użytkami rolnymi 

w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e rozporządzenia 1307/2013 w przypadku pakietu, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5, uwzględnia się powierzchnię tych działek lub gruntów, nie 

większą jednak niż maksymalny kwalifikowany obszar, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. b 
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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. 

4. W przypadku zwierząt ras lokalnych innych niż wymienione w art. 7 ust. 2 akapit 

drugi lit. a, b i c 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 Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzające przepisy przejściowe (Dz. U. 

L 227 z 31.07.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 807/2014”, zmniejszeń lub 

wykluczeń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się zgodnie z przepisami art. 30 i art. 31 

rozporządzenia nr 640/2014. 

§ 20. 1. W przypadku realizacji przez rolnika pakietu pierwszego, drugiego, trzeciego, 

czwartego, piątego lub szóstego wymienionych w § 4 ust. 2, wysokość płatności ekologicznej 

przyznawanej do działek rolnych, na których są realizowane te pakiety, gdy do działek tych: 

1) nie została mu przyznana pomoc finansowa na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy 

finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu 

zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809, z późn. 

zm.) w ramach pakietu rolnictwo ekologiczne oraz 

2) została mu przyznana pomoc finansowa na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 361, z późn. zm.) w ramach wariantów drugiego, czwartego, szóstego, ósmego, 

dziesiątego lub dwunastego Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne 

– ustala się z uwzględnieniem stawek płatności określonych odpowiednio dla pakietu 

siódmego, ósmego, dziewiątego, dziesiątego, jedenastego lub dwunastego wymienionych 

w § 4 ust. 2. 

2. W przypadku realizacji przez rolnika pakietu pierwszego, drugiego, trzeciego, 

czwartego, piątego lub szóstego wymienionych w § 4 ust. 2, nie przyznaje się płatności 

ekologicznej do działek rolnych, na których są realizowane te pakiety, gdy do działek tych 

została mu przyznana pomoc finansowa na podstawie: 

1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych 
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warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć 

rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów 

wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809, z późn. zm.) w ramach pakietu rolnictwo 

ekologiczne oraz 

2) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 

„Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007–2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 361, z późn. zm.) w ramach wariantów drugiego, 

czwartego, szóstego, ósmego, dziesiątego lub dwunastego Pakietu 2. Rolnictwo 

ekologiczne. 

§ 21. 1. W przypadku pakietów lub ich wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 

5, 6 płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości: 

1) 100% stawki płatności – za powierzchnię od 0,1 ha do 50 ha; 

2) 75% stawki płatności – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha; 

3) 60% stawki płatności – za powierzchnię powyżej 100 ha. 

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania w przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4, 

jeżeli działki rolne lub powierzchnie gruntów niebędących użytkami rolnymi w rozumieniu 

art. 4 ust. 1 lit. e rozporządzenia 1307/2013 objęte zobowiązaniem położone są w granicach 

Parków Narodowych. 

3. W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 2 płatność ekologiczna jest 

przyznawana w wysokości: 

1) 100% stawki płatności – za powierzchnię od 0,1 ha do 50 ha; 

2) 75% stawki płatności – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha; 

3) 60% stawki płatności – za powierzchnię powyżej 100 ha. 

§ 22. W przypadku wariantu pierwszego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, 

realizowanego na gruntach rolnych położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną, 

których wykaz jest określony w przepisach w sprawie minimalnych norm, płatność rolno-

środowiskowo-klimatyczna w części przysługującej za realizację tego pakietu na tych 

gruntach jest przyznawana do powierzchni nie większej niż 70% powierzchni tych gruntów. 

§ 23. 1. W przypadku realizacji wariantu w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 

pkt 4 lub 5 pierwsza płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach tego wariantu jest 

przyznawana w wysokości zwiększonej o kwotę przeznaczoną na refundację kosztów 
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transakcyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1305/2013, w zakresie 

sporządzenia dokumentacji przyrodniczej, zgodnie z ust. 1 załącznika nr 7 do rozporządzenia, 

ale nie więcej niż 20% stawki rocznej płatności za realizację danego wariantu i nie więcej niż 

rzeczywiście poniesione koszty sporządzenia dokumentacji przyrodniczej – przy czym 

w przypadku wariantu pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4,  dla którego został wykonany 

PZO, kwota ta jest mniejsza o 50%. 

2. W przypadku realizacji wariantu drugiego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6 

płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości zwiększonej 

o kwotę przeznaczoną na refundację kosztów transakcyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. e 

rozporządzenia nr 1305/2013, jeżeli w danym roku wykonano ocenę wytworzonego materiału 

siewnego/nasion w laboratoriach urzędowych lub akredytowanych w przypadku wytwarzania 

materiału siewnego/nasion potwierdzającą wymaganą jakość wytworzonego materiału 

siewnego/nasion, zgodnie z ust. 2 załącznika nr 7 do rozporządzenia, ale nie więcej niż 20% 

stawki rocznej płatności za realizację tego wariantu i nie więcej niż rzeczywiście poniesione 

koszty wykonania oceny wytworzonego materiału siewnego/nasion w laboratoriach 

urzędowych lub akredytowanych.  

3. W przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 2 płatność ekologiczna jest 

przyznawana w wysokości zwiększonej corocznie o kwotę przeznaczoną na refundację 

kosztów transakcyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1305/2013, 

dotyczących kosztów kontroli, zgodnie z ust. 3 załącznika nr 7 do rozporządzenia, ale nie 

więcej niż 20% stawki rocznej płatności za realizację tych pakietów łącznie i nie więcej niż 

rzeczywiście poniesione koszty kontroli. 

4. Ustępu 3 nie stosuje się, jeżeli rolnik realizujący pakiet wymieniony w § 4 ust. 2 jest 

beneficjentem działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia ... 

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w części dotyczącej rolnictwa 

ekologicznego. 

§ 24. 1. Wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności 

ekologicznej, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania 

administracyjnego, z wyłączeniem adresu, zawiera: 

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze 

urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli zostały nadane, 

a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego 
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elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), natomiast jeżeli osoba ta nie 

posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu 

tożsamości; 

2) numer identyfikacyjny nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 86, z późn. zm.); 

3) wskazanie realizowanych pakietów lub wariantów, z podaniem łącznej powierzchni 

działek rolnych, na których są one realizowane; 

4) oświadczenie o: 

a) powierzchni działek ewidencyjnych, 

b) sposobie wykorzystywania działek rolnych, w szczególności z podaniem rośliny 

uprawnej lub roślin uprawnych w przypadku realizacji zobowiązania w ramach 

pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 

c) liczbie zwierząt ras lokalnych; 

5) oświadczenia oraz informacje, jakie powinny być zawarte we wniosku o przyznanie 

jednolitej płatności obszarowej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego, niewymienione w pkt 1, 2 i 4; 

6) oświadczenia i zobowiązania rolnika związane z realizacją zobowiązania rolno- 

-środowiskowo-klimatycznego lub zobowiązania ekologicznego, w tym zobowiązanie do 

przechowywania planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub planu 

działalności ekologicznej oraz innych dokumentów dotyczących spełniania warunków 

przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej lub 

dokumentów związanych z tą płatnością przez okres realizacji zobowiązania rolno-

środowiskowo-klimatycznego lub zobowiązania ekologicznego; 

7) informację o załącznikach dołączonych do wniosku. 

2. Wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub 

płatności ekologicznej i kolejnych płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych lub płatności 

ekologicznych składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu 

na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika, w terminie określonym do składania 

wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach 

w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. 

3. Jeżeli rolnik nie zamierza ubiegać się w danym roku o przyznanie kolejnej płatności 

rolno-środowiskowo-klimatycznej lub kolejnej płatności ekologicznej za realizację danego 
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pakietu lub jego wariantu, zamiast wniosku o jej przyznanie składa, na formularzu 

udostępnionym przez Agencję, informację o gruntach, na których realizuje zobowiązanie 

rolno-środowiskowo-klimatyczne lub zobowiązanie ekologiczne w zakresie tego pakietu 

w danym roku, wskazując ich położenie i powierzchnię, a w przypadku pakietu 

wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7 – również o zwierzętach ras lokalnych, w odniesieniu do 

których realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w zakresie tego pakietu 

w danym roku. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 25. 1. Do wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej 

lub płatności ekologicznej lub kolejnych płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych  

– w przypadku zwiększenia obszaru gruntów, na których jest realizowane zobowiązanie 

rolno-środowiskowo-klimatyczne – dołącza się: 

1) w przypadku wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej: 

a) oświadczenie w zakresie zabiegów, o których mowa w części a pkt I Rolnictwo 

zrównoważone pkt 6 tiret drugie załącznika nr 2, które będą wykonywane przez 

rolnika w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 – jeżeli 

zabiegi te będą wykonywane w 1 roku realizacji zobowiązania, 

b) analizę/kopię analizy gleby w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 

pkt 1, 

c) oświadczenie/wykaz, zawierające wymogi doprecyzowane przez eksperta 

przyrodniczego w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 5, 

d) oświadczenie/wykaz, zawierające dodatkowe wymogi, o których mowa w części 

a pkt IV Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach 

Natura 2000 i Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 pkt 2 lit. b 

załącznika nr 2 określone przez eksperta przyrodniczego w przypadku realizacji 

Wariantu 4.6.2 Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające lub 

Wariantu 5.6.2 Torfowiska Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające 

pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 5, 

e) dokument potwierdzający zakup kwalifikowanego materiału siewnego odmian 

regionalnych i amatorskich wpisanych do krajowego rejestru – w przypadku realizacji 

pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6, 

f) kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, 

obejmującego oświadczenia: 

– rolnika, 
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– podmiotu prowadzącego księgi hodowlane – w przypadku klaczy, loch, owiec 

matek i kóz matek, 

– podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony 

zasobów genetycznych – w przypadku krów, klaczy, loch, owiec matek i kóz matek 

– zawierające wskazanie zwierząt ras lokalnych, jakie zostały zakwalifikowane do 

programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych – w przypadku realizacji pakietu 

wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7; 

2) w przypadku wniosku o przyznanie płatności ekologicznej – oświadczenie o podjęciu 

zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 6 lit. c, sporządzone na formularzu 

udostępnionym przez Agencję – w przypadku realizacji pakietu czwartego i dziesiątego 

wymienionego w § 4 ust. 2. 

2. Do wniosku o przyznanie kolejnych płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych 

dołącza się: 

1) oświadczenie w zakresie zabiegów, o których mowa w części a pkt I Rolnictwo 

zrównoważone pkt 6 tiret drugie załącznika nr 2, które będą wykonywane przez rolnika 

w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 – w roku w którym 

będzie wykonywany ten zabieg; 

2) analizę/kopię analizy gleby w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 

pkt 1 – w piątym roku realizacji zobowiązania; 

3) oświadczenie/wykaz, zawierające wymogi doprecyzowane przez eksperta przyrodniczego 

w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 5 – w przypadku 

zmiany w wymogach doprecyzowanych przez eksperta przyrodniczego; 

4) oświadczenie/wykaz, zawierające dodatkowe wymogi, o których mowa w części a pkt IV 

Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 

i Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 pkt 2 lit. b załącznika nr 2 

określone przez eksperta przyrodniczego w przypadku realizacji Wariantu 4.6.2 

Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające lub Wariantu 5.6.2 Torfowiska 

Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 

pkt 4 lub 5 – w przypadku zmiany w wymogach określonych przez eksperta 

przyrodniczego; 

5) kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, 

obejmującego oświadczenia: 

a) rolnika, 
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b) podmiotu prowadzącego księgi hodowlane – w przypadku klaczy, loch, owiec matek 

i kóz matek, 

c) podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony 

zasobów genetycznych – w przypadku krów, klaczy, loch, owiec matek i kóz matek 

– zawierające wskazanie zwierząt ras lokalnych, jakie zostały zakwalifikowane do 

programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych – w przypadku realizacji pakietu 

wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7. 

3. W przypadku prowadzenia upraw w ramach wariantu pierwszego pakietu 

wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6, do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo- 

-klimatycznej za czwarty rok realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego 

dołącza się dokument potwierdzający zakup kwalifikowanego materiału siewnego odmian 

regionalnych i amatorskich wpisanych do krajowego rejestru. 

4. W przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego w ramach wariantu drugiego 

pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6 rolnik składa do kierownika biura powiatowego 

Agencji do dnia 31 października roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności rolno- 

-środowiskowo-klimatycznej, świadectwo oceny polowej i laboratoryjnej materiału siewnego 

odmian regionalnych i amatorskich wpisanych do krajowego rejestru, a w przypadku roślin 

z gatunków wymienionych w ust. 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia – informację 

o wynikach badania, wydane na podstawie przepisów o nasiennictwie, lub oświadczenie 

o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej – w pierwszym roku uprawy tej rośliny. 

5. W przypadku gdy rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w ust. 4, w terminie 

określonym w tym przepisie, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika 

do dokonania tej czynności, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

6. Czynność, o której mowa w ust. 4, dokonana: 

1) w terminie określonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 5, 

2) po terminie określonym w tym przepisie, a przed doręczeniem wezwania, o którym 

mowa w ust. 5 

– uważa się za dokonaną w terminie. 

§ 26. 1. Agencja udostępnia rolnikowi, który złożył wniosek o przyznanie płatności rolno- 

-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej, materiał graficzny z oznaczeniem co 

najmniej granic i numerów działek ewidencyjnych, na których jest realizowane zobowiązanie 

rolno-środowiskowo-klimatyczne lub zobowiązanie ekologiczne, wraz z oznaczeniem granic 

położonych na obszarze jego gospodarstwa rolnego: 
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1) rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych i obszarów 

Natura 2000 utworzonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody oraz obszarów, o których mowa w art. 33 ust. 2 tej ustawy; 

2) obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia 

rolniczego (OSN); 

3) obszarów problemowych o niskiej zawartości próchnicy. 

2. Rolnik zaznacza na materiale graficznym: 

1) granice działek rolnych, na których realizuje poszczególne pakiety lub warianty objęte 

zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym lub zobowiązaniem ekologicznym, 

oraz występujące w jego gospodarstwie rolnym trwałe użytki zielone oraz elementy 

krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo określone w planie działalności rolno- 

-środowiskowo-klimatycznej lub planie działalności ekologicznej, o których mowa w § 4 

ust. 3 pkt 1, 

2)  część działki rolnej, która ma pozostać nieskoszona w danym roku – w przypadku 

realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 5, 

3) miejsca na działce rolnej, w których są zasadzone poszczególne drzewa odmian 

wymienionych w ust. 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia lub odmian tradycyjnie 

uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r. – w przypadku 

realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 3, 

4) działki rolne na których jest w danym roku realizowana praktyka określona w części a pkt 

I Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone pkt. 6 tiret drugie załącznika nr 2 w przypadku 

pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 

– a następnie dołącza ten materiał graficzny do wniosku o przyznanie płatności rolno- 

-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej. 

3. Jeżeli rolnik równocześnie nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, 

o której mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, to 

na materiale graficznym zaznacza również znajdujące się w obrębie działki rolnej: 

1) drzewa będące pomnikami przyrody, objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie 

przyrody; 

2) rowy, których szerokość nie przekracza 2 m; 

3) oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m
2
. 

4. W przypadku zwiększenia obszaru gruntów, na których jest realizowane zobowiązanie 

rolnośrodowiskowe, przepisy ust. 1, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
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5. Ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku małego rolnika w rozumieniu przepisów 

o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. 

§ 27. 1. Rolnik realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne lub 

zobowiązanie ekologiczne od dnia 15 marca roku, w którym został złożony wniosek 

o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub pierwszej płatności 

ekologicznej. 

2. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną lub płatność ekologiczną wypłaca się do 

dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie 

tej płatności. 

3. O każdym przypadku niewypłacenia w terminie, o którym mowa w ust. 2, płatności 

rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej kierownik biura powiatowego 

Agencji zawiadamia na piśmie rolnika, wskazując termin załatwienia sprawy. 

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

o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności 

ekologicznej do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tej płatności, jego 

spadkobierca może wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie przyznania tej płatności 

na jego miejsce, jeżeli objął w posiadanie grunty lub stado objęte tym wnioskiem. 

2. Spadkobierca rolnika wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie przyznania 

pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej na jego 

miejsce na wniosek złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku. 

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

4. Spadkobierca rolnika podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, swój numer 

identyfikacyjny albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o nadanie takiego numeru. 

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

1) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo 

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

spadku: 

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 

– poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, albo potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji wraz 
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z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 

(Dz. U. poz. 1529), albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność 

z oryginałem przez notariusza, albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 

upoważnionego pracownika Agencji, albo 

3) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. 

6. W przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7 do wniosku dołącza się również 

kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, 

obejmującego oświadczenia: 

1) spadkobiercy rolnika, 

2) podmiotu prowadzącego księgi hodowlane – w przypadku klaczy, loch, owiec matek 

i kóz matek, 

3) podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony 

zasobów genetycznych – w przypadku krów, klaczy, loch, owiec matek i kóz matek 

– zawierające wskazanie zwierząt ras lokalnych, jakie zostały zakwalifikowane do programu 

ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, spadkobierca rolnika składa odpis 

prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia 

uprawomocnienia się tego postanowienia. 

8. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego 

aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych 

do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca rolnika, spadkobierca wstępujący do 

postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej 

lub płatności ekologicznej: 

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

2) składa wraz z odpisem postanowienia sądu, o którym mowa w ust. 7 

– oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego 

spadkobiercy na miejsce rolnika i przyznanie mu tej płatności. 

9. Zgoda, o której mowa w ust. 8, 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. 

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

powiatowego Agencji, do którego został złożony przez rolnika wniosek o przyznanie 
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pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, decyzję w sprawie przyznania 

pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej 

spadkobiercy rolnika wydaje się po złożeniu przez niego odpisu prawomocnego 

postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. 

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

przedmiot zapisu windykacyjnego, grunty lub stado objęte wnioskiem o przyznanie pierwszej 

płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej złożonym przez tego 

rolnika, lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tych gruntów lub stada, przepisy 

ust. 1–11 stosuje się odpowiednio. 

§ 29. 1. W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego 

zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem 

przypadku, o którym mowa w § 28 ust. 1, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie 

pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej do dnia 

doręczenia decyzji w sprawie przyznania tej płatności jego następca prawny może wstąpić do 

toczącego się postępowania w sprawie przyznania tej płatności na jego miejsce, jeżeli objął 

w posiadanie grunty lub stado objęte tym wnioskiem. 

2. Następca prawny rolnika wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie 

przyznania pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej 

na miejsce rolnika na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia 

prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne. 

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

4. Następca prawny rolnika podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, swój numer 

identyfikacyjny albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o nadanie takiego numeru. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika dołącza: 

1) dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, albo potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji; 

2) kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, 

obejmującego oświadczenia: 

a) tego następcy, 

b) podmiotu prowadzącego księgi hodowlane – w przypadku klaczy, loch, owiec matek 

i kóz matek, 
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c) podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony 

zasobów genetycznych – w przypadku krów, klaczy, loch, owiec matek i kóz matek 

– zawierające wskazanie zwierząt ras lokalnych, jakie zostały zakwalifikowane do 

programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych – w przypadku pakietu 

wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika składa do kierownika 

biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie pierwszej 

płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej przez rolnika. 

§ 30. 1. W przypadku przeniesienia, w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej 

umowy, posiadania gruntów lub stada objętych wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności 

rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej złożonym przez rolnika, 

w okresie od dnia złożenia tego wniosku do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tej 

płatności nowy posiadacz tych gruntów lub stada może wstąpić do toczącego się 

postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej 

lub płatności ekologicznej na miejsce rolnika. 

2. Nowy posiadacz gruntów lub stada wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie 

przyznania pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej 

na miejsce rolnika na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia przeniesienia 

posiadania gruntów lub stada objętych wnioskiem o przyznanie tej płatności złożonym przez 

rolnika. 

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

4. Nowy posiadacz gruntów lub stada podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, swój 

numer identyfikacyjny albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o nadanie takiego 

numeru. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, nowy posiadacz gruntów lub stada dołącza: 

1) umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, w wyniku której zostało na niego 

przeniesione posiadanie gruntów lub stada objętych wnioskiem o przyznanie pierwszej 

płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej złożonym przez 

rolnika, albo kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza 

albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji; 

2) kopię dokumentu, sporządzonego na formularzu udostępnionym przez Agencję, 

obejmującego oświadczenia: 

a) tego posiadacza, 
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b) podmiotu prowadzącego księgi hodowlane – w przypadku klaczy, loch, owiec matek 

i kóz matek, 

c) podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony 

zasobów genetycznych – w przypadku krów, klaczy, loch, owiec matek i kóz matek 

– zawierające wskazanie zwierząt ras lokalnych, jakie zostały zakwalifikowane do 

programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych – w przypadku pakietu 

wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7. 

6. Jeżeli posiadanie gruntów lub stada objętych wnioskiem o przyznanie pierwszej 

płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej złożonym przez 

rolnika zostało przeniesione na rzecz kilku podmiotów, nowy posiadacz gruntów lub stada 

wstępujący do postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności rolno-środowiskowo- 

-klimatycznej lub płatności ekologicznej dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, 

oświadczenia współposiadaczy, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego posiadacza na miejsce 

rolnika i przyznanie mu tej płatności. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, nowy posiadacz gruntów lub stada składa do 

kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie 

pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej przez 

rolnika. 

§ 31. 1. W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła po doręczeniu decyzji w sprawie 

przyznania pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej, 

jego spadkobiercy mogą być przyznane kolejne płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych 

lub płatności ekologiczne, jeżeli objął w posiadanie grunty lub stado objęte zobowiązaniem 

rolno-środowiskowo-klimatycznym lub zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez 

rolnika i są spełnione warunki określone w art. 43 ust. 2 ustawy. 

2. Jeżeli śmierć rolnika nastąpiła po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności 

rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej za poprzedni rok i zanim złożył 

on wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności 

ekologicznej za dany rok, jego spadkobierca składa wniosek o przyznanie tej płatności 

w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku. 

3. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna lub płatność ekologiczna za dany rok może 

zostać przyznana spadkobiercy rolnika, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2, złożył 

w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej 

w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a po 
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upływie tego terminu – wyłącznie w przypadku określonym w art. 13 ust. 1 rozporządzenia 

nr 640/2014. 

4. Jeżeli nie zachodzą przypadki określone w ust. 3, a wniosek, o którym mowa w ust. 2, 

został złożony przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, nie przyznaje się płatności 

rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej za dany rok, a spadkobierca 

rolnika jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo- 

-klimatycznej lub płatności ekologicznej za następne lata. 

5. Oprócz dokumentów wymaganych na podstawie § 25, do wniosku, o którym mowa 

w ust. 2, spadkobierca rolnika dołącza oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym 

przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do kontynuowania realizacji zobowiązania rolno- 

-środowiskowo-klimatycznego lub zobowiązania ekologicznego podjętego przez rolnika do 

końca okresu objętego tym zobowiązaniem. 

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się również: 

1) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo 

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

spadku: 

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 

– poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, albo potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez 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 poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

notariusza, albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego 

pracownika Agencji, albo 

3) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, do trybu przyznawania płatności rolno- 

-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej za dany rok spadkobiercy rolnika 

stosuje się odpowiednio § 28 ust. 7–9 i 11. 

8. Jeżeli śmierć rolnika nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie 

płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej za dany rok do dnia 

doręczenia decyzji w sprawie przyznania tej płatności, jego spadkobierca wstępuje do 
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toczącego się postępowania w sprawie przyznania tej płatności na miejsce rolnika na wniosek 

złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, do trybu przyznawania płatności rolno- 

-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej za dany rok spadkobiercy rolnika 

stosuje się odpowiednio § 28 ust. 3–11, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 8, 

dołącza on również oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, 

obejmujące zobowiązanie do kontynuowania realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo- 

-klimatycznego lub zobowiązania ekologicznego podjętego przez rolnika do końca okresu 

objętego tym zobowiązaniem. 

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

przedmiot zapisu windykacyjnego, grunty lub stado objęte zobowiązaniem rolno-

środowiskowo-klimatycznym lub zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez rolnika, lub 

prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tych gruntów lub stada, przepisy ust. 1–6 i 8 

stosuje się odpowiednio, a w przypadku, o którym mowa w: 

1) ust. 2, do trybu przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności 

ekologicznej za dany rok zapisobiercy windykacyjnemu stosuje się odpowiednio § 28  

ust. 7–9 i 11; 

2) ust. 8, do trybu przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności 

ekologicznej za dany rok zapisobiercy windykacyjnemu stosuje się odpowiednio § 28  

ust. 3–11, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 6, dołącza on również 

oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące 

zobowiązanie do kontynuowania realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo- 

-klimatycznego lub zobowiązania ekologicznego podjętego przez rolnika do końca okresu 

objętego tym zobowiązaniem. 

§ 32. 1. W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego 

zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem 

przypadku, o którym mowa w § 31 ust. 1, które nastąpiło po doręczeniu decyzji w sprawie 

przyznania pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej, 

jego następcy prawnemu mogą być przyznane kolejne płatności rolno-środowiskowo- 

-klimatyczne lub płatności ekologiczne, jeżeli objął w posiadanie grunty lub stado objęte 

zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym lub zobowiązaniem ekologicznym 

podjętym przez rolnika i są spełnione warunki określone w art. 43 ust. 2 ustawy. 

2. Jeżeli zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło po doręczeniu decyzji w sprawie 



 

– 34 – 

 

przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej za 

poprzedni rok i zanim rolnik złożył wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo- 

-klimatycznej lub płatności ekologicznej za dany rok, jego następca prawny składa wniosek 

o przyznanie tej płatności w terminie 7 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, 

w wyniku którego zaistniało następstwo prawne. 

3. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna lub płatność ekologiczna za dany rok może 

zostać przyznana następcy prawnemu rolnika, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2, złożył 

w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej 

w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a po 

upływie tego terminu – wyłącznie w przypadku określonym w art. 13 ust. 1 rozporządzenia 

nr 640/2014. 

4. Jeżeli nie zachodzą przypadki określone w ust. 3, a wniosek, o którym mowa w ust. 2, 

został złożony przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, nie przyznaje się płatności 

rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej za dany rok, a następca prawny 

rolnika jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo- 

-klimatycznej lub płatności ekologicznej za następne lata. 

5. Oprócz dokumentów wymaganych na podstawie § 25, do wniosku, o którym mowa 

w ust. 2, następca prawny rolnika dołącza: 

1) oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące 

zobowiązanie do: 

a) kontynuowania realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub 

zobowiązania ekologicznego podjętego przez rolnika do końca okresu objętego tym 

zobowiązaniem, 

b) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolno-środowiskowo- 

-klimatycznej lub płatności ekologicznej uzyskanej przez rolnika, któremu została 

przyznana ta płatność, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie 

realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub zobowiązania 

ekologicznego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności wymienione w § 40 ust. 1–3 

lub 5; 

2) dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji. 

6. Jeżeli zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w okresie od dnia złożenia przez 
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rolnika wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności 

ekologicznej za dany rok do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tej płatności, jego 

następca prawny wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie przyznania tej płatności 

na miejsce rolnika na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia 

prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, do trybu przyznawania płatności rolno- 

-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej za dany rok następcy prawnemu 

rolnika stosuje się odpowiednio § 29 ust. 3–6, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 6, 

dołącza on również oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, 

obejmujące zobowiązanie do: 

1) kontynuowania realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub 

zobowiązania ekologicznego podjętego przez rolnika do końca okresu objętego tym 

zobowiązaniem; 

2) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolno-środowiskowo- 

-klimatycznej lub płatności ekologicznej uzyskanej przez rolnika, któremu została 

przyznana ta płatność, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie 

realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub zobowiązania 

ekologicznego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności wymienione w § 40 ust. 1–3 

lub 5. 

§ 33. 1. W przypadku przeniesienia, w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej 

umowy, posiadania gruntów lub stada objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo- 

-klimatycznym lub zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez rolnika, które nastąpiło po 

doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pierwszej płatności rolno-środowiskowo- 

-klimatycznej lub płatności ekologicznej, nowemu posiadaczowi tych gruntów lub stada mogą 

być przyznane kolejne płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne lub płatności ekologiczne, 

jeżeli są spełnione warunki określone w art. 43 ust. 2 ustawy. 

2. Jeżeli przeniesienie posiadania gruntów lub stada objętych zobowiązaniem rolno- 

-środowiskowo-klimatycznym lub zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez rolnika 

nastąpiło po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności rolno-środowiskowo- 

-klimatycznej lub płatności ekologicznej za poprzedni rok i zanim złożył on wniosek 

o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej za dany 

rok, nowy posiadacz tych gruntów lub stada składa wniosek o przyznanie tej płatności 

w terminie 7 miesięcy od dnia przeniesienia posiadania. 
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3. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna lub płatność ekologiczna za dany rok może 

zostać przyznana nowemu posiadaczowi gruntów lub stada, jeżeli wniosek, o którym mowa 

w ust. 2, złożył w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności 

bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego, a po upływie tego terminu – wyłącznie w przypadku określonym w art. 13 

ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014. 

4. Jeżeli nie zachodzą przypadki określone w ust. 3, a wniosek, o którym mowa w ust. 2, 

został złożony przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, nie przyznaje się płatności 

rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej za dany rok, a nowy posiadacz 

gruntów lub stada jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie płatności rolno- 

-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej za następne lata. 

5. Oprócz dokumentów wymaganych na podstawie § 25, do wniosku, o którym mowa 

w ust. 2, nowy posiadacz gruntów lub stada dołącza: 

1) oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące 

zobowiązanie do: 

a) kontynuowania realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub 

zobowiązania ekologicznego podjętego przez rolnika do końca okresu objętego tym 

zobowiązaniem, 

b) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolno-środowiskowo- 

-klimatycznej lub płatności ekologicznej uzyskanej przez rolnika, któremu została 

przyznana ta płatność, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie 

realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub zobowiązania 

ekologicznego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności wymienione w § 40 ust. 1–3 

lub 5; 

2) umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, w wyniku której zostało na niego 

przeniesione posiadanie gruntów lub stada objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo- 

-klimatycznym lub zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez rolnika, albo kopię tej 

umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji. 

6. Jeżeli przeniesienie posiadania gruntów lub stada objętych zobowiązaniem rolno- 

-środowiskowo-klimatycznym lub zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez rolnika 

nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo- 

-klimatycznej lub płatności ekologicznej za dany rok do dnia doręczenia decyzji w sprawie 
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przyznania tej płatności, nowy posiadacz gruntów lub stada wstępuje do toczącego się 

postępowania w sprawie przyznania tej płatności na miejsce rolnika na wniosek złożony 

w terminie 3 miesięcy od dnia przeniesienia posiadania. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, do trybu przyznawania płatności rolno- 

-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej za dany rok nowemu posiadaczowi 

gruntów lub stada stosuje się odpowiednio § 30 ust. 3–7, z tym że do wniosku, o którym 

mowa w ust. 6, dołącza on również oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym 

przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do: 

1) kontynuowania realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub 

zobowiązania ekologicznego podjętego przez rolnika do końca okresu objętego tym 

zobowiązaniem; 

2) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolno-środowiskowo- 

-klimatycznej lub płatności ekologicznej uzyskanej przez rolnika, któremu została 

przyznana ta płatność, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie 

realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub zobowiązania 

ekologicznego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności wymienione w § 39 ust. 1–3 

lub 5. 

§ 34. 1. Rolnik, któremu została przyznana płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna 

lub płatność ekologiczna w trybie przepisów § 28–33, a w przypadku, o którym mowa w § 31 

ust. 4, § ust. 4 lub § 33 ust. 4, który zobowiązał się do kontynuowania realizacji zobowiązania 

rolno-środowiskowo-klimatycznego lub zobowiązania ekologicznego podjętego przez innego 

rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem, realizuje przejęte zobowiązanie rolno- 

-środowiskowo-klimatyczne lub zobowiązanie ekologiczne. 

2. Rolnik, o którym mowa w ust. 1 rolnik jest zobowiązany do dokonania aktualizacji 

planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub planu działalności ekologicznej 

i przedłożenia tak zaktualizowanego planu kierownikowi biura powiatowego Agencji 

najpóźniej w terminie przewidzianym dla składania wniosku o przyznanie kolejnej płatności 

rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej lub w terminie do dnia 14 marca 

jeżeli okoliczności, o których mowa § 28–33, nastąpiły w ostatnim roku realizacji 

zobowiązania. 

§ 35. 1. W przypadku gdy rolnik, który złożył za dany rok kalendarzowy wniosek 

o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej, złożył 
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również za ten rok kalendarzowy wniosek, o którym mowa w § 28 ust. 2, § 29 ust. 2, § 30 

ust. 2, § 31 ust. 2 albo 8, § 32 ust. 2 albo 6 lub § 33 ust. 2 albo 6, wnioski te są rozpatrywane 

łącznie odpowiednio w zakresie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności 

ekologicznej. 

2. Jeżeli decyzja w sprawie przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub 

płatności ekologicznej została wydana przed złożeniem przez rolnika wniosku, o którym 

mowa w § 28 ust. 2, § 29 ust. 2, § 30 ust. 2, §31 ust. 2 albo 8, § 32 ust. 2 albo 6 lub § 33 ust. 2 

albo 6, kierownik biura powiatowego Agencji rozstrzyga te sprawy, zmieniając tę decyzję. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zmiany decyzji o przyznaniu płatności rolno- 

-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej dokonuje się bez zgody strony. 

§ 36. Jeżeli rolnik, który realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne lub 

zobowiązanie ekologiczne, o których mowa odpowiednio w § 5 ust. 1 i ust. 3, jest: 

1) spadkobiercą innego rolnika, który złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności 

rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej lub realizował 

zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne lub zobowiązanie ekologiczne; 

2) zapisobiercą windykacyjnym, który w wyniku śmierci innego rolnika nabył, jako 

przedmiot zapisu windykacyjnego: 

a) grunty lub stado objęte wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolno-

środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej złożonym przez tego rolnika 

lub objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym lub zobowiązaniem 

ekologicznym podjętym przez tego rolnika, lub 

b) prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie gruntów lub stada, o których mowa 

w lit. a; 

3) innym następcą prawnym rolnika, który złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności 

rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej lub realizował 

zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne lub zobowiązanie ekologiczne, lub 

4) nowym posiadaczem gruntów lub stada objętych wnioskiem o przyznanie pierwszej 

płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej złożonym przez 

innego rolnika lub objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym lub 

zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez tego rolnika 

– i zostanie mu przyznana płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna lub płatność 

ekologiczna w trybie przepisów § 28–33, a w przypadku, o którym mowa w § 31 ust. 4, 

§ 32 ust. 4 lub § 33 ust. 4, jeżeli zobowiąże się do kontynuowania realizacji zobowiązania 
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rolno-środowiskowo-klimatycznego lub zobowiązania ekologicznego podjętego przez 

innego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem, jest zobowiązany do 

dokonania aktualizacji planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub w planu 

działalności ekologicznej i przedłożenia tak zaktualizowanego planu kierownikowi biura 

powiatowego Agencji najpóźniej w terminie przewidzianym dla składania wniosku 

o przyznanie kolejnej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności 

ekologicznej lub w terminie do dnia 14 marca jeżeli okoliczności, o których mowa § 28–33 

nastąpiły w ostatnim roku realizacji zobowiązania. 

2. Rolnik realizujący zobowiązanie, o którym mowa w w § 5 ust. 1 lub ust. 3 nie ma 

możliwości przejęcia zobowiązania podjętego na podstawie rozporządzenia, o którym mowa 

w § 41.  

§ 37. 1. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności rolno- 

-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej rolnik, do którego ta decyzja została 

skierowana, zmarł, jego spadkobiercy przysługują prawa, które przysługiwałyby 

spadkodawcy jako stronie postępowania. 

2. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności rolno-środowiskowo- 

-klimatycznej lub płatności ekologicznej rolnik, do którego ta decyzja została skierowana, 

został rozwiązany albo przekształcony albo wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku 

którego zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 1, 

prawa, które przysługiwałyby temu rolnikowi jako stronie postępowania, przysługują jego 

następcy prawnemu. 

3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby 

spadkodawcy jako stronie postępowania, przysługują kilku spadkobiercom, prawa te 

wykonuje ten spadkobierca, na którego pozostali spadkobiercy wyrazili pisemną zgodę. 

4. W przypadku gdy w decyzji, o której mowa w ust. 1, została przyznana płatność rolno- 

-środowiskowo-klimatyczna lub płatność ekologiczna, płatność ta jest wypłacana 

spadkobiercy. 

5. Jeżeli płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna lub płatność ekologiczna nie została 

przekazana na rachunek bankowy rolnika, jego spadkobierca, który nie kwestionuje 

należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o wypłatę tej 

płatności do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek 

o przyznanie tej płatności przez rolnika, wraz z: 

1) odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – w terminie 
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14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia albo 

2) zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza  

– w terminie 14 dni od dnia wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów 

poświadczenia dziedziczenia, albo 

3) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia 

spadku: 

a) zaświadczeniem sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, albo 

b) kopią wniosku o stwierdzenie nabycia spadku: 

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd, albo 

– poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, albo potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez 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 poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

notariusza, albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego 

pracownika Agencji 

– jednak nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia doręczenia rolnikowi 

decyzji w sprawie przyznania tej płatności. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, spadkobierca rolnika składa odpis 

prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia 

uprawomocnienia się tego postanowienia. 

7. Jeżeli płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna lub płatność ekologiczna nie została 

przekazana na rachunek bankowy rolnika, o którym mowa w ust. 2, jego następca prawny, 

który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 2, składa 

wniosek o wypłatę tej płatności do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został 

złożony wniosek o przyznanie tej płatności przez rolnika, w terminie 3 miesięcy od dnia 

doręczenia temu rolnikowi tej decyzji. 

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, następca prawny rolnika dołącza dokument 

potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 

upoważnionego pracownika Agencji. 

9. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego 

aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych 
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do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca rolnika, spadkobierca występujący 

z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5: 

1) dołącza do tego wniosku albo 

2) składa wraz z odpisem postanowienia sądu, o którym mowa w ust. 6 

– oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika o wyrażeniu zgody na wypłatę temu 

spadkobiercy płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej. 

10. Zgoda, o której mowa w ust. 9, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona 

przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 5, został złożony przez spadkobiercę 

będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego. 

11. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę płatności rolno-środowiskowo-

klimatycznej lub płatności ekologicznej kierownik biura powiatowego Agencji wydaje 

decyzję w sprawie jej wypłaty. 

12. W przypadku gdy wniosek o wypłatę płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub 

płatności ekologicznej nie został złożony albo jeżeli została wydana decyzja o odmowie jej 

wypłaty, decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, wygasają z mocy prawa. 

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

przedmiot zapisu windykacyjnego, grunty lub stado, do których została przyznana temu 

rolnikowi płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna lub płatność ekologiczna, lub prawo 

majątkowe, z którym łączy się posiadanie tych gruntów lub stada, przepisy ust. 1, 3–6 i 9–12 

stosuje się odpowiednio. 

§ 38. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna lub płatność ekologiczna nie przysługuje 

rolnikowi albo przysługuje rolnikowi w zmniejszonej wysokości, jeżeli zostanie stwierdzone 

uchybienie w przestrzeganiu przez tego rolnika podstawowych wymagań wskazanych w § 3 

pkt 2; przepisy art. 73 ust. 2, art. 73 ust. 3 zdanie pierwsze, art. 73 ust. 4 i 5 rozporządzenia 

nr 809/2014, art. 39 ust. 1–6 oraz art. 40 rozporządzenia nr 640/2014 stosuje się odpowiednio, 

z tym że obniżka, o której mowa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014, wynosi 1%. 

§ 39. 1. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów 

w ramach pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, płatność rolno-środowiskowo- 

-klimatyczna dotycząca tego pakietu przysługuje w danym roku w wysokości zmniejszonej: 

1) o tyle procent ile odpowiada procentowemu stosunkowi powierzchni trwałych użytków 

zielonych, na których stwierdzono to uchybienie, do powierzchni wszystkich gruntów 

rolnych objętych zobowiązaniem rolno-srodowiskowo-klimatycznym w ramach tego 
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pakietu, lub 

2) o kwotę stanowiącą iloczyn: 

a) współczynnika procentowego w zakresie dotkliwości danego uchybienia 

i współczynnika przeliczeniowego odnośnie do trwałości tego uchybienia określonych 

w załączniku nr 9 do rozporządzenia oraz  

b) kwoty stanowiącej iloczyn: 

– wysokości płatności, jaka przysługiwałaby w ramach danego pakietu, gdyby rolnik 

przestrzegał tych wymogów, oraz 

– procentowego stosunku powierzchni gruntów ornych, na których stwierdzono to 

uchybienie, do powierzchni gruntów ornych, na których powinny być przestrzegane 

te wymogi w ramach tego pakietu. 

2. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów 

w ramach poszczególnych pakietów lub ich wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 

4, 5 i 6, lub ust. 2, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna lub płatności ekologiczna 

w części dotyczącej danego pakietu lub jego wariantu przysługuje w danym roku 

w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn: 

1) iloczynu współczynnika procentowego w zakresie dotkliwości danego uchybienia 

i współczynnika przeliczeniowego odnośnie do trwałości tego uchybienia określonych 

w załączniku nr 9 do rozporządzenia oraz  

2) kwoty stanowiącej iloczyn: 

a) wysokości płatności, jaka przysługiwałaby w ramach danego pakietu, gdyby rolnik 

przestrzegał tych wymogów, oraz 

b) procentowego stosunku powierzchni obszaru, na którym stwierdzono to uchybienie, do 

powierzchni obszaru, na którym powinny być przestrzegane te wymogi w ramach 

danego pakietu. 

3. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogu 

określonego w części a pkt I Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone pkt 3 załącznika nr 2 do 

rozporządzenia płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach tego pakietu jest 

zmniejszana zgodnie z zasadami określonymi w art. 29 rozporządzenia nr 640/2014. 

4. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogu 

określonego w części a pkt. VI. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych 

roślin w rolnictwie pkt 4 i 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia, płatność rolno-środowiskowo- 

-klimatyczna w części dotyczącej wytwarzania nasion/materiału siewnego w ramach pakietu 
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wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6 przysługuje w danym roku w wysokości zmniejszonej 

o 40%. 

5. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów 

określonych w części a pkt II. Pakiet 2. Ochrona gleb i wód w ust. 2, pkt 9 załącznika nr 2 do 

rozporządzenia, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna przyznana za stosowanie na danej 

powierzchni międzyplonu ozimego lub międzyplonu ścierniskowego w ramach pakietu 

wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 za rok poprzedzający rok, w którym zostało stwierdzone to 

uchybienie, podlega zwrotowi w części odpowiadającej procentowemu stosunkowi 

powierzchni obszaru, na którym stwierdzono to uchybienie, do powierzchni obszaru, na 

którym powinny być przestrzegane te wymogi w ramach danego wariantu. 

6. Jeżeli rolnik nie zachował któregokolwiek z występujących w gospodarstwie rolnym 

trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo 

określonych w planie działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub planie działalności 

ekologicznej, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna 

lub płatność ekologiczna przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 20% 

w roku, w którym zostało stwierdzone takie uchybienie. 

7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się w przypadku, gdy rolnik nie zachował któregokolwiek 

z występujących w gospodarstwie rolnym trwałych użytków zielonych i elementów 

krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo określonych w planie działalności rolno- 

-środowiskowo-klimatycznej lub w planie działalności ekologicznej w wyniku przeniesienia, 

w drodze umowy sprzedaży, darowizny lub innej umowy, posiadania gruntów rolnych, na 

których występują takie użytki lub elementy krajobrazu, lub utraty posiadania takich gruntów, 

a grunty te nie są objęte zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym lub 

zobowiązaniem ekologicznym. 

8. Jeżeli rolnik nie prowadzi rejestru działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub 

rejestru działalności ekologicznej, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2, płatność rolno- 

-środowiskowo-klimatyczna lub płatność ekologiczna przysługuje temu rolnikowi 

w wysokości zmniejszonej o 50% w roku, w którym zostało stwierdzone takie uchybienie. 

9. Jeżeli w kolejnym roku trwania zobowiązania ponownie zostanie stwierdzone to samo 

uchybienie, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna 

lub płatność ekologiczna jest zmniejszana dodatkowo o: 

1) 10 p.p. w przypadku ponownego stwierdzenia uchybienia po raz pierwszy, 

2) 20 p.p w przypadku ponownego stwierdzenia uchybienia po raz drugi, 
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3) 30 p.p. w przypadku ponownego stwierdzenia uchybienia po raz trzeci 

– w odniesieniu do płatności, którą otrzymałby rolnik gdyby uchybienie nie wystąpiło, 

przy czym całkowita wielkość zmniejszenia nie może być większa niż 100%. 

§ 40. 1. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna lub płatność ekologiczna podlega 

zwrotowi również w przypadku, gdy rolnik: 

1)  nie przestrzega żadnych wymogów w ramach określonego pakietu lub jego wariantu, 

przy czym zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana w ramach 

danego pakietu lub jego wariantu; 

2)  zmniejszył obszar gruntów ornych, na którym powinien realizować zobowiązanie rolno- 

-środowiskowo-klimatyczne w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1, do 

powierzchni mniejszej niż powierzchnia, do której została przyznana pierwsza płatność 

rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach tego pakietu, przy czym zwrotowi podlega ta 

część płatności przyznanej w ramach tego pakietu, która odpowiada procentowemu 

stosunkowi: 

a) powierzchni stanowiącej różnicę między: 

– powierzchnią, do której przyznano pierwszą płatność rolno-środowiskowo- 

-klimatyczną, a 

– powierzchnią stanowiącą różnicę między: 

– powierzchnią obszaru gruntów ornych, na którym powinien być realizowany ten 

pakiet, a 

– powierzchnią obszaru gruntów ornych, która została zmniejszona, 

b) do powierzchni, do której przyznano pierwszą płatność rolno-środowiskowo- 

-klimatyczną; 

3) zmniejszył obszar, na którym powinien realizować zobowiązanie rolno-środowiskowo- 

-klimatyczne lub zobowiązanie ekologiczne w ramach danego pakietu lub jego wariantu 

wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 i 6 lub ust. 2, przy czym zwrotowi podlega ta 

część płatności przyznanej w ramach danego pakietu lub jego wariantu, która odpowiada 

procentowemu stosunkowi powierzchni obszaru, który został zmniejszony do 

powierzchni obszaru, na którym powinien być realizowany ten pakiet lub jego wariant; 

4) zmniejszył liczbę zwierząt danej rasy lokalnej objętych zobowiązaniem rolno- 

-środowiskowo-klimatycznym w ramach danego wariantu pakietu wymienionego w § 4 

ust. 1 pkt 7 do poziomu niższego niż liczba zwierząt danej rasy, do których została 

przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa, przy czym zwrotowi podlega ta część 
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płatności, która stanowi iloczyn: różnicy między liczbą zwierząt, objętych 

zobowiązaniem, do których została przyznana pierwsza płatność rolno-środowiskowo- 

-klimatyczna a liczbą zwierząt, która została zmniejszona oraz zwierząt, które zostały 

zastąpione przez te zwierzęta na podstawie § 8 ust. 1; 

5) nie złożył wniosku o przyznanie kolejnej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub 

płatności ekologicznej za realizację danego pakietu lub jego wariantu albo informacji, 

o której mowa w § 24 ust. 3, przy czym zwrotowi podlega ta część płatności, która 

została przyznana za realizację tego pakietu lub jego wariantu. 

2. W przypadku gdy w okresie dwóch lat od dnia zakończenia realizacji zobowiązania 

ekologicznego w zakresie wariantów pakietu dziesiątego wymienionego w § 4 ust. 2 rolnik 

zmniejszył obsadę drzew poniżej minimalnej obsady drzew wbrew zobowiązaniu, o którym 

mowa w § 10 pkt 6 lit. c, płatność ekologiczna przyznana za realizację wariantów tego 

pakietu podlega zwrotowi w części odpowiadającej procentowemu stosunkowi różnicy 

między minimalną obsadą drzew a utrzymywaną obsadą drzew do minimalnej obsady drzew. 

3. Kwota płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantów pakietu, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5 przeznaczona na refundację kosztów transakcyjnych 

podlega zwrotowi w części przekraczającej wysokość kwoty, jaka powinna być przeznaczona 

na ich refundację, jeżeli stwierdzona powierzchnia siedliska, dla którego sporządzono 

dokumentację przyrodniczą, jest mniejsza niż określona we wniosku o przyznanie płatności 

rolno-środowiskowo-klimatycznej. 

4. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna lub płatność ekologiczna podlega zwrotowi 

w trybie i na zasadach określonych w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. 

§ 41. 1. Rolnik, który od dnia 15 marca 2014 r. realizuje zobowiązanie 

rolnośrodowiskowe podjęte na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 361, z późn. zm.), w zakresie pakietów 

wymienionych § 4 ust. 1 pkt 1–8 tego rozporządzenia, może od dnia 15 marca 2015 r. 

kontynuować podjęte zobowiązanie na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w kolejnych latach realizacji zobowiązania 

rolnikowi może zostać przyznana: 

a) płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna: 
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– w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1, jeżeli dotychczas realizował 

zobowiązanie w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone na podstawie przepisów 

rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, 

– w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, jeżeli dotychczas realizował 

zobowiązanie w ramach Pakietu 8. Ochrona gleb i wód na podstawie przepisów 

rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, 

– w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 3, jeżeli dotychczas realizował 

zobowiązanie w ramach wariantu czwartego Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych 

zasobów genetycznych roślin w rolnictwie na podstawie przepisów rozporządzenia, 

o którym mowa w ust. 1, 

– w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 w zakresie tożsamych gatunków 

ptaków i siedlisk przyrodniczych, jeżeli dotychczas realizował zobowiązanie 

w ramach Pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk 

przyrodniczych na obszarach Natura 2000 na podstawie przepisów rozporządzenia, 

o którym mowa w ust. 1, 

– w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5 w zakresie tożsamych siedlisk 

przyrodniczych, jeżeli dotychczas realizował zobowiązanie w ramach Pakietu 4. 

Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami 

Natura 2000 na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, 

– w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6, jeżeli dotychczas realizował 

zobowiązanie w ramach wariantów pierwszego lub drugiego Pakietu 6. Zachowanie 

zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie na podstawie przepisów 

rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, 

– w ramach wariantów pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7, jeżeli dotychczas 

realizował zobowiązanie w ramach tożsamych wariantów Pakietu 7. Zachowanie 

zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie na podstawie przepisów 

rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, 

lub 

b) płatność ekologiczna: 

– w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 2 pkt 1–3, 5, 7–9, 11 jeżeli dotychczas 

realizował zobowiązanie w ramach wariantu pierwszego lub drugiego lub piątego lub 

szóstego lub siódmego lub ósmego Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne na podstawie 

przepisów rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, 
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– w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 2 pkt 4, jeżeli dotychczas realizował 

zobowiązanie w ramach wariantu dziesiątego lub dwunastego Pakietu 2. Rolnictwo 

ekologiczne na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, 

– w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 2 pkt 6, jeżeli dotychczas realizował 

zobowiązanie w ramach wariantu czwartego Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne na 

podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, 

– w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 2 pkt 10, jeżeli dotychczas realizował 

zobowiązanie w ramach wariantu dziewiątego lub jedenastego Pakietu 2. Rolnictwo 

ekologiczne na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, 

– w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 2 pkt 12, jeżeli dotychczas realizował 

zobowiązanie w ramach wariantu trzeciego Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne na 

podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, 

– jeżeli rolnik ten spełnia warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo- 

-klimatycznej lub płatności ekologicznej w ramach tych pakietów określone 

w niniejszym rozporządzeniu i w ramach kontynuowanego zobowiązania będzie 

realizował co najmniej taką samą liczbę pakietów na co najmniej takiej samej 

powierzchni. 

3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, rolnik realizuje do dnia 14 marca 2019 r. 

§ 42. Uznaje się za właściwe dokumenty sporządzone na potrzeby czynności 

przewidzianej w § 25 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2 i sporządzone przed wejściem w życie 

niniejszego rozporządzenia. 

§ 43. Rolnik realizujący od 2012 r. lub 2013 r. lub 2014 r. zobowiązanie 

rolnośrodowiskowe i w ramach tego zobowiązania realizują Pakiet 8. Ochrona gleb i wód 

podjęte na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 41 ust. 1, który nie zaakceptował 

dostosowania do ram prawnych przeprowadzonego zgodnie z art. 46 rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego 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) (Dz. U. L 368 z 23.12.2006, str. 15) i zrezygnował z realizacji tego pakietu, nie 

może podjąć zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a niniejszego 

rozporządzenia w ramach Pakietu 2. Ochrona gleb i wód. 

§ 44. W przypadku kolizji wymogów określonych dla Pakietów 4 i 5 z normami 
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prawnymi wynikającymi z aktów prawa miejscowego, ustanowionych na podstawie 

przepisów o ochronie przyrody nadrzędnymi są przepisy prawa miejscowego jako normy 

szczególne. 

§ 45. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2015 r. 

 

 

 

MINISTER 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
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Załączniki 

do rozporządzenia  

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia ... (poz. ...) 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  

INNE ODPOWIEDNIE WYMOGI OBOWIĄZKOWE USTANOWIONE NA MOCY 

PRAWA KRAJOWEGO 

Tabela I. Inne odpowiednie wymogi obowiązkowe ustanowione na mocy prawa krajowego 

Lp. Inne odpowiednie wymogi obowiązkowe ustanowione na mocy prawa krajowego 

 

1. W parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody, przestrzega się zakazu, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, użytkowania, niszczenia, umyślnego 

uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, 

tworów i składników przyrody. 

2. 
W parkach krajobrazowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody) i na obszarach chronionego krajobrazu (z zastrzeżeniem art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody), przestrzega się zakazów (jeżeli zostały wprowadzone): 

likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one 

z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego 

lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych. 

3. W stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego przestrzega się zakazów (jeżeli zostały wprowadzone): niszczenia, 

uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru.* 

4. W strefach ochrony ostoi przestrzega się zakazów* wycinania drzew lub krzewów 

– a rolnik nie posiada wydanego na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska na odstąpienie od powyższych 

zakazów. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2  

WYMOGI DLA POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW 

a. Wymogi Pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego 

I. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone 

1. Obowiązek posiadania planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej; 

2. Obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu 

nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje dzikiej przyrody; 

3. Zastosowanie minimum 4 upraw* w plonie głównym, z wyłączeniem tytoniu w ciągu 

roku w gospodarstwie, w tym udział głównej uprawy , oraz łącznie zbóż w strukturze 

zasiewów nie może przekraczać 65% i udział każdej uprawy nie może być mniejszy niż 

10%, przy czym w przypadku zastosowania więcej niż 4 upraw w plonie głównym 

minimalny udział 10% dla każdej uprawy odnosi się wyłącznie do 4 upraw. 

(*) uprawa – zdefiniowana w art. 44 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1307/2013 

4. Dwukrotna chemiczna analiza gleby (pH, P, K, Mg i węgiel organiczny) – wykonana 

w pierwszym (lub poprzedzającym) i w piątym (lub poprzedzającym) roku realizacji pakietu; 

5. Obowiązek corocznego opracowania i przestrzegania planu nawozowego, opartego na 

bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby, określającego dawki N, P, K, Mg i potrzeby 

wapnowania; 

6. Zastosowanie m.in. w celu uzyskania dodatniego bilansu materii organicznej na działce 

rolnej: 

1) w zmianowaniu minimum 3 grup upraw w ciągu 5 lat zobowiązania; 

2) najpóźniej w 4 roku okresu zobowiązania, w dwóch różnych latach zastosowanie 

praktyk dodatkowych, takich jak: 

– międzyplonu (wysiewanego w terminie do 1 października, przy jednoczesnym 

zakazie wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed 15 lutego) oraz 

– międzyplonu (jw.) lub przyorania słomy lub przyorania obornika;  

7. Koszenie lub wypas na trwałych użytkach zielonych; 

8. Niestosowanie osadów ściekowych. 

II. Pakiet 2. Ochrona gleb i wód  

1. Wymogi dla wszystkich wariantów: 

1) Obowiązek posiadania planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej; 

2) Obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów 

krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje dzikiej przyrody; 

2. Wymogi dla Wariantu 2.1 Międzyplony: 

1) Siew roślin międzyplonowych w terminie do 15 września; 

2) Zakaz wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed 1 marca; 
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3) Stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków 

roślin, przy czym gatunek rośliny dominującej w mieszance lub gatunki zbóż 

wykorzystane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu; 

4) Zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż; 

5) Zakaz nawożenia; 

6) Zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie; 

7) Niestosowanie osadów ściekowych; 

8) Przyoranie biomasy międzyplonu z wyłączeniem uprawy gleby w systemie 

bezorkowym; 

9) Zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin (w przypadku 

międzyplonu ozimego również form jarych). 

3. Wymogi dla Wariantu 2.2 Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20%: 

1) Wsiewanie mieszanki traw w roślinę zbożową ozimą lub jarą; 

2) Zakaz spasania trawy w pierwszym roku; 

3) Niestosowanie osadów ściekowych; 

4) Wypasanie TUZ w terminie od do 

5) Wykaszanie przynajmniej raz w roku i zbiór biomasy lub jej rozdrobnienie 

i równomierne rozrzucenie na polu, nie później niż do dnia 30 września 

III. Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych 

1. Obowiązek posiadania planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej; 

2. Obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu 

nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje dzikiej przyrody; 

3. Obowiązek zachowania sadu tradycyjnych odmian drzew owocowych, który obejmuje co 

najmniej 12 drzew, rozmnażanych na silnie rosnących podkładkach i prowadzonych jako 

wysokopienne drzewa, w wieku od 15 lat, reprezentujących nie mniej niż 4 odmiany lub 

gatunki w rozstawie nie mniejszej niż 4 x 6 m i nie większej niż 10 x 10 m, a jednocześnie 

liczba tych drzew w przeliczeniu na 1 ha powierzchni sadu jest nie mniejsza niż 90*; 

(*) Przy spełnieniu powyższych warunków, istnieje możliwość uzupełnienia wypadów 

w sadzie w ramach deklarowanej powierzchni w miejscach, gdzie nie ma zapewnionej 

ciągłości nasadzenia, po uzyskaniu pierwszej płatności, do 40% obsady wszystkich drzew 

odmianami określonymi w rozporządzeniu. Uzupełnienie wymaga zwiększenia liczby 

odmian/gatunków o co najmniej trzy odmiany/gatunki dla sadu, w którym dosadzane jest 

trzy lub więcej drzew. W przypadku dosadzenia jednego lub dwóch drzew, wystarczy 

uzupełnienie sadu odpowiednio o jedną lub dwie odmiany/gatunki. Uzupełniania dokonuje 

się drzewami rozmnażanymi na silnie rosnących podkładkach i prowadzonymi jako 

wysokopienne drzewa 

4. Minimalna wysokość pnia powinna wynosić 1,20 m; 

5. Zakaz stosowania herbicydów; 

6. Obowiązek wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w sadzie tj.: 
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 cięcie formujące i sanitarne drzew oraz prześwietlające nadmiernie zagęszczone korony; 

 usuwanie odrostów i samosiewów; 

 bielenie pni drzew starszych i zabezpieczanie pni młodych drzew przed ogryzaniem 

przez gryzonie i zającokształtne; 

7. Koszenie i usuwanie trawy lub wypasanie. 

IV. Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 

i Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000  

1. Wymogi dla wszystkich wariantów Pakietu 4 i Pakietu 5: 

1) Obowiązek posiadania planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej; 

2) Obowiązek posiadania dokumentacji przyrodniczej wykonanej przez eksperta 

przyrodniczego (wyjątek: wariant 4.7 Ekstensywne użytkowanie na OSO); 

3) Obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu 

nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje dzikiej przyrody; 

4) Na obszarze objętym Pakietem 4 i 5. zakazuje się:  

a) przeorywania, wałowania, stosowania osadów ściekowych, stosowania podsiewu oraz 

mechanicznego niszczenia struktury glebowej; 

b) włókowania w okresie:  

– od 1 kwietnia do 1 września na obszarach nizinnych (poniżej 300 m n.p.m.),  

– od 15 kwietnia do 1 września na obszarach wyżynnych i górskich (powyżej 

300 m n.p.m.);  

c) stosowania środków ochrony roślin z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia 

uciążliwych gatunków inwazyjnych z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu 

(np. mazaczy herbicydowych);  

d) tworzenia nowych, rozbudowy i odtwarzania istniejących systemów melioracyjnych, za 

wyjątkiem konstrukcji urządzeń mających na celu dostosowanie poziomu wód 

wykorzystując istniejące systemy melioracyjne do wymogów siedliskowych 

gatunków/siedlisk będących przedmiotem ochrony w pakiecie jeżeli takie działania 

zostaną szczegółowo opisane przez eksperta przyrodniczego w dokumentacji 

przyrodniczej;  

e) składowania biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach, jarach i innych obniżeniach 

terenu (położonych na działkach zadeklarowanych we wniosku). 

2. Wymogi dla wariantów Pakietu 4 i Pakietu 5 (w przypadku ochrony cennych siedlisk): 

Warianty 4.1 i 5.1 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 

Użytkowanie kośne. W uzasadnionych przypadkach, określonych przez eksperta 

przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej możliwy wypas po pokosie. 

Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym: 

1) zakaz: nawożenia, wapnowania, bronowania; 

2) częstość koszenia: jeden pokos co roku lub co dwa lata (określone przez eksperta 

przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej);  

3) termin koszenia – od 1 września do 31 października (w uzasadnionych przypadkach 

od 15 do 30 czerwca, np. w sytuacjach wkraczania roślin niepożądanych w tym 
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zbiorowisku, określonych przez eksperta przyrodniczego w dokumentacji 

przyrodniczej);  

4) obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania 

rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać 

usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi; 

5) pozostawienie fragmentów nieskoszonych: 15–20% powierzchni działki rolnej.  

W dwóch kolejnych pokosach (wykonywanych w odstępie roku lub 2 lat) należy 

pozostawić inne fragmenty nieskoszone;  

6) dla działek rolnych nie przekraczających powierzchni 0,5 ha dopuszczalne jest 

zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej 

działki rolnej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji 

przyrodniczej; 

7) dopuszczalny wypas po pokosie, jednak nie wcześniej niż od 1 września do  

15 października przy obsadzie zwierząt do 0,5 DJP/ha trwałych użytków zielonych 

objętych wsparciem w ramach wariantów, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką 

możliwość w dokumentacji przyrodniczej. 

Warianty 4.2 i 5.2 Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla 

Użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe, pastwiskowe, naprzemienne (w niektórych 

latach pastwiskowe, a w niektórych kośne). 

a) Wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania: 

1) Zakaz: nawożenia, wapnowania, bronowania.  

b) Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym: 

1) obowiązek jednego lub dwóch pokosów w ciągu roku (liczba pokosów 

doprecyzowana w dokumentacji przyrodniczej przez eksperta przyrodniczego); 

2) terminy koszenia – od 15 czerwca do 30 września; 

3) obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania 

rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać 

usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi; 

4) pozostawienie fragmentów nieskoszonych: 15–20% powierzchni działki rolnej.  

W przypadku stosowania dwóch pokosów w ciągu roku należy pozostawić te same 

fragmenty działki rolnej nieskoszone. W dwóch kolejnych latach należy pozostawić 

inne fragmenty nieskoszone;  

5) dla działek rolnych nie przekraczających powierzchni 1 ha dopuszczalne jest 

zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej 

działki rolnej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji 

przyrodniczej; 

6) przy użytkowaniu jednokośnym dopuszczalny wypas po pokosie do 

15 października, przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha trwałych użytków zielonych 

objętych wsparciem w ramach wariantów, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką 

możliwość w dokumentacji przyrodniczej. 

c) Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym: 
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1) wypas przy obsadzie zwierząt od 0,5 DJP do 1 DJP/ha trwałych użytków zielonych 

objętych wsparciem w ramach wariantów, w sezonie od 1 maja do 15 października;  

2) dopuszczalne jest wypasanie przez cały rok koników polskich i koni huculskich 

jeżeli ekspert przyrodniczy określi to w dokumentacji przyrodniczej, przy obsadzie 

zwierząt do 1 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych wsparciem w ramach 

wariantów w sezonie po 15 października do 30 kwietnia a w pozostałym okresie tak 

jak określono w w pkt 1.; 

3) obowiązek corocznego wykoszenia niedojadów (raz w roku) w terminie od 15 lipca 

do 31 października; 

4) obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania 

rozdrobnionej biomasy) – dotyczy niedojadów; w terminie do 2 tygodni po pokosie 

siano powinno zostać usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub 

brogi. 

Warianty 4.3 i 5.3 Murawy 

Użytkowanie pastwiskowe. W uzasadnionych przypadkach, określonych przez eksperta 

przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej, dopuszczone użytkowanie kośne, kośno- 

-pastwiskowe lub naprzemienne (w niektórych latach pastwiskowe, a w niektórych 

kośne). 

a) Wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania:  

1) zakaz: nawożenia, wapnowania, bronowania. 

b) Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym: 

1) wypas przy obsadzie zwierząt od 0,3 DJP do 1 DJP/ha trwałych użytków zielonych 

objętych wsparciem w ramach wariantów w terminie od 1 maja do 15 października; 

2) obowiązkowe wykaszanie niedojadów raz w roku lub raz na 2 lata w terminie od 

1 sierpnia do 31 października; 

3) obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania 

rozdrobnionej biomasy) – dotyczy niedojadów; w terminie do 2 tygodni po pokosie 

siano powinno zostać usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub 

brogi. 

c) Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym: 

1) Koszenie: 

 jeden pokos co roku lub  

 jeden pokos co dwa lata (w szczególnych przypadkach określonych przez 

eksperta przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej) 

w terminie od 1 sierpnia do 31 października; 

2) obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania 

rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać 

usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi; 

3) pozostawienie fragmentów nieskoszonych: 15–20% powierzchni działki rolnej.  

W dwóch kolejnych pokosach (wykonywanych w odstępie roku lub 2 lat) należy 

pozostawić inne fragmenty nieskoszone;  
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4) dla działek rolnych nie przekraczających powierzchni 0,5 ha dopuszczalne jest 

zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej 

działki rolnej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji 

przyrodniczej; 

5) dopuszczalny wypas przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha trwałych użytków 

zielonych objętych wsparciem w ramach wariantów, w terminie od 1 maja do 

15 października (jeżeli ekspert przyrodniczy określi w dokumentacji przyrodniczej).  

Warianty 4.4 i 5.4 Półnaturalne łąki wilgotne 

Użytkowanie kośne. W uzasadnionych przypadkach, określonych przez eksperta 

przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej możliwy wypas po pokosie, przy 

użytkowaniu jednokośnym.  

a) Wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania: 

1) nawożenie do 60 kg N/ha/rok, z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły 

rzeczne;  

2) zakaz: wapnowania, bronowania. 

b) Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym: 

1) Koszenie – jeden lub dwa pokosy w roku (liczba pokosów określona przez eksperta 

przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej) w terminie od 15 czerwca do 

30 września;  

2) pozostawienie fragmentów nieskoszonych: 15–20% powierzchni działki rolnej. 

W przypadku stosowania dwóch pokosów w ciągu roku należy pozostawić te same 

fragmenty działki rolnej nieskoszone. W dwóch kolejnych latach należy pozostawić 

inne fragmenty nieskoszone;  

3) dla działek rolnych nie przekraczających powierzchni 1 ha dopuszczalne jest 

zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej 

działki rolnej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji 

przyrodniczej; 

4) obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania 

rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać 

usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi; 

5) dopuszczalny wypas po pokosie, jednak nie wcześniej niż od 15 lipca do 

15 października, przy obsadzie zwierząt do 0,5 DJP/ha trwałych użytków zielonych 

objętych wsparciem w ramach wariantów, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką 

możliwość w dokumentacji przyrodniczej. 

Warianty 4.5 i 5.5 Półnaturalne łąki świeże 

Użytkowanie kośne, pastwiskowe lub naprzemienne (w niektórych latach pastwiskowe, 

a w niektórych kośne). W uzasadnionych przypadkach, określonych przez eksperta 

przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej możliwy wypas po pokosie przy 

użytkowaniu jednokośnym. 

a) Wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania: 

1) nawożenie dopuszczalne do 60 kg N/ha/rok, z wyłączeniem obszarów nawożonych 

przez namuły rzeczne; 

2) zakaz bronowania; 
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3) wapnowanie dopuszczalne po wykonaniu niezbędnych w tym zakresie analiz 

glebowych i uzgodnieniu z ekspertem przyrodniczym. 

b) Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym: 

1) jeden lub dwa pokosy w roku (liczba pokosów określona przez eksperta 

przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej); 

2) koszenie w terminie od 15 czerwca do 30 września;  

3) obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania 

rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać 

usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi; 

4) pozostawienie fragmentów nieskoszonych – 15–20% powierzchni działki rolnej.  

W przypadku zastosowania dwóch pokosów w ciągu roku należy pozostawić ten 

sam fragment działki rolnej nieskoszony. W dwóch kolejnych latach należy 

pozostawić inne fragmenty nieskoszone;  

5) dla działek rolnych nie przekraczających powierzchni 1 ha dopuszczalne jest 

zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej 

działki rolnej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji 

przyrodniczej; 

6) przy użytkowaniu jednokośnym dopuszczalny wypas przy obsadzie zwierząt do 

1 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych wsparciem w ramach wariantów, po 

pokosie w terminie do 15 października, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką 

możliwość w dokumentacji przyrodniczej. 

c) Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym: 

1) wypas przy obsadzie zwierząt od 0,5 DJP do 1,0 DJP/ha trwałych użytków 

zielonych objętych wsparciem w ramach wariantów, w sezonie od 1 maja do 

15 października;  

2) dopuszczalne jest wypasanie przez cały rok koników polskich i koni huculskich 

jeżeli ekspert przyrodniczy określi to w dokumentacji przyrodniczej, przy obsadzie 

zwierząt do 1 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych wsparciem w ramach 

wariantów w sezonie po 15 października do 30 kwietnia a w pozostałym okresie tak 

jak określono w pkt 1.;  

3) obowiązek corocznego wykoszenia niedojadów (raz w roku) w terminie od 15 lipca 

do 31 października; 

4) obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania 

rozdrobnionej biomasy) – dotyczy niedojadów; w terminie do 2 tygodni po pokosie 

siano powinno zostać usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub 

brogi. 

Warianty 4.6 i 5.6 Torfowiska 

a) Wymogi dla Wariantu 4.6.1 i 5.6.1 Torfowiska – wymogi obowiązkowe: 

1) zakaz wydobywania torfu, zakaz zalesiania, zakaz nawożenia i wapnowania, zakaz 

wykorzystywania sprzętu mechanicznego powodującego naruszenie wierzchniej 

warstwy gleby; zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy, zakaz bronowania, 

obowiązek usuwania odpadów pochodzenia antropogenicznego; 
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2) wycięcie wskazanych przez eksperta przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej 

zarośli i podrostu drzew w pierwszym roku wdrażania wariantu w terminie od 

15 sierpnia do 15 lutego kolejnego roku; 

3) koszenie powierzchni, na której występują odrośla drzew i krzewów lub wycinanie 

tych odrośli co roku lub raz na 2 lata (częstotliwość koszenia określona na poziomie 

dokumentacji przyrodniczej przez eksperta przyrodniczego) w terminie od 

15 sierpnia do 15 lutego kolejnego roku; 

4) obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania 

rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna 

zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, stogi lub brogi. 

b) Wymogi dla Wariantu 4.6.2 i 5.6.2 Torfowiska – wymogi obowiązkowe 

i uzupełniające (o konieczności zastosowania wymogu decyduje ekspert przyrodniczy): 

1) koszenie runi od 15 sierpnia do 15 lutego kolejnego roku (raz, dwa lub trzy razy  

w ciągu 5 lat zobowiązania, jednak nie częściej niż co dwa lata, co określi ekspert 

przyrodniczy na poziomie dokumentacji przyrodniczej);  

2) dopuszcza się pozostawienie do 20% powierzchni nieskoszonej (co określa ekspert 

przyrodniczy na poziomie dokumentacji przyrodniczej);  

3) obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania 

rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna 

zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, stogi lub brogi. 

3. Wymogi dla Wariantu 4.7 Ekstensywne użytkowanie na OSO Pakietu 4: 

Użytkowanie kośne, pastwiskowe i kośno-pastwiskowe.. 

a) Wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania: 

1) ograniczone nawożenie (do 60 kg N/ha/rok) z wyłączeniem obszarów nawożonych 

przez namuły rzeczne  

2) zakaz stosowania jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych 

w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu lub do 15 czerwca 

w przypadku użytkowania pastwiskowego; 

3) zakaz bronowania. 

b) Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym: 

1) koszenie w terminie od dnia 15 czerwca do 30 września, nie więcej niż dwa pokosy  

w roku;  

2) obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania 

rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać 

usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi; 

3) pozostawienie fragmentów nieskoszonych: 15–20% powierzchni działki rolnej. 

Fragment nieskoszony przy pierwszym i drugim pokosie jest ten sam w danym 

roku. W dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone; 

4) dla działek rolnych nie przekraczających powierzchni 1 ha dopuszczalne jest 

zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej 

działki rolnej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji 

przyrodniczej; 
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5) dopuszczalny wypas zarówno po pierwszym jak i po drugim pokosie do 

31 października, przy obsadzie zwierząt do 1,5 DJP/ha trwałych użytków zielonych 

objętych wsparciem w ramach wariantu, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką 

możliwość w dokumentacji przyrodniczej. 

c) Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym:  

1) wypas przy minimalnej obsadzie zwierząt wynoszącej 0,5 DJP/ha, a maksymalnej 

1,5 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych wsparciem w ramach wariantu; 

2) wypas w sezonie pastwiskowym trwającym od 1 maja do 15 października na 

obszarach do 300 m n.p.m. lub od 20 maja do 1 października na obszarach powyżej 

300 m n.p.m.; 

3) dopuszczalne jest wypasanie przez cały rok koników polskich i koni huculskich 

jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej, 

przy obsadzie zwierząt do 1,5 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych 

wsparciem w ramach wariantów w sezonie po 15 października do 30 kwietnia na 

obszarach do 300 m n.p.m. lub po 1 października do 15 maja na obszarach powyżej 

300 m n.p.m. a w pozostałym okresie tak jak określono w pkt 2.; 

4) obowiązek wykaszania niedojadów raz w roku, w terminie do 31 października;  

5) obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania 

rozdrobnionej biomasy) – dotyczy niedojadów; w terminie do 2 tygodni po pokosie 

siano powinno zostać usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub 

brogi. 

4. Wymogi dla wariantów Pakietu 4 w przypadku ochrony siedlisk lęgowych ptaków: 

Wariant 4.8 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka (kszyka, krwawodzioba, czajki) 

Użytkowanie kośne, pastwiskowe i kośno-pastwiskowe  

a) Wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania: 

1) zakaz wapnowania; 

2) zakaz bronowania; 

3) zakaz stosowania jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych 

w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu lub do 15 czerwca 

w przypadku użytkowania pastwiskowego; 

4) zakaz nawożenia w przypadku użytkowania kośno-pastwiskowego 

i pastwiskowego. 

b) Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym: 

1) Dwa pokosy w ciągu roku:  

 pierwszy pokos w terminie 15 czerwca do 15 lipca,  

 drugi pokos w terminie 15 sierpnia do 31 października, 

W uzasadnionych przypadkach użytkowanie jednokośne w odniesieniu do siedlisk 

o podłożu torfowym jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość 

w dokumentacji przyrodniczej – w terminie od 15 czerwca do 31 października. 
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2) obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania 

rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać 

usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi; 

3) pozostawienie fragmentów nieskoszonych: 15–20% powierzchni działki rolnej. 

W przypadku stosowania dwóch pokosów w ciągu roku należy pozostawić te same 

fragmenty działki rolnej nieskoszone. W dwóch kolejnych latach należy pozostawić 

inne fragmenty nieskoszone; 

4) dla działek nie przekraczających powierzchni 1 ha dopuszczalne jest zrezygnowanie 

z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej działki, jeżeli 

ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej; 

5) przy użytkowaniu jednokośnym dopuszczalny wypas po pokosie do 

31 października, przy obsadzie zwierząt od 0,5 do 1,5 DJP/ha trwałych użytków 

zielonych objętych wsparciem w ramach wariantu, jeżeli ekspert przyrodniczy 

dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej; 

6) dopuszcza się ograniczone nawożenie (do 60 kg N/ha/rok) z wyłączeniem obszarów 

nawożonych przez namuły rzeczne. 

c) wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym: 

1) wypas przy obsadzie zwierząt do 0,5 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych 

wsparciem w ramach wariantu, w sezonie od 15 maja do 15 czerwca oraz przy 

obsadzie zwierząt od 0,5 do 1,5 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych 

wsparciem w ramach wariantu po 15 czerwca do 31 października; 

2) dopuszczalne jest wypasanie przez cały rok koników polskich i koni huculskich 

jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej, 

przy obsadzie zwierząt do 1,5 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych 

wsparciem w ramach wariantów w sezonie po 31 października do 14 maja 

a w pozostałym okresie tak jak określono w pkt 1.; 

3) obowiązek corocznego wykoszenia niedojadów (raz w roku) w terminie od 

15 sierpnia do 15 listopada; 

4) obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania 

rozdrobnionej biomasy) – dotyczy niedojadów; w terminie do 2 tygodni po pokosie 

siano powinno zostać usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub 

brogi.  

Wariant 4.9 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki 

Użytkowanie kośne i kośno-pastwiskowe 

1) zakaz nawożenia, 

2)  zakaz wapnowania  

3) zakaz bronowania; 

4) zakaz stosowania jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych 

w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu; 

5) Koszenie: 

 jeden pokos w roku lub  
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 koszenie całej powierzchni działki rolnej co 2 lata (wyłącznie w przypadku, 

jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji 

przyrodniczej)  

w terminie od 15 sierpnia do 15 lutego kolejnego roku; 

6) w przypadku corocznego koszenia pozostawienie fragmentów nieskoszonych: 

od 15 do 85% powierzchni działki rolnej (procent powierzchni nieskoszone 

określony przez eksperta przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej). W dwóch 

kolejnych latach należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone; 

7) obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania 

rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać 

usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi; 

8) dopuszczalny wypas przed pokosem lub po pokosie, w terminie od 15 maja do 

31 lipca przy obsadzie zwierząt do 0,5 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych 

wsparciem w ramach wariantu, a w terminie od 1 sierpnia do 31 października przy 

obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych wsparciem 

w ramach wariantu, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość 

w dokumentacji przyrodniczej. 

Wariant 4.10 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta (kulika wielkiego) 

Użytkowanie kośne, pastwiskowe i kośno-pastwiskowe  

a) Wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania: 

1) zakaz wapnowania; 

2) zakaz bronowania; 

3) zakaz nawożenia przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym i pastwiskowym; 

4) zakaz stosowania jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych 

w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu w przypadku 

użytkowania kośnego i kośno-pastwiskowego lub do 10 lipca w przypadku 

użytkowania pastwiskowego. 

b) Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym: 

1) Koszenie: 

 jeden lub dwa pokosy w roku (ilość pokosów określona przez eksperta 

przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej): pierwszy pokos w terminie: 

od 10 lipca do 31 lipca, drugi pokos w terminie: od 15 sierpnia do 

31 października lub 

 w szczególnych przypadkach koszenie całej powierzchni działki rolnej co 

2 lata (jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji 

przyrodniczej) w ww. terminach 

2) obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania 

rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać 

usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi; 

3) w przypadku corocznego koszenia pozostawienie fragmentów nieskoszonych:  

15–20% powierzchni działki rolnej (lub w szczególnych przypadkach w odniesieniu 

do turzycowisk, zwłaszcza kępiastych, określonych przez eksperta przyrodniczego 
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w dokumentacji przyrodniczej, pozostawienie 50% powierzchni działki rolnej 

nieskoszonej). W przypadku stosowania dwóch pokosów w ciągu roku należy 

pozostawić te same fragmenty działki rolnej nieskoszone. W dwóch kolejnych 

latach należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone; 

4) dla działek nie przekraczających powierzchni 1 ha dopuszczalne jest zrezygnowanie 

z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej działki, jeżeli 

ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej; 

5) przy użytkowaniu jednokośnym dopuszczalny wypas po pokosie do 

31 października, przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha trwałych użytków zielonych 

objętych wsparciem w ramach wariantu, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką 

możliwość w dokumentacji przyrodniczej; 

6) dopuszcza się ograniczone nawożenie (do 60 kg N/ha/rok) z wyłączeniem obszarów 

nawożonych przez namuły rzeczne. 

c) Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym: 

1) wypas przy obsadzie zwierząt do 0,5 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych 

wsparciem w ramach wariantu w sezonie od 15 maja do 10 lipca oraz przy obsadzie 

zwierząt od 0,5 do 1,5 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych wsparciem 

w ramach wariantu po 10 lipca do 31 października; 

2) dopuszczalne jest wypasanie przez cały rok koników polskich i koni huculskich 

jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej, 

przy obsadzie zwierząt do 1,5 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych 

wsparciem w ramach wariantów w sezonie po 31 października do 14 maja 

a w pozostałym okresie tak jak określono w pkt 1.; 

3) obowiązek corocznego wykoszenia nieodojadów (raz w roku) w terminie od 

15 sierpnia do 15 listopada;  

4) obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania 

rozdrobnionej biomasy) – dotyczy niedojadów; w terminie do 2 tygodni po pokosie 

siano powinno zostać usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub 

brogi.  

Wariant 4.11 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza 

Użytkowanie kośne i kośno-pastwiskowe  

1) zakaz nawożenia;  

2) zakaz wapnowania;  

3) zakaz bronowania; 

4) zakaz stosowania jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych 

w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu; 

5) jeden pokos w ciągu roku, w terminie od 1 sierpnia do 31 października; 

6) pozostawienie fragmentów nieskoszonych: 15–20% powierzchni działki rolnej. 

W dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone; 

7) dla działek nie przekraczających powierzchni 1 ha dopuszczalne jest zrezygnowanie 

z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co rok całej działki, jeżeli 

ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej; 
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8) obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania 

rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać 

usunięte z działki lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi;  

9) dopuszczalny wypas po pokosie do 31 października przy obsadzie zwierząt do 

1 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych wsparciem w ramach wariantu, jeżeli 

ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej; 

V. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie. 

1) Obowiązek posiadania planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej;  

2) Obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów 

krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje dzikiej przyrody; 

3) Obowiązek uprawy odmian regionalnych i/lub amatorskich zarejestrowanych 

w Krajowym Rejestrze z kwalifikowanego materiału siewnego w pierwszym 

i czwartym roku uprawy danej odmiany. W drugim, trzecim i piątym roku uprawy 

tej odmiany – obowiązek uprawy z materiału siewnego uzyskanego ze zbioru 

w poprzednim roku lub; 

4) Obowiązek wytwarzania materiału siewnego zarejestrowanych w Krajowym 

Rejestrze odmian regionalnych i/lub amatorskich zgodnie z przepisami 

o nasiennictwie, przy utrzymaniu czystości i tożsamości odmianowej, prowadzenie 

dokumentacji plantacji oraz wykonywanych zabiegów i uzyskanie świadectwa 

oceny laboratoryjnej lub; 

5) Obowiązek wytwarzania nasion gatunków roślin zagrożonych erozją genetyczną, 

wskazanych w PROW na lata 2014–2020, spełniających minimalne wymagania 

jakościowe (określone w przepisach krajowych) oraz posiadanie wyników badań 

laboratoryjnych w tym zakresie. 

Tabela I. Wymagania jakościowe dla nasion lokalnych odmian zbóż 
 

Lp. 

 
 Gatunki 

 Minimalna czystość 

analityczna (nasiona 

czyste) 

 

 Maksymalna zawartość 

nasion innych gatunków 

(nasiona innych gatunków 

roślin) 

 Minimalna zdolność 

kiełkowania (siewki normalne 

+ nasiona twarde) 

 

   % wagowy  szt./500g  % liczbowy 

1  2  3  4  5 

1 

Pszenica 

płaskurka 

 98 

 

 60
1)

 

 

 85 

 

(Triticum 

diccocum 

Schrank) 

  

 

  

 

  

 

2 

Pszenica 

samopsza 

 98 

 

 60
1)2)

 

 

 85 

 

(Triticum 

monococcum L.) 

  

 

  

 

  

 

3 

Żyto krzyca  98  60  85 

(Secale cereale 

var. multicale 

Metzg. ex Alef.) 

      

1)
 Niedopuszczalna obecność nasion owsa głuchego (Avena fatua) i owsa płonnego (Avena sterilis) 

2)
 Wielkość próby do badań wynosi 1 kg 
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Tabela II. Wymagania jakościowe dla nasion pozostałych lokalnych odmian roślin 

uprawnych 
 

Lp. 

 

 Gatunki  Minimalna czystość  Maksymalna zawartość 

nasion 

 Minimalna zdolność 

kiełkowania 

 

 

  

 

 analityczna (nasiona 

czyste) 

 innych gatunków (nasiona 

innych gatunków roślin) 

 (siewki normalne i nasiona 

twarde) 

    % wagowy  % liczbowy 

1  2  3  4  5 

1 

Lnianka siewna 

(Lnicznik siewny) 

 98  0,3  80 

 (Camelina sativa 

(L.) Crantz) 

      

2 

 

Nostrzyk biały   96  2,5
1)

  80
2)

 

(Melilotus alba 

Medik.)
1)2)

 

      

3 

Lędźwian siewny  98  1,5  80 

(Lathyrus sativus 

L.) 

    

4 

Soczewica jadalna  98  1,5  80 

(Lens culinaris 

Medik.) 

   

5 

 Pasternak  97  0,5  70 

(Pastinaca sativa 

L.) 

      

6 Przelot pospolity     

(Anthylis 

vulneraria L.) 

   

7 gryka zwyczajna     

(Fagopyrum 

esculentum 

Moench) 

   

1)
 Niedopuszczalna obecność nasion kanianki (Cuscuta) 

2)
 Do 30% nasion twardych uznaje się za zdolne do kiełkowania 

 

VI. Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie. 

1) Obowiązek posiadania planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej; 

2) Obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów 

krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje dzikiej przyrody. 

b. Wymogi Pakietów Rolnictwa ekologicznego 

 

I. Wymogi wspólne dla wszystkich Pakietów: 

1) Obowiązek posiadania planu działalności ekologicznej; 
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2) Obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu 

nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje dzikiej przyrody; 

3) Obowiązek produkcji ekologicznej – co jest potwierdzone informacjami zawartymi 

w wykazie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. 

o rolnictwie ekologicznym i odpowiedniego przeznaczenia plonu (m. in. do przetwórstwa, 

sprzedaży, przekazania do innych gospodarstw, spasania). 

II. Wymogi dodatkowe dla Pakietu 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji  

1) Obowiązek corocznego wykonywania na plantacji zabiegów uprawowych 

i pielęgnacyjnych, w szczególności usuwanie odrostów i samosiewów;  

2) Obowiązek utrzymania minimalnej obsady dla poszczególnych gatunków roślin 

z tolerancją do 10%; 

3) Obowiązek uprawy gatunków drzew owocowych w okresie owocowania i/lub krzewów 

owocujących. 

4) Jest tyle drzew w okresie owocowania lub na podkładkach karłowych lub półkarłowych, 

ile jest wymagane do spełnienia warunku określonego w § 12 ust. 2 pkt 3, a uprawa tych 

drzew jest prowadzona nie krócej niż rok, 

5) Jest tyle krzewów owocujących, ukorzenionych i spełniających wymagania dotyczące 

średnicy elitarnego i kwalifikowanego materiału szkółkarskiego, określone dla krzewów 

jagodowych w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania 

oraz jakości materiału siewnego, ile jest wymagane do spełnienia warunku określonego 

w § 12 ust. 2 pkt 3. 

III. Wymogi dodatkowe dla Pakietu 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji 

1) Obowiązek corocznego wykonywania na plantacji zabiegów uprawowych 

i pielęgnacyjnych, w szczególności usuwanie odrostów i samosiewów; 

2) Obowiązek utrzymania minimalnej obsady dla poszczególnych gatunków roślin 

z tolerancją do 10%; 

3) Obowiązek uprawy gatunków drzew owocowych w okresie owocowania i/lub krzewów 

owocujących. 

4) Jest tyle drzew w okresie owocowania lub na podkładkach karłowych lub półkarłowych, 

ile jest wymagane do spełnienia warunku określonego w § 12 ust. 2 pkt 3, a uprawa tych 

drzew jest prowadzona nie krócej niż rok, 

5) Jest tyle krzewów owocujących, ukorzenionych i spełniających wymagania dotyczące 

średnicy elitarnego i kwalifikowanego materiału szkółkarskiego, określone dla krzewów 

jagodowych w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania 

oraz jakości materiału siewnego, ile jest wymagane do spełnienia warunku określonego 

w § 12 ust. 2 pkt 3. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 

WYKAZ GRUP UPRAW, GATUNKÓW ROŚLIN, GATUNKÓW PTAKÓW, JEDNOSTEK FITOSOCJOLOGICZNYCH 

I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH ORAZ RAS ZWIERZĄT, OBJĘTYCH PŁATNOŚCIĄ ROLNO-ŚRODOWISKOWO- 

-KLIMATYCZNĄ I PŁATNOŚCIĄ EKOLOGICZNĄ 
 

1. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone obejmuje następujące grupy uprawy: 

L.p. Grupa upraw Przykładowe gatunki roślin w ramach grupy upraw 

1 Zboża pszenica, jęczmień, owies, żyto, pszenżyto, mieszanki zbożowe, 

kukurydza, sorgo 

2 Strączkowe + warzywa strączkowe łubin, groch (także wg. starego nazewnictwa peluszki, 

grochopeluszki), bobik, wyka, seradela, soja, lędźwian, fasola, bób, 

soczewica, fasola szparagowa (zwykła), groch 

3 Motylkowate drobnonasienne roczna uprawa koniczyna egipska, koniczyna krwistoczerwona, koniczyna perska, 

nostrzyk  

4 Mieszanka jednoroczna traw, trawy w siewie 

czystym z przeznaczeniem na nasiona 

  

5 Mieszanka jednoroczna traw z motylkowatymi 

drobnonasiennymi 

  

6 Okopowe + warzywa korzeniowe ziemniaki, buraki, marchew pastewna, burak ćwikłowy, marchew, 

pietruszka, seler, pasternak, skorzonera, salsefia, cykoria sałatowa 

(warzywna) 

7 Oleiste rzepak, rzepik, słonecznik, gorczyca, rzodkiew oleista, 

8 Pastewne + warzywa kapustowate i rzepowate kapusta pastewna, dynia pastewna, perko, kapusta, kalafior, brokuł, 

brukselka, jarmuż, kalarepa, kapusta pekińska, rzepa, rzodkiew, 

rzodkiewka, brukiew, 

9 Mieszanka strączkowo-gorczycowa  mieszanki z dwóch grup roślin uprawnych jednoroczne 

10 Mieszanka strączkowo-słonecznikowa mieszanki z dwóch grup roślin uprawnych jednoroczne 

11 Mieszanka strączkowo-zbożowa mieszanki z dwóch grup roślin uprawnych jednoroczne 

12 Proso proso 

13 Facelia facelia 
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14 Len, lnianka len oleisty, len włóknisty, lnianka siewna (lnicznik) 

15 Mak mak 

16 Gryka gryka 

17 Wieloletnie mieszanka wieloletnia traw, mieszanka wieloletnia traw 

z motylkowatymi drobnonasiennymi, lucerna, esparceta, komonica, 

nostrzyk, rutwica, truskawka, warzywa: rabarbar, szczaw, szparagi 

18 Pozostałe warzywa szpinak zwyczajny, koper, koper włoski, pomidor, papryka, 

oberżyna, ogórek, dynia, cukinia, kabaczek, arbuz, melon, sałata, 

endywia, cebula, czosnek, por, szczypiorek 

19 Rośliny miododajne chaber bławatek, ostrzeń pospolity , pszczelnik mołdawski, rukiew 

siewna, szczeć leśna, szczeć sukiennicza, ślaz maurytański, 

ślazówka ogrodowa, trojeść krwista, wyka kosmata 

20 Zioła arcydzięgiel litwor, babka lancetowata, bazylia pospolita, bylica 

estragon, bylica piołun, czarnuszka siewna, cząber ogrodowy, 

czosnek niedźwiedzi, dziurawiec zwyczajny, fiołek trójbarwny, 

hyzop lekarski, jeżówka purpurowa, kocanki piaskowe, kolendra 

siewna, kozieradka pospolita, kozłek lekarski, krokosz barwierski, 

krwawnik pospolity, lawenda wąskolistna, lebiodka pospolita, 

lnianka (lnica) pospolita, lubczyk ogrodowy, majeranek ogrodowy, 

malwa czarna, melisa lekarska, mięta kędzierzawa, mięta 

pieprzowa, mniszek lekarski, mydlnica lekarska, nagietek lekarski, 

ogórecznik lekarski, orlik pospolity, ostropest plamisty, prawoślaz 

lekarski, różeniec górski, rumian rzymski (szlachetny), rumianek 

pospolity, ruta zwyczajna, rutwica lekarska, rzewień dłoniasty, 

serdecznik pospolity, szałwia lekarska, szanta zwyczajna, ślaz 

dziki, turówka leśna, turówka wonna, tymianek pospolity, tymianek 

właściwy, wiesiołek dwuletni, złocień dalmatyński, żeń-szeń 

prawdziwy 

 

2. Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych obejmuje następujące odmiany drzew: 

Gatunek 
 

 Odmiana 
 

Jabłonie 

 

 Ananas Berżenicki, Antonówka Półtorafuntowa, Aporta, Babuszkino, Beforest, Berner 

 

  Rosen, Boiken, Bukówka, Cellini, Cesarz Wilhelm, Charłamowska, Cukrówka Litewska 
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 (Białe Słodkie), Cyganka, Cytrynówka, Czarnodrzewne, Czarnoguz, Dobry Kmiotek, 

Filippa, Gaskońskie Szkarłatne, Glogierówka, Grafsztynek Czerwony, Grafsztynek 

Inflancki, Grafsztynek Prawdziwy, Grahama Jubileuszowe, Grochówka, Gruchoty, Jakub 

Lebel, Kalwila Czerwona Jesienna, Kalwila Letnia Fraas'a, Kandil Sinap, Kantówka 

Gdańska, Kardynalskie, Koksa Pomarańczowa, Korobówka, Kosztela, Kronselska, Królowa, 

Krótkonóżka Królewska, Książę Albrecht Pruski, Książęce, Kuzynek Buraczek, 

Landsberska, Malinowa Oberlandzka, Mank's Kϋchenapfel, Montwiłłówka, Niezrównane 

Peasgooda, Ontario, Oliwka Czerwona, Oliwka Inflancka, Papierówka Słodka, Pąsówka, 

Pepina Linneusza, Pepina Parkera, Pepina Ribstona, Piękna z Barnaku, Piękna z Herrnhut, 

Piękna z Rept, Rajewskie, Rarytas Śląski, Reneta Ananasowa, Reneta Baumana, Reneta 

Blenheimska, Reneta Gwiazdkowa, Reneta Karmelicka, Reneta Kasselska, Reneta Kulona, 

Reneta Muszkatołowa, Reneta Orleańska, Reneta Sudecka, Reneta Szampańska, Reneta 

Szara, Reneta Złota, Reneta Zuccalmaglio, Różanka Polska, Różanka Wirgińska, Ryszard 

Żółty, Signe Tillisch, Strumiłłówka, Suislepper, Sztetyna Czerwona, Sztetyna Zielona, 

Śmietankowe, Titówka, Truskawkowe Nietschnera, Węgierczyk, Złotka Kwidzyńska, Złota 

Szlachetna, Zorza, Żeleźniak 

 

Grusze 

 

 Amanlisa, Bera Boska, Bera Diela, Bera Liońska, Bera Szara, Bera Ulmska, Bergamota 

Czerwona Jesienna, Bojka, Cytrynówka, Diuszesa Wczesna, Dobra Ludwika, Dobra Szara, 

Dr Jules Guyot, Dziekanka Lipcowa, Dziekanka Jesienna, Flamandka, Józefinka, Kalebasa 

Płocka, Kongresówka, Król Sobieski, Księżna Elza, Napoleonka, Owsianka, Panienka, 

 

 Paryżanka, Patawinka, Pomarańczówka, Proboszczówka, Pstrągówka, Pstrągówka Zimowa, 

Salisbury, Tongrówka, Urbanistka, Winiówka Francuska, Żyfardka 

 

Czereśnie 

 

 Bladoróżowa, Czarna Późna, Dönissena Żółta, Gubeńska, Gubińska Czarna, Kanarkowa, 

Kassina, Kozerska, Kunzego, Lotka Trzebnicka, Merla, Miodówka, Przybrodzka, Sercówka 

Nieszawska, Wczesna Riversa, Wolska 

 

Wiśnie 

 

 Hiszpanka, Hortensja, Książęca, Minister Podbielski, Pożóg 29, Szklanka Wielka, Wczesna 

Ludwika, Włoszakowice, Wróble, Wiśnie odroślowe lokalne 

 

Śliwy 

 

 Brzoskwiniowa, Fryga, Kirka, Lubaszka, Mirabelka z Nancy, Renkloda Zielona, Węgierka 

Łowicka 
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3. Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 i Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 

2000: 

1) Ochrona cennych siedlisk: 

a) Wariant 4.1 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe i Wariant 5.1 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe obejmują następujące 

jednostki fitosocjologiczne: zbiorowiska związku Molinion oraz nawiązujące do nich, na których udokumentowana 

zostanie obecność gatunków identyfikujących. Siedliska: 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe i siedliska nawiązujące; 

b) Wariant 4.2 Zalewowe łaki selernicowe i słonorośla i Wariant 5.2 Zalewowe łaki selernicowe i słonorośla obejmują 

następujące jednostki fitosocjologiczne: zbiorowiska ze związku Cnidion, zespół Sanguisorbo-Silaetum, zbiorowiska klas 

Asteretea tripolium i Tero-Salicornietea, zespół Potentillo-Festucetum i Scirpetum maritimi oraz nawiązujące do nich, na 

których udokumentowana zostanie obecność gatunków identyfikujących.. Siedliska: 6440 Łąki selernicowe, 1330 Solniska 

nadmorskie, 1310 Śródlądowe błotniste solniska z solirodem, 1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary oraz 

siedliska nawiązujące do wymienionych powyżej; 

c) Wariant 4.3 Murawy i Wariant 5.3 Murawy obejmują następujące jednostki fitosocjologiczne: zbiorowiska klas Festuco-

Brometea, Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis, Nardo-Callunetea, zbiorowiska okrajkowe z klasy Trifolio-

Geranietea oraz zbiorowiska nawiązujące do wymienionych jednostek, na których udokumentowana zostanie obecność 

gatunków identyfikujących. Siedliska: 6120 ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe, 6210 murawy kserotermiczne, 

6230 murawy bliźniczkowe, 2230 wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi, 5130 zarośla jałowca na murawach 

lub na wrzosowiskach, 4030 suche wrzosowiska, murawy zawciągowe oraz siedliska nawiązujące do wymienionych 

powyżej; 

d) Wariant 4.4 Półnaturalne łąki wilgotne i Wariant 5.4 Półnaturalne łąki wilgotne obejmują następujące jednostki 

fitosocjologiczne: zbiorowiska związku Calthion oraz nawiązujące do nich zbiorowiska, na których udokumentowana 

zostanie obecność gatunków identyfikujących, z wyłączeniem zbiorowisk kadłubowych; 

e) Wariant 4.5 Półnaturalne łąki świeże i Wariant 5.5 Półnaturalne łąki świeże obejmują następujące jednostki 

fitosocjologiczne: bogate gatunkowo zbiorowiska związków Arrhenatherion Cynosurion i Polygono-Trisetion oraz 

zbiorowiska nawiązujące do wymienionych jednostek fitooscjologicznych, na których udokumentowana zostanie obecność 

gatunków identyfikujących. Siedliska: 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, 6520 górskie łąki 

konietlicowe oraz siedliska nawiązujące do wymienionych powyżej; 

f) Wariant 4.6 Torfowiska i Wariant 5.6 Torfowiska obejmują następujące jednostki fitosocjologiczne: zbiorowiska klas 

Scheuzerio-Caricetea nigrae, Oxycoco-Sphagnetea, wybrane zbiorowiska związku Magnocaricion, Cratoneurion 

commutati oraz zbiorowiska nawiązujące do wymienionych jednostek, na których udokumentowana zostanie obecność 

gatunków identyfikujących. Siedliska: 7110, 7120 torfowiska wysokie, 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska, 7150 

obniżenia na podłożu torfowym, 7210 torfowiska nakredowe, 7230 torfowiska zasadowe, 4010 wilgotne wrzosowiska, 

7220 źródliska wapienne oraz siedliska nawiązujące do wymienionych powyżej. 

2) Wariant 4.7 Ekstensywne użytkowanie na OSO obejmuje jednostki fitosocjologiczne występujące na OSO. 

3) Warianty 4.8 – 4.11 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków, obejmują następujące gatunki: 

a) derkacz (Crex crex), 
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b) rycyk (Limosa limosa), 

c) czajka (Vanellus vanellus), 

d) kszyk (Gallinago gallinago), 

e) krwawodziób (Tringa totanus), 

f) wodniczka (Acrocephalus paludicola), 

g) dubelt (Gallinago media), 

h) kulik wielki (Numenius arquata). 

4. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie: 

a) pszenica płaskurka (Triticum diccocum Schrank), 

b) pszenica samopsza (Triticum monococcum L.), 

c) żyto krzyca (Secale cereale var. multicale Metzg. ex Alef.) (roślina dwuletnia), 

d) lnianka siewna (lnicznik siewny) (Camelina sativa (L.) Crantz) 

e) nostrzyk biały (Melilotus alba Medik.) (roślina roczna oraz roślina dwuletnia), 

f) lędźwian siewny (Lathyrus sativus L.)  

g) soczewica jadalna (Lens culinaris Medik.)  

h) pasternak (Pastinaca sativa L.) (roślina dwuletnia), 

i) przelot pospolity (Anthylis vulneraria L.)  

j) gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum Moench), 

5. Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie obejmuje następujące gatunki zwierząt: 

Gatunek 
 

 Rasa 
 

Bydło 

 

 bydło rasy polskiej czerwonej, bydło rasy białogrzbietej, bydło rasy polskiej czerwono-

białej, bydło rasy polskiej czarno-białej 

 

Konie 

 

 koniki polskie, konie huculskie, konie małopolskie, konie śląskie, konie wielkopolskie, 

konie zimnokrwiste w typie sokólskim, konie zimnokrwiste w typie sztumskim 

 

Owce 

 

owce rasy wrzosówka, owce rasy świniarka, owce olkuskie, polskie owce górskie odmiany 

barwnej, owce rasy merynos odmiany barwnej, owce uhruskie, owce wielkopolskie, owce 

żelaźnieńskie, owce rasy korideil, owce kamienieckie, owce pomorskie, owce rasy cakiel 

podhalański, owce rasy merynos polski w starym typie, czarnogłówka, owce pogórza 

 

Świnie 

 

 świnie rasy puławskiej, świnie rasy złotnickiej białej, świnie rasy złotnickiej pstrej 

 

Kozy  koza karpacka 
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6. Rolnictwo ekologiczne obejmuje następujące uprawy: 

Lp. Pakiet lub nazwa polska 

rośliny uprawnej 

Nazwa łacińska gatunku  Klasyfikacja dla potrzeb 

upraw w rolnictwie 

ekologicznym: 

R – uprawy rolnicze, ,  

W – uprawy warzywne,  

Z – uprawy roślin zielarskich, 

S – uprawy sadownicze, 

Se – ekstensywne uprawy 

sadownicze,  

P – uprawy paszowe na 

gruntach ornych  

 Klasyfikacja roślin 

dla potrzeb 

sprawozdawczości: 

UR – uprawy 

roczne, 

UD – uprawy 

dwuletnie, 

UW – uprawy 

wieloletnie 

P – pozostałe 

 

 

Pakiet 1. Uprawy rolnicze 

w okresie konwersji i  

Pakiet 7. Uprawy rolnicze po 

okresie konwersji 

 

 

  

 

  

 

1   bobik  Vicia faba var. minor.  R  UR 

2   burak cukrowy  Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. 

crassa var. altissima Doll 

 R  UR 

3   chmiel  Humulus lupulus L.  R  UW 

4   czosnek cuchnący  Allium odorum L.  R*  UW 

5   dynia oleista  Cucurbita pepo convar. styriaca 

Grebensc. 

 R  UR 

6   esparceta siewna na nasiona  Onobrychis vicifolia Scop.  R  UW 

7   facelia błękitna na nasiona  Phacelia tanacetifolia Benth.  R  UR 

8   gorczyca biała  Sinapis alba L.  R  UR 

9   gorczyca czarna  Brassica nigra (L.) Koch.  R  UR 

10   gorczyca sarepska  Brassica juncea (L.) Czern.  R  UR 

11   groch siewny  Pisum sativum L.  R  UR 

12   gryka zwyczajna  Fagopyrum esculentum Moench  R  UR 

13   inne gatunki pszenic    R  UR 

14   jęczmień jary  Hordeum vulgare L.  R  UR 

15   jęczmień ozimy  Hordeum vulgare L.  R  UR 

16   komonica zwyczajna na 

nasiona 

 Lotus corniculatus L.  R  UW 
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17   koniczyna biała na nasiona  Trifolium repens L.  R  UW 

18   koniczyna białoróżowa na 

nasiona 

 Trifolium hybridum L.  R  UW 

19   koniczyna czerwona na 

nasiona 

 Trifolium pratense L.  R  UW 

20   koniczyna krwistoczerwona 

na nasiona 

 Trifolium incarnatum L.  R  UR 

21   koniczyna perska na nasiona  Trifolium resupinatum L.  R  UR 

22   kukurydza  Zea mays L.  R  UR 

23   len oleisty  Linum usitatissimum L. convar. 

Mediterraneum (Vavilov ex Ell.) 

Kulpa et Danert 

 R  UR 

24   len włóknisty  Linum usitatissimum L. convar. 

usitatissimum 

 R  UR 

25   lnianka siewna (lnicznik)  Camelina sativa (L.) Crantz  R  UR 

26   lucerna chmielowa 

(nerkowata) na nasiona 

 Medicago lupulina L.  R  UW 

27   lucerna mieszańcowa na 

nasiona 

 Medicago x varia Martyn  R  UW 

28   lucerna sierpowata na 

nasiona 

 Medicago spp.  R  UW 

29   lucerna siewna na nasiona  Camelina sativa (L.) Crantz  R  UW 

30   łubin biały na nasiona  Lupinus albus L.  R  UR 

31   łubin wąskolistny na nasiona  Lupinus angustifolius L.  R  UR 

32   łubin żółty na nasiona  Lupinus luteus L.  R  UR 

33   mieszanka jednoroczna traw    R  UR 

34  trawy w siewie czystym 

z przeznaczeniem na nasiona 

 R UR 

35  trawy w siewie czystym 

z przeznaczeniem na nasiona 

 R UW 

36   mieszanka strączkowo-

gorczycowa 

   R  UR 

37   mieszanka strączkowa    R  UR 

38   mieszanka strączkowo-

słonecznikowa 

   R  UR 
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39   mieszanka strączkowo-

zbożowa 

   R  UR 

40      

41   mieszanka zbożowa    R  UR 

42   nostrzyk biały na nasiona  Melilotus alba Medik L.  R  UR 

43   nostrzyk biały na nasiona  Melilotus alba Medik L.  R  UW 

44   nostrzyk żółty (lekarski)  Melilotus officinalis (L.)Pall.  R  UD 

45   nostrzyk żółty (lekarski)  Melilotus officinalis (L.)Pall.  R  UW 

46   owies zwyczajny  Avena sativa L.  R  UR 

47   peluszka  Pisum arvense L.  R  UR 

48   proso  Panicum miliaceum L.  R  UR 

49   pszenica zwyczajna jara  Triticum aestivum L. emend. Fiori et 

Paol. 

 R  UR 

50   pszenica zwyczajna ozima  Triticum aestivum L. emend. Fiori et 

Paol. 

 R  UR 

51  pszenica samopsza jara Triticum monococcum R UR 

52  pszenica samopsza ozima Triticum monococcum R UR 

53  pszenica płaskurka jara Triticum dicoccum R UR 

54  pszenica płaskurka ozima Triticum dicoccum R UR 

55  pszenica orkisz jary Triticum pelta R UR 

56  pszenica orkisz ozimy Triticum pelta R UR 

57   pszenżyto jare  x Triticosecale Wittm.  R  UR 

58   pszenżyto ozime  x Triticosecale Wittm.  R  UR 

59   rzepak jary  Brassica napus L.  R  UR 

60   rzepak ozimy  Brassica napus L.  R  UR 

61   rzepik  Brassica rapa var. typica Posp.  R  UR 

62   rzodkiew oleista na nasiona  Raphanus sativus var. oleiformis Pers.  R  UR 

63   seradela uprawna  Ornithopus sativus Brot.  R  UR 

64   słonecznik oleisty  Helianthus annuus L.  R  UR 

65   soja zwyczajna  Glycine max (L.) Merrill  R  UR 

66   sorgo  Sorghum spp.  R  UR 

67   szarłat z wyjątkiem A. 

retroflexus 

 Amaranthus spp.  R  UR 

68   topinambur  Helianthus tuberosus L.  R  UR 

69   topinambur  Helianthus tuberosus L.  R  UW 
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70   wyka kosmata na nasiona  Vicia villosa L.  R*  UD 

71   wyka siewna  Vicia sativa L.  R  UR 

72   żyto jare  Secale cereale L.  R  UR 

73   żyto ozime  Secale cereale L.  R  UR 

74  krzyca Secate cereale var. multicaule Metzg. 

ex Alef. 

R UD 

 

 

Pakiet 2. Uprawy warzywne 

w okresie konwersji i  

Pakiet 8. Uprawy warzywne  

po okresie konwersji 

  

 

  

 

  

 

1   arbuz (kawon)  Citrullus vulgaris (Thunb.)Matsum et 

Nakai 

 W  UR 

2  bakłażan/oberżyna Solanum melongena L.  W UR 

3   bób  Vicia faba L.  W  UR 

4   brokuł włoski  Brassica oleracea var. italica Plenck  W  UR 

5   brukiew jadalna  Brassica napus var. napobrassica (L.) 

Rchb. 

 W  UR 

6   burak ćwikłowy  Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. 

crassa var. conditiva Alef. 

 W  UR 

7   burak liściowy  Beta vulgaris ssp. vulgaris convar. 

Vulgaris var. cicla L. 

 W  UR 

8   cebula szalotka  Allium cepa grupa. aggregatum  W  UR 

9   cebula perłowa  Allium ampeloprasum L.  W  UR 

10  cebula siedmiolatka Allium fistulosum L.  W UW 

11   cebula zwyczajna  Allium cepa L.  W  UR 

12   chrzan pospolity  Cochlearia armoracia L.  W  UW 

13   cukinia  Cucurbita pepo var. giromontina  W  UR 

14   czosnek  Allium sativum L.  W  UR 

15   dynia olbrzymia  Cucurbita maxima Duch.  W  UR 

16   dynia zwyczajna  Cucurbita pepo L.  W  UR 

17   fasola wielokwiatowa  Phaseolus coccineus L.  W  UR 

18   fasola zwykła  Phaseolus vulgaris L.  W  UR 

19   groch cukrowy  Pisum sativum var. saccharatum  W  UR 

20   groch łuskowy  Pisum sativum var. pachylobum  W  UR 

21   jarmuż  Brassica oleracea var. acephala  W  UR 
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subvar. sabellica L. 

22   kalafior  Brasica oleracea var. botrytis L.  W  UR 

23   kalarepa  Brassica oleracea var. gongylodes L.  W  UR 

24   kapusta brukselska  Brassica oleracea var. gemmifera 

(DC.) Schwarz 

 W  UR 

25   kapusta chińska  Brassica rapa var. chinensis  W  UR 

26   kapusta głowiasta biała  Brassica oleracea var. capitata f. alba 

(L.) Duchesene 

 W  UR 

27   kapusta głowiasta czerwona  Brassica oleracea var. capitata f. rubra 

(L.) Duchesene 

 W  UR 

28   kapusta pekińska  Brassica rapa var. pekinensis  W  UR 

29   kapusta włoska  Brassica oleracea var. italica Plenck  W  UR 

30   karczoch  Cynara scolymus L.  W  UR 

31   koper ogrodowy  Anethum graveolens L.  W  UR 

32   koper włoski  Foeniculum vulgare Mill.  W  UR 

33   kukurydza cukrowa  Zea mays var. saccharata (Sturtev.) 

Zhuk. 

 W  UR 

34   marchew jadalna  Daucus carota L.  W  UR 

35   oberżyna (bakłażan)  Solanum melongera L.  W  UR 

36   ogórek  Cucumis sativus L.  W  UR 

37   papryka  Capsicum annuum L.  W  UR 

38   pasternak  Pastinaca sativa L.  W  UR 

39   patison  Cucurbita pepo var. patissonina  W  UR 

40   pietruszka korzeniowa  Petroselinum sativum ssp. tuberosum  W  UR 

41   pietruszka naciowa  Petroselinum sativum ssp. crispum  W  UR 

42   pomidor  Lycopersicon esculentum Mill.  W  UR 

43   por  Allium porrum L.  W  UR 

44   rabarbar ogrodowy  Rheum rhaponticum  W  UW 

45   roszponka warzywna  Valerianella olitoria (L.) Latter. Em. 

Betcke 

 W  UR 

46   rzepa jadalna  Brassica rapa subsp. rapa  W  UR 

47   rzodkiew  Raphanus sativus var. niger Kerner  W  UR 

48   rzodkiewka  Raphanus sativus var. sativus  W  UR 

49   sałata głowiasta  Lactuca sativa var. capitata  W  UR 

50   sałata listkowa  Lactuca sativa var. foliosa  W  UR 
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51   sałata łodygowa  Lactuca sativa var. angustana  W  UR 

52   seler korzeniowy  Apium graveolens var. rapaceum  W  UR 

53   seler naciowy  Apium graveolens var. dulce  W  UR 

54   soczewica jadalna  Lens culinaris Medik.  W  UR 

55   szczaw  Rumex acetosa L.  W  UW 

56   szczypiorek  Allium schoenoprasum L.  W  UW 

57   szparag  Asparagus officinalis L.  W  UW 

58   szpinak zwyczajny  Spinacia oleracea L.  W  UR 

59   ziemniak  Solanum tuberosum L.  W  UR 

 

 

Pakiet 3. Uprawy zielarskie 

w okresie konwersji i  

Pakiet 9. Uprawy zielarskie 

po okresie konwersji 

  

 

  

 

  

 

1  arcydzięgiel litwor  Archangelica officinalis L.  Z  UR 

2  babka lancetowata  Plantago lanceolata L.  Z  UW 

3  bazylia pospolita  Ocimum basilicum L.  Z  UR 

4  bylica estragon  Artemisia dracunculus L  Z  UW 

5  czarnuszka siewna  Nigella sativa L.  Z  UR 

6  cząber ogrodowy  Satureja hortensis L.  Z  UR 

7  czosnek niedźwiedzi  Allium ursinum L.  Z  UW 

8  dziurawiec zwyczajny  Hypericum perforatum L.  Z  UW 

9  hyzop lekarski  Hyssopus officinalis L.  Z  UW 

10  jeżówka purpurowa  Echinacea purpurea  Z  UW 

11  kminek zwyczajny  Carum carvi L.  Z  UD 

12  kocanki piaskowe  Helichrysum arenarium Moench.  Z  UW 

13  kolendra siewna  Coriandrum sativum L.  Z  UR 

14  kozieradka pospolita  Trigonella foenum graecum L.  Z  UR 

15  kozłek lekarski  Valeriana officinalis L.  Z  UR lub UD 

16  krwawnik pospolity  Achillea millefolium L.  Z  UW 

17  lawenda wąskolistna  Lavandula angustifolia Mill.  Z  UW 

18  lebiodka pospolita  Origanum vulgare L.  Z  UW 

19  lubczyk ogrodowy  Levisticum officinalis L.  Z  UW 

20  majeranek ogrodowy  Origanum majorana L.  Z  UR 

21  malwa czarna  Althea rosea (L.) Cav.  Z  UD 

22  melisa lekarska  Melissa officinalis L.  Z  UW 
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23  mięta kędzierzawa  Mentha crispa L.  Z  UW 

24  mięta pieprzowa  Mentha piperita L.  Z  UW 

25  mniszek lekarski  Taraxacum officinalis L.  Z  UW 

26  nagietek lekarski  Calendula officinalis L.  Z  UR 

27  ogórecznik lekarski  Borago officinalis L.  Z  UR 

28  ostropest plamisty  Silybum marianum L.  Z  UR 

29  różeniec górski  Rhodiola rosea L.  Z  UW 

30  rumian rzymski (szlachetny)  Anthemis nobilis L.  Z  UW 

31  rumianek pospolity  Chamomilla recutita (L.) Rauch.  Z  UR 

32  rutwica lekarska  Galega officinalis L.  Z  UW 

33  rzewień dłoniasty  Rheum palmatum L.  Z  UW 

34  serdecznik pospolity  Leonurus cardiaca L.  Z  UW 

35  szałwia lekarska  Salvia officinalis L.  Z  UW 

36  ślaz dziki  Malva sylvestris L.  Z  UW 

37  tymianek właściwy  Thymus vulgaris L.  Z  UW 

38  wiesiołek dwuletni  Oenothera biennis L.  Z  UD 

39  złocień dalmatyński  Chrysanthemum cinerariaefolium Vis.  Z  UW 

40  żeń-szeń prawdziwy  Panax ginseng C.A.Mey  Z  UW 

 Pakiet 4. Uprawy sadownicze 

w okresie konwersji i 

Pakiet 10. Uprawy 

sadownicze po okresie 

konwersji 

  

 

  

 

  

 

1  agrest (porzeczka agrest)   S  UW 

2  borówka wysoka i średnia   S  UW 

3  brzoskwinia i nektaryna   S  UW 

4  czereśnia   S  UW 

5  grusza domowa   S  UW 

6  jabłoń domowa   S  UW 

7  jeżyna   S  UW 

8  malina   S  UW 

9  morela   S  UW 

10  porzeczka   S  UW 

11  poziomka   S  UW 
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12  śliwa domowa   S  UW 

13  truskawka   S  UW 

14  winorośl   S  UW 

15  wiśnia pospolita   S  UW 

1  aronia czarnoowocowa   Se  UW 

2  bez czarny   Se  UW 

3  borówka brusznica   Se  UW 

4  borówka niska   Se  UW 

5  dereń jadalny   Se  UW 

6  jagoda kamczacka 

(suchodrzew jadalny) 

  Se  UW 

7  pigwa pospolita   Se  UW 

8  rokitnik zwyczajny  Se UW 

9  róża dzika   Se  UW 

10  róża pomarszczona   Se  UW 

11  śliwa japońska   Se  UW 

 Pakiet 5. Uprawy paszowe na 

gruntach ornych w okresie 

konwersji i 

Pakiet 11. Uprawy paszowe 

na gruntach ornych po 

okresie konwersji 

   

1  bobik  Vicia faba L.  P  UR 

2  brukiew pastewna  Brassica napus var. napobrassica  P  UR 

3  burak pastewny  Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. 

crassa var. crassa 

 P  UR 

4  dynia pastewna  Cucurbita pepo convar. Pepo  P  UR 

5  esparceta siewna  Onobrychis vicifolia Scop.  P  UW 

6  facelia błękitna  Phacelia tanacetifolia Benth.  P  UR 

7  gorczyca biała  Sinapis alba L.  P  UR 

8  gorczyca czarna  Brassica nigra (L.) Koch.  P  UR 

9  gorczyca sarepska  Brassica juncea (L.) Czern.  P  UR 

10  groch siewny  Pisum sativum L.  P  UR 

11  gryka zwyczajna  Fagopyrum esculentum Moench  P  UR 

12  inne gatunki pszenic    P  UR 
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13  jęczmień jary  Hordeum vulgare L.  P  UR 

14  jęczmień ozimy  Hordeum vulgare L.  P  UR 

15  kapusta pastewna  Brassica oleracea convar. acephala  P  UR 

16  komonica zwyczajna  Lotus corniculatus L.  P  UW 

17  koniczyna biała  Trifolium repens L.  P  UW 

18  koniczyna białoróżowa  Trifolium hybridum L.  P  UW 

19  koniczyna czerwona  Trifolium pratense L.  P  UW 

20  koniczyna krwistoczerwona  Trifolium incarnatum L.  P  UR 

21  koniczyna perska  Trifolium resupinatum L.  P  UR 

22  kukurydza  Zea mays L.  P  UR 

23  lnianka siewna (lnicznik)  Camelina sativa (L.) Crantz  P  UR 

24  lucerna chmielowa 

(nerkowata) 

 Medicago lupulina L.  P  UW 

25  lucerna mieszańcowa  Medicago x varia Martyn  P  UW 

26  lucerna sierpowata  Medicago spp.  P  UW 

27  lucerna siewna  Camelina sativa (L.) Crantz  P  UW 

28  łąka przemienna**   P  UW 

29  łubin biały  Lupinus albus L.  P  UR 

30  łubin wąskolistny  Lupinus angustifolius L.  P  UR 

31  łubin żółty  Lupinus luteus L.  P  UR 

32  marchew pastewna  Daucus carota L.  P  UR 

33  mieszanka jednoroczna traw    P  UR 

34  mieszanka jednoroczna traw 

z motylkowatymi 

drobnonasiennymi 

   P  UR 

35 trawy w siewie czystym z 

przeznaczeniem na nasiona 

  P UR 

36 trawy w siewie czystym z 

przeznaczeniem na nasiona 

  P UW 

37  mieszanka strączkowo-

gorczycowa 

   P  UR 

38  mieszanka strączkowa    P  UR 

39  mieszanka strączkowo-

słonecznikowa 

   P  UR 

40  mieszanka strączkowo-    P  UR 
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zbożowa 

41  mieszanka wieloletnia traw    P  UW 

42  mieszanka wieloletnia traw z 

motylkowatymi 

drobnonasiennymi 

   P  UW 

43  mieszanka zbożowa    P  UR 

44  nostrzyk biały  Melilotus alba Medik L.  P  UR 

45  nostrzyk biały  Melilotus alba Medik L.  P  UW 

46  nostrzyk żółty (lekarski)  Melilotus officinalis (L.)Pall.  P  UD 

47  nostrzyk żółty (lekarski)  Melilotus officinalis (L.)Pall.  P  UW 

48  owies  Avena sativa L.  P  UR 

49  owies szorstki Avena strigosa Schleb.  P UR 

50  pastwisko przemienne**    P  UW 

51  peluszka  Pisum arvense L.  P  UR 

52  proso  Panicum miliaceum L.  P  UR 

53  pszenica zwyczajna jara  Triticum aestivum L. emend. Fiori et 

Paol. 

 P  UR 

54  pszenica zwyczajna ozima  Triticum aestivum L. emend. Fiori et 

Paol. 

 P  UR 

55  pszenżyto jare  x Triticosecale Wittm.  P  UR 

56  pszenżyto ozime  x Triticosecale Wittm.  P  UR 

57  rzepa pastewna  Brassica rapa subsp. rapa  P  UR 

58  rzepak jary  Brassica napus L.  P  UR 

59  rzepak ozimy  Brassica napus L.  P  UR 

60  rzepik  Brassica rapa var. typica Posp.  P  UR 

61  seradela uprawna  Ornithopus sativus Brot.  P  UR 

62  słonecznik pastewny  Helianthus annuus L.  P  UR 

63  soja zwyczajna  Glycine max (L.) Merrill  P  UR 

64  sorgo  Sorghum spp.  P  UR 

65  szarłat z wyjątkiem A. 

retroflexus 

 Amaranthus spp.  P  UR 

66  topinambur  Helianthus tuberosus L.  P  UR 

67  topinambur  Helianthus tuberosus L.  P  UW 

68  wyka kosmata  Vicia villosa L.  P  UD 

69  wyka siewna  Vicia sativa L.  P  UR 
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70  żyto jare  Secale cereale L.  P  UR 

71  żyto ozime  Secale cereale L.  P  UR 

72 krzyca Secate cereale var multicale  P UD 

73  dynia olbrzymia  Cucurbita maxima Duch.  P  UR 

74  dynia zwyczajna  Cucurbita pepo L.  P  UR 

75  marchew jadalna  Daucus carota L.  P  UR 

76  ziemniak  Solanum tuberosum L.  P  UR 

_____ 

* Roślina miododajna sklasyfikowana jako uprawa rolnicza.  

** Łąka przemienna i pastwisko przemienne – uprawa traw lub innych upraw zielnych na gruntach ornych objętych płodozmianem 

w okresie krótszym niż pięć lat.  

*** Nazwy botaniczne roślin odnoszą się do odmian uprawnych. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 4  

MINIMALNA OBSADA DRZEW I KRZEWÓW  

W RAMACH ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO  

PAKIETU 4. UPRAWY SADOWNICZE W OKRESIE KONWERSJI ORAZ PAKIETU 10. UPRAWY SADOWNICZE 

PO OKRESIE KONWERSJI 

Lp. 

 

 Minimalna obsada 

szt./ha 

1   agrest (porzeczka agrest)  2000 

2   aronia czarnoowocowa 1500 

3   bez czarny 600 

4   borówka brusznica  20000 

5   borówka niska 4000 

6   borówka wysoka i średnia 2500 

7   brzoskwinia 600 

8   czereśnia 500 

9   dereń jadalny 600 

10   grusza domowa 600 

11   jabłoń domowa 800 

12   jagoda kamczacka (suchodrzew jadalny) 3000 

13   jeżyna 2500 

14   malina 4000 

15   morela 500 

16   pigwa pospolita 800 

17   porzeczka 2000 

18   poziomka 30000 

19   róża dzika 1000 

20   róża pomarszczona (wielkoowocowa)  2000 

21   śliwa domowa 600 

22   śliwa japońska 600 

23   truskawka 30000 

24   winorośl 1500 

25   wiśnia pospolita 800 
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ZAŁĄCZNIK Nr 5 

 
WSPÓŁCZYNNIK PRZELICZANIA ZWIERZĄT NA DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE (DJP) 

 

Lp. Rodzaj zwierząt 
 

Współczynnik 

przeliczania sztuk 

rzeczywistych na 

DJP 

Lp. Rodzaj zwierząt 
 

Współczynnik 

przeliczania sztuk 

rzeczywistych na 

DJP 

 Konie ras dużych / Konie pozostałe   Trzoda chlewna  

1. Ogiery, klacze, wałachy  1,2 21. Knury  0,4 

2. Źrebaki powyżej 2 lat  1 22. Maciory  0,3 

3. Źrebaki od 1 roku do 2 lat  0,8 23. Warchlaki od 2 do 4 m-cy  0,07 

4. Źrebaki od 1/2 do 1 roku  0,5 24. Prosięta do 2 m-cy  0,02 

5. Źrebięta do 1/2 roku  0,3 25. Tuczniki  0,14 

 Konie ras małych (m.in. hucuł, konik 

polski) 

   Owce  

6. Ogiery, klacze, wałachy  0,6 26.  Owce powyżej 1 i 1/2 

roku 

 0,1 

7. Źrebaki powyżej 2 lat  0,5 27.  Tryki powyżej 1 i 1/2 

roku 

 0,12 

8. Źrebaki powyżej 1 roku  0,35 28.  Jagnięta do 3 i 1/2 

miesiąca 

 0,05 

9. Źrebaki od 1/2 do 1 roku  0,2 29.  Jarlaki tryczki  0,08 

10. Źrebięta do 1/2 roku  0,12 30.  Jarlaki maciory  0,1 

 Bydło    Drób  

11. Buhaje  1,4 31.  Kury, kaczki  0,004 

12. Krowy  1 32.  Kurki i kogutki do 18 

tygodnia życia 

 0,0014 

13. Jałówki cielne  1 33.  Gęsi  0,008 

14. Jałówki powyżej 1 roku  0,8 34.  Indyki  0,024 

15. Jałówki od 1/2 do 1 roku  0,3 35.  Perlice  0,003 

16. Cielęta do 1/2 roku  0,15   Inne  

 Kozy  36.  Jelenie  0,29 

17. Kozy matki  0,15 37.  Daniele  0,12 
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18. Koźlęta do 3,5 miesiąca  0,05 38.  Króliki  0,007 

19. Koźlęta od 3,5 miesiąca do 1,5 roku  0,08    

20. Pozostałe kozy  0,1    
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ZAŁĄCZNIK Nr 6  

a) WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH 

PAKIETÓW I ICH WARIANTÓW W DZIAŁANIU ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNYM 

Lp. 
 Pakiety rolno-środowiskowo- 

-klimatyczne 
Warianty rolno-środowiskowo-klimatyczne  Stawki płatności 

1  Rolnictwo zrównoważone 400 zł/ha 

2 Ochrona gleb i wód 

2.1 Międzyplony 650 zł/ha 

2.2 Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 

20%) 
450 zł/ha 

3 Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych 1 964 zł/ha 

4 
Cenne siedliska i zagrożone gatunki 

ptaków na obszarach Natura 2000 

Ochrona siedlisk przyrodniczych: 

4.1 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 1 276 zł/ha 

4.2 Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla 1 043 zł/ha 

4.3 Murawy 1 300 zł/ha 

4.4 Półnaturalne łąki wilgotne 911 zł/ha 

4.5 Półnaturalne łąki świeże 1 083 zł/ha 

4.6 Torfowiska 

4.6.1- wymogi obowiązkowe 

4.6.2- wymogi obowiązkowe i uzupełniające 

 

600 zł/ha 

1 206 zł/ha 

4.7 Ekstensywne użytkowanie na OSO 600 zł/ha 

Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: 

4.8 Rycyka (a także kszyka, krwawodzioba, czajki) 890 zł/ha 

4.9 Wodniczki 1 199 zł/ha 

4.10 Dubelta (a także kulika wielkiego) 1 070 zł/ha  

4.11 Derkacza 642 zł/ha 

5 
 Cenne siedliska poza obszarami 

Natura 2000 

Ochrona siedlisk przyrodniczych: 

5.1 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 1 276 zł/ha 

5.2 Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla 1043 /ha 

5.3 Murawy 1 300 zł/ha 
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5.4 Półnaturalne łąki wilgotne 911 zł/ha 

5.5 Półnaturalne łąki świeże 1 083 zł/ha 

5.6 Torfowiska 

5.6.1- wymogi obowiązkowe 

5.6.2- wymogi obowiązkowe i uzupełniające 

 

600 zł/ha  

 

1 206 zł/ha 

6 
 Zachowanie zagrożonych zasobów 

genetycznych roślin w rolnictwie 

6.1 - w przypadku uprawy 750 zł/h 

6.2 - w przypadku wytwarzania nasion/materiału 

siewnego 
1 000 zł/ha 

7 
 Zachowanie zagrożonych zasobów 

genetycznych zwierząt w rolnictwie 

7.1 Zachowanie lokalnych ras bydła 1 600zł/szt. 

7.2 Zachowanie lokalnych ras koni 1 500 zł/szt. 

7.3 Zachowanie lokalnych ras owiec 360 zł/szt. 

7.4 Zachowanie lokalnych ras świń 1 140 zł/szt. 

7.5 Zachowanie lokalnych ras kóz 580 zł/szt. 

b) WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI EKOLOGICZNEJ W RAMACH ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO 

 

Lp. Pakiety rolnictwa ekologicznego Stawki płatności 

1 Uprawy rolnicze w okresie konwersji  966 zł/ha 

2 Uprawy warzywne w okresie konwersji  1 557 zł/ha 

3 Uprawy zielarskie w okresie konwersji 1 325 zł/ha 

4 Uprawy sadownicze w okresie konwersji 
4.1 podstawowe uprawy sadownicze  1 882 zł/ha 

4.2 ekstensywne uprawy sadownicze 790 zł/ha 

5 Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji 787 zł/ha 

6 Trwałe użytki zielone w okresie konwersji 428 zł/ha 

7 Uprawy rolnicze po okresie konwersji 792 zł/ha 

8 Uprawy warzywne po okresie konwersji 1 310 zł/ha 

9 Uprawy zielarskie po okresie konwersji 1 325 zł/ha 

10 Uprawy sadownicze po okresie konwersji 
10.1 podstawowe uprawy 

sadownicze  
1 501 zł/ha 
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10.2 ekstensywne uprawy 

sadownicze 
660 zł/ha 

11 Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji 559 zł/ha 

12 Trwałe użytki zielone po okresie konwersji 428 zł/ha 
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ZAŁĄCZNIK Nr 7 

KOSZTY TRANSAKCYJNE I WYSOKOŚĆ KWOTY PRZEZNACZONEJ NA REFUNDACJĘ TYCH KOSZTÓW 
 

1. Koszty transakcyjne dla pakietu 4 i 5 Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego 

Koszty transakcyjne  Wysokość kwoty przeznaczonej na 

refundację kosztów transakcyjnych 

Koszt sporządzenia dokumentacji 

przyrodniczej dla siedliska o 

powierzchni: 

 

 do 1 ha  500 zł 

 powyżej 1 ha do 5 ha  1.000 zł 

 powyżej 5 ha do 20 ha  2.000 zł 

 powyżej 20 ha do 50 ha  3.000 zł 

 powyżej 50 ha  4.000 zł 

2. Koszty transakcyjne dla wariantu drugiego pakietu 6 Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego 

Koszty transakcyjne Wysokość kwoty przeznaczonej na 

refundację kosztów transakcyjnych 

1. Koszt wykonania oceny wytworzonego 

materiału siewnego/nasion w 

laboratoriach urzędowych lub 

akredytowanych w przypadku 

wytwarzania materiału siewnego/nasion 

gatunków roślin wymienionych w ust. 4 

załącznika nr 3 do rozporządzenia 

za 1 gatunek roślin 169 zł 

za 2 gatunki roślin 338 zł 

za 3 gatunki roślin 507 zł 

za 4 gatunki roślin 676 zł 

za 5 gatunków roślin 845 zł 

za 6 gatunków roślin 1 014 zł 

za 7 gatunków roślin 1 183 zł 

za 8 gatunków roślin 1 352 zł 

za 9 gatunków roślin 1 521 zł 

za 10 gatunków roślin 1 690 zł 

2. Koszt wykonania oceny wytworzonego 

materiału siewnego/nasion w 

laboratoriach urzędowych lub 

akredytowanych w przypadku 

wytwarzania materiału siewnego/nasion 

roślin odmian regionalnych i amatorskich 

wpisanych do rejestru odmian 

prowadzonego na podstawie przepisów 

o nasiennictwie 

za każdy gatunek roślin 262 zł 
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3. Koszty transakcyjne dla rolnictwa ekologicznego 

Koszty transakcyjne Wysokość kwoty przeznaczonej na 

refundację kosztów transakcyjnych 

Koszty kontroli do 5 ha 900 

powyżej 5 ha do 10 ha 1000 

powyżej 10 ha do 20 ha 1100 

powyżej 20 ha do 50 ha 1300 

powyżej 50 ha do 100 ha 1400 

powyżej 100 ha  1500 
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ZAŁĄCZNIK Nr 8 

WYKAZ OBSZARÓW (GMIN) PROBLEMOWYCH O NISKIEJ ZAWARTOŚCI PRÓCHNICY 

 

Lp. Kod gminy Nazwa gminy Nazwa powiatu  

Województwo kujawsko-pomorskie 

1 0401082 Waganiec aleksandrowski 

2 0409012 Dąbrowa mogileński 

3 0409035 Mogilno mogileński 

4 0418102 Lubanie włocławski 

5 0419015 Barcin żniński 

6 0419022 Gąsawa żniński 

Województwo lubelskie 

7 0607024 Annopol kraśnicki 

8 0607042 Gościeradów kraśnicki 

Województwo łódzkie 

9 1007025 Drzewica opoczyński 

Województwo małopolskie 

10 1202042 Dębno brzeski 

11 1201082 Trzciana bocheński 

12 1204025 Dąbrowa Tarnowska dąbrowski 

13 1204052 Olesno dąbrowski 

14 1204062 Radgoszcz dąbrowski 

15 1210032 Gródek nad Dunajcem nowosądecki 

16 1210052 Kamionka Wielka nowosądecki 

Województwo mazowieckie 

17 1401015 Białobrzegi białobrzeski 

18 1401022 Promna białobrzeski 

19 1401032 Radzanów białobrzeski 

20 1401042 Stara Błotnica białobrzeski 
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21 1401052 Stromiec białobrzeski 

22 1406032 Chynów grójecki  

23 1406042 Goszczyn grójecki  

24 1406055 Grójec grójecki  

25 1406062 Jasieniec grójecki  

26 1406075 Mogielnica grójecki  

27 1406085 Nowe Miasto nad Pilicą grójecki  

28 1406092 Pniewy grójecki  

29 1406115 Warka grójecki  

30 1407012 Garbatka Letnisko kozieniecki 

31 1407022 Głowaczów kozieniecki 

32 1407032 Gniewoszów kozieniecki 

33 1407042 Grabów nad Pilicą kozieniecki 

34 1407055 Kozienice obszar wiejski kozieniecki 

35 1407062 Magnuszew kozieniecki 

36 1409022 Ciepielów lipski 

37 1419065 Gąbin płocki 

38 1419072 Łąck płocki 

39 1423012 Borkowice przysuski 

40 1423032 Klwów przysuski 

41 1423042 Odrzywół przysuski 

42 1423065 Przysucha przysuski 

43 1423072 Rusinów przysuski 

44 1425022 Gózd radomski 

45 1425052 Jedlińsk radomski 

46 1425062 Jedlnia Letnisko radomski 

47 1425082 Pionki obszar wiejski radomski 

48 1425092 Przytyk radomski 

49 1425105 Skaryszew radomski 

50 1425122 Wolanów radomski 

51 1425132 Zakrzew radomski 
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52 1426102 Suchożebry siedlecki 

53 1429082 Sokołów Podlaski sokołowski 

54 1430012 Chlewiska szydłowiecki 

55 1430022 Jastrząb szydłowiecki 

56 1430032 Mirów szydłowiecki 

57 1430042 Orońsko szydłowiecki 

58 1430054 Szydłowiec szydłowiecki 

59 1433062 Miedzna węgrowski 

60 1436022 Policzna zwoleński 

61 1436032 Przyłęk zwoleński 

Województwo podkarpackie 

62 1803072 Żyraków dębicki 

63 1809082 Wielkie Oczy lubaczowski 

64 1808055 Nowa Sarzyna leżajski 

65 1818032 Pysznica stalowowolski 

66 1818055 Zaklików stalowowolski 

Województwo świętokrzyskie 

67 2601022 Gnojno buski 

68 2601072 Tuczępy buski 

69 2604062 Górno kielecki 

70 2604082 Łopuszno kielecki 

71 2605035 Końskie konecki 

72 2605042 Radoszyce konecki 

73 2606072 Tarłów opatowski 

74 2611022 Brody starachowicki 

75 2611055 Wąchock starachowicki 

76 2612012 Bogoria staszowski 

77 2612032 Oleśnica staszowski 

78 2612062 Rytwiany staszowski 

79 2612075 Staszów staszowski 

80 2612082 Szydłów obszar wiejski staszowski 
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81 2613022 Krasocin włoszczowski 

Województwo wielkopolskie 

82 3003095 Trzemeszno gnieźnieński 

83 3014012 Chrzypsko Wielkie międzychodzki 

84 3014045 Sieraków międzychodzki 

85 3021035 Buk poznański 

86 3021152 Suchy Las poznański 

Województwo zachodniopomorskie 

87 3203035 Kalisz Pomorski drawski 
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ZAŁĄCZNIK Nr 9 

WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW PROCENTOWYCH W ZAKRESIE DOTKLIWOŚCI ORAZ WSPÓŁCZYNNIKÓW 

PRZELICZANIA ZMNIEJSZENIA W ZAKRESIE TRWAŁOŚCI STOSOWANYCH DO DOKONYWANIA ZMNIEJSZEŃ 

PŁATNOŚCI ROLNO-ŚRODOWISKOWO_KLIMATYCZNYCH I PŁATNOŚCI EKOLOGICZNYCH W RAMACH 

PAKIETÓW 

1. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 

 

Rodzaj uchybienia 

Dotkliwość 

(współczynnik 

procentowy) 

Trwałość (współczynnik przeliczania 

zmniejszenia) 
iloczyn 

współczynnika 

procentowego 

i trwałości 

  
  

Odwracalna 

krótkotrwała 

Odwracalna 

długotrwała 
Nieodwracalna 

    1,25 1,5 1,75 

Wszystkie pakiety 

Brak planu działalności rolno-środowiskowo- 

-klimatycznej 
15%     1,75 26% 

I. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone 

Nie wykonano którejkolwiek z dwóch 

wymaganych chemicznych analiz gleby (pH, P, K, 

Mg i węgiel organiczny) –w pierwszym (lub 

poprzedzającym) i w piątym (lub poprzedzającym) 

roku realizacji pakietu 

20%   1,5 - 30% 

Brak planu nawozowego opartego na bilansie 

azotu oraz chemicznej analizie gleby określającego 

dawki N, P, K, Mg i potrzeby wapnowania 

67%   1,5 - 100% 

Nie jest przestrzegany plan nawozowy oparty na 

bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby 

określającego dawki N, P, K, Mg i potrzeby 

wapnowania 

25%   1,5   38% 

Zastosowanie mniej niż 3 grup upraw w ciągu 5 lat 

zobowiązania 
25% -   1,75 44% 

Nie zastosowanie, najpóźniej w 4 roku okresu 

zobowiązania, w dwóch różnych latach jednej 
10%     
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z dwóch wymaganych praktyk dodatkowych 

Nie zastosowanie, najpóźniej w 4 roku okresu 

zobowiązania, w dwóch różnych latach żadnej 

z dwóch wymaganych praktyk dodatkowych 

25%     1,75 44% 

Niewykoszenie lub niewypasanie trwałych 

użytków zielonych 
15% 1,25     19% 

Zastosowanie osadów ściekowych 15% 1,25 -   19% 

II. Pakiet 2. Ochrona gleb i wód 

Wariant 2.1 Międzyplony 

Siewu roślin międzyplonowych dokonano w 

terminie po 15 września, lecz przed 30 września 
15% 1,25     19% 

Siewu roślin międzyplonowych dokonano w 

terminie po 30 września, lecz przed 15 

października 

50%     

Siewu roślin międzyplonowych dokonano w 

terminie po 15 października lub nie dokonano 

siewu międzyplonów 

    100% 

Wznowienie zabiegów agrotechnicznych przed 

dniem 1 marca 
10% 1,25     13% 

Gatunek rośliny dominującej w mieszance 

3 gatunkowej zastosowanej jako międzyplon 

wykorzystany w tej mieszance przekracza 70% jej 

składu, lecz stanowi nie więcej niż 80% jej składu 

lub gatunki zbóż wykorzystane w tej mieszance 

przekraczają 70% jej składu, lecz stanowią nie 

więcej niż 80% jej składu 

15% 1,25     19% 

Gatunek rośliny dominującej w mieszance 

3 gatunkowej zastosowanej jako międzyplon 

wykorzystany w tej mieszance przekracza 80% jej 

składu, lecz stanowi nie więcej niż 90% jej składu 

lub gatunki zbóż wykorzystane w tej mieszance 

przekraczają 80% jej składu, lecz stanowią nie 

więcej niż 90% jej składu 

30% 1,25   38% 

Zastosowanie jako międzyplon tylko jednego 

gatunku rośliny 
35% 1,25   44% 

Zastosowanie jako międzyplon mieszanki złożonej 25% 1,25     31% 
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z dwóch gatunków roślin 

Zastosowannie jako międzyplon mieszanki 

składającej się wyłącznie ze zbóż 
25% 1,25     31% 

Zastosowanie nawożenia międzyplonu 25% 1,25 -   31% 

Zastosowanie w międzyplonie pestycydów 5% 1,25 -   6% 

Zastosowanie osadów ściekowych 15% 1,25 -   19% 

Nieprzyoranie międzyplonu (nie dotyczy systemu 

bezorkowego) 
10% 1,25     13% 

Wariant 2.2 Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20% 

Mieszanki traw nie zostały wsiane w roślinę 

zbożową ozimą lub jarą 
    100% 

Spasanie traw w pierwszym roku po założeniu 

pasa ochronnego 
    80% 

Zastosowanie osadów ściekowych 15% 1,25   19% 

Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim 

terminie 
     

Pas ochronny nie był wykaszany      

Biomasa na wykoszonym pasie ochronnym została 

usunięta lub rozdrobniona i równomiernie 

rozrzucona po 30 września 

     

Biomasa na wykoszonym pasie ochronnym nie 

została usunięta ani nie została rozdrobniona i 

równomiernie rozrzucona 

     

III. Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych 

Prowadzenie sadu niezgodnie z wymogami 58%     1,75 100% 

Zastosowano herbicydy 5% 1,25 -   6% 

Niewykonywanie któregokolwiek z określonych 

przez doradcę podstawowych zabiegów 

pielęgnacyjnych w sadzie  

20% 1,25     25% 

Niewykonywanie żadnego z określonych przez 

doradcę podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych 

w sadzie 

5% 1,25     6% 

Niewykoszenie lub nieusunięcie ściętej biomasy 

lub niewypasanie 
5% 1,25     6% 

IV. Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 i Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami 
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Natura 2000 

Brak dokumentacji przyrodniczej wykonanej przez 

eksperta przyrodniczego (wyjątek: Ekstensywne 

użytkowanie na OSO) 

58%     1,75 100% 

Zastosowanie przeorywania  50%   1,5 - 75% 

Zastosowanie wałowania 25%   1,5 - 38% 

Zastosowanie osadów ściekowych 15%   1,5 - 23% 

Zastosowanie podsiewu 10%   1,5   15% 

Mechaniczne zniszczenie struktury glebowej 25%   1,5 - 38% 

Zastosowanie włókowania w okresie: 

10%   1,5 - 15% 

- od 1 kwietnia do 1 września na obszarach 

nizinnych (do 300 m n.p.m.) 

- od 15 kwietnia do 1 września na obszarach 

wyżynnych i górskich (powyżej 300 m n.p.m.) 

Zastosowanie środków ochrony roślin  

– z wyjątkiem selektywnego i miejscowego 

niszczenia uciążliwych gatunków inwazyjnych 

z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. 

mazaczy herbicydowych) 

25%   1,5   38% 

Stworzenie nowych, rozbudowa i odtworzenie 

istniejących systemów melioracyjnych – za 

wyjątkiem konstrukcji urządzeń mających na celu 

dostosowanie poziomu wód wykorzystując 

istniejące systemy melioracyjne do wymogów 

siedliskowych gatunków/siedlisk będących 

przedmiotem ochrony w pakiecie jeżeli takie 

działania zostaną szczegółowo opisane przez 

eksperta przyrodniczego w dokumentacji 

przyrodniczej 

58%     1,75 100% 

Składowanie biomasy wśród kęp drzew i zarośli, 

w rowach, jarach i innych obniżeniach terenu 

(położonych na działkach zadeklarowanych we 

wniosku) 

10% 1,25     13% 

Wariant 4.1 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, Wariant 5.1 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe - użytkowanie kośne (w 

uzasadnionych przypadkach, określonych przez eksperta przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej możliwy wypas po 
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pokosie) 

Zastosowanie nawożenia 10%   1,5   15% 

Zastosowanie wapnowania 10%   1,5   15% 

Zastosowanie bronowania 15%   1,5 - 23% 

Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości 

koszenia  
20%     1,75 35% 

Niewykoszenie lub wykoszenie w 

nieodpowiednim terminie 
     

Niezłożenie ściętej biomasy na łące w pryzmy, 

stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w 

odpowiednim terminie lub pozostawienie na 

działce rozdrobnionej biomasy 

10% 1,25     13% 

Pozostawienie mniejszej niż 15–20% nieskoszonej 

powierzchni działki rolnej 
     

Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej 

niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej 
     

Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej 

powierzchni działki rolnej 
     

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części 

działki rolnej, w szczególności innej niż 

zaznaczona na materiale graficznym 

     

Wypasanie w nieodpowiednim terminie  15% 1,25     19% 

Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady 

zwierząt 
5% 1,25     6% 

Wariant 4.2 Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla, Wariant 5.2 Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla - użytkowanie kośne. 

kośno-pastwiskowe. pastwiskowe. naprzemienne (w niektórych latach pastwiskowe. a w niektórych kośne) 

Zastosowanie nawożenia 10%   1,5   15% 

Zastosowanie wapnowania 10%   1,5   15% 

Zastosowanie bronowania 15%   1,5 - 23% 

Użytkowanie kośne 

Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości 

koszenia 
20% 1,25     25% 

Niewykoszenie lub wykoszenie w 

nieodpowiednim terminie 
20% 1,25     25% 

 Niezłożenie ściętej biomasy na łące w pryzmy, 10% 1,25     13% 
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stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w 

odpowiednim terminie lub pozostawienie na 

działce rozdrobnionej biomasy 

Pozostawienie mniejszej niż 15–20% nieskoszonej 

powierzchni działki rolnej 
     

Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej 

niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej 
     

Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej 

powierzchni działki rolnej 
     

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części 

działki rolnej, w szczególności innej niż 

zaznaczona na materiale graficznym 

     

Wypasanie w nieodpowiednim terminie 15% 1,25     19% 

Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady 

zwierząt 
5% 1,25     6% 

Użytkowanie pastwiskowe 

Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim 

terminie 
15% 1,25     19% 

Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady 

zwierząt 
5% 1,25     6% 

Niewykoszenie niedojadów lub wykoszenie 

niedojadów w nieodpowiednim terminie 
5% 1,25     6% 

 Niezłożenie ściętej biomasy na łące w pryzmy, 

stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w 

odpowiednim terminie lub pozostawienie na 

działce rozdrobnionej biomasy – dotyczy 

niedojadów 

10% 1,25     13% 

Wariant 4.3 Murawy, Wariant 5.3 Murawy - użytkowanie pastwiskowe. W uzasadnionych przypadkach. określonych przez 

eksperta przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej dopuszczone użytkowanie kośne. kośno-pastwiskowe lub 

naprzemienne (w niektórych latach pastwiskowe. a w niektórych kośne) 

Zastosowanie nawożenia 10%   1,5   15% 

Zastosowanie wapnowania 10%   1,5   15% 

Zastosowanie bronowania 15%   1,5 - 23% 

Użytkowanie pastwiskowe 

Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim 20% 1,25     25% 
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terminie 

Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady 

zwierząt 
5% 1,25     6% 

Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości 

koszenia niedojadów lub wykoszenie niedojadów 

w nieodpowiednim terminie 

5% 1,25     6% 

 Niezłożenie ściętej biomasy na łące w pryzmy, 

stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w 

odpowiednim terminie lub pozostawienie na 

działce rozdrobnionej biomasy – dotyczy 

niedojadów 

10% 1,25     13% 

Użytkowanie kośne 

Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości 

koszenia 
20% 1,25     25% 

Niewykoszenie lub wykoszenie w 

nieodpowiednim terminie 
20% 1,25     25% 

Niezłożenie ściętej biomasy na łące w pryzmy, 

stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w 

odpowiednim terminie lub pozostawienie na 

działce rozdrobnionej biomasy 

10% 1,25     13% 

Pozostawienie mniejszej niż 15–20% nieskoszonej 

powierzchni działki rolnej 
     

Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej 

niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej 
     

Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej 

powierzchni działki rolnej 
     

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części 

działki rolnej, w szczególności innej niż 

zaznaczona na materiale graficznym 

     

Wypasanie w nieodpowiednim terminie 15% 1,25     19% 

Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady 

zwierząt 
5% 1,25     6% 

Wariant 4.4 Półnaturalne łąki wilgotne, Wariant 5.4 Półnaturalne łąki wilgotne - użytkowanie kośne. W uzasadnionych 

przypadkach. określonych przez eksperta przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej możliwy wypas po pokosie. przy 

użytkowaniu jednokośnym 

Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia 10%   1,5   15% 
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Nawożenie azotem na obszarach nawożonych 

przez namuły rzeczne 
10%   1,5   15% 

Zastosowanie wapnowania 10%   1,5   15% 

Zastosowanieo bronowania 15%   1,5 - 23% 

Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości 

koszenia 
20% 1,25     25% 

Niewykoszenie lub wykoszenie w 

nieodpowiednim terminie 
20% 1,25     25% 

Pozostawienie mniejszej niż 15–20% nieskoszonej 

powierzchni działki rolnej 
     

Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej 

niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej 
     

Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej 

powierzchni działki rolnej 
     

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części 

działki rolnej, w szczególności innej niż 

zaznaczona na materiale graficznym 

     

Niezłożenie ściętej biomasy na łące w pryzmy, 

stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w 

odpowiednim terminie lub pozostawienie na 

działce rozdrobnionej biomasy 

10% 1,25     13% 

Wypasanie w nieodpowiednim terminie 15% 1,25     19% 

Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady 

zwierząt 
5% 1,25     6% 

Wariant 4.5 Półnaturalne łąki świeże, Wariant 5.5 Półnaturalne łąki świeże - użytkowanie kośne. pastwiskowe lub 

naprzemienne (w niektórych latach pastwiskowe. a w niektórych kośne). W uzasadnionych przypadkach. określonych przez 

eksperta przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej możliwy wypas po pokosie przy użytkowaniu jednokośnym. 

Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia 10%   1,5   15% 

Nawożenie azotem na obszarach nawożonych 

przez namuły rzeczne 
10%   1,5   15% 

Zastosowanie bronowania 15%   1,5  23% 

Zastosowanie wapnowania bez wykonania 

niezbędnych w tym zakresie analiz glebowych i 

bez uzgodnienia z ekspertem przyrodniczym 

10%   1,5   15% 

Użytkowanie kośne 
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Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości 

koszenia 
20% 1,25     25% 

Niewykoszenie lub wykoszenie w 

nieodpowiednim terminie 
20% 1,25     25% 

Niezłożenie ściętej biomasy na łące w pryzmy, 

stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w 

odpowiednim terminie lub pozostawienie na 

działce rozdrobnionej biomasy 

10% 1,25     13% 

Pozostawienie mniejszej niż 15–20% nieskoszonej 

powierzchni działki rolnej 
     

Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej 

niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej 
     

Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej 

powierzchni działki rolnej 
     

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części 

działki rolnej, w szczególności innej niż 

zaznaczona na materiale graficznym 

     

Wypasanie w nieodpowiednim terminie 15% 1,25     19% 

Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady 

zwierząt 
5% 1,25     6% 

Użytkowanie pastwiskowe 

Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim 

terminie 
15% 1,25     19% 

Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady 

zwierząt 
5% 1,25     6% 

Niewykoszenie niedojadów lub wykoszenie 

niedojadów w nieodpowiednim terminie 
5% 1,25     6% 

Niezłożenie ściętej biomasy na łące w pryzmy, 

stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w 

odpowiednim terminie lub pozostawienie na 

działce rozdrobnionej biomasy – dotyczy 

niedojadów 

10% 1,25     13% 

Siano nie zostało ułożone w pryzmy, stogi lub 

brogi w terminie do 2 tygodni po pokosie 
10% 1,25     13% 

Wariant 4.6.1 Torfowiska - wymogi obowiązkowe, Wariant 5.6.1 Torfowiska - wymogi obowiązkowe – 

Wariant 4.6.2 Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające, Wariant 5.6.2 Torfowiska – wymogi obowiązkowe i 
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uzupełniające 

Wymogi obowiązkowe 

Wydobywanie torfu 58%     1,75 100% 

Zalesianie 58%     1,75 100% 

Nawożenie 58%     1,75 100% 

Wapnowanie 58%     1,75 100% 

Wykorzystywanie sprzętu mechanicznego 

powodującego naruszenie wierzchniej warstwy 

gleby 

58%     1,75 100% 

Pozostawienie rozdrobnionej biomasy 15%     1,75 26% 

Bronowanie 15%     1,75 26% 

Nieusunięci odpadów pochodzenia 

antropogenicznego 
20%     1,75 35% 

Niewycięcie lub wycięcie w nieodpowiednim 

terminie zarośli i podrostu drzew 
25%   1,5   38% 

Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości 

koszenia powierzchni na której występują odrośla 

drzew i krzewów lub innej niż wskazana 

częstotliwości wycinania tych odrośli  

15%   1,5   23% 

Niekoszenie powierzchni na której występują 

odrośla drzew i krzewów lub niewycinanie tych 

odrośli lub koszenie powierzchni na której 

występują odrośla drzew i krzewów lub wycinanie 

tych odrośli w nieodpowiednim terminie 

     

Niezłożenie ściętej biomasy na łące w pryzmy, 

stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w 

odpowiednim terminie lub pozostawienie na 

działce rozdrobnionej biomasy 

10% 1,25     13% 

Wymogi uzupełniające 

Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości 

koszenia runi 
40% 1,25     50% 

Niekoszenie runi lub koszenie runi w 

nieodpowiednim terminie 
     

Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej 

niż 50% nieskoszonej powierzchni 
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Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej 

powierzchni 
     

Niezłożenie ściętej biomasy na łące w pryzmy, 

stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w 

odpowiednim terminie lub pozostawienie na 

działce rozdrobnionej biomasy 

10% 1,25     13% 

Wariant 4.7 Ekstensywne użytkowanie na OSO - użytkowanie kośne. pastwiskowe i kośno-pastwiskowe 

Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia 10%   1,5   15% 

Nawożenie azotem na obszarach nawożonych 

przez namuły rzeczne 
10%   1,5   15% 

Wykonanie jakichkolwiek zabiegów 

agrotechnicznych i pielęgnacyjnych w terminie od 

dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu lub 

do 15 czerwca w przypadku użytkowania 

pastwiskowego 

20% - 1,5   30% 

Zastosowanie bronowania 15%   1,5 - 45% 

Użytkowanie kośne 

Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości 

koszenia 
     

Niewykoszenie lub wykoszenie w 

nieodpowiednim terminie 
     

Niezłożenie ściętej biomasy na łące w pryzmy, 

stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w 

odpowiednim terminie lub pozostawienie na 

działce rozdrobnionej biomasy 

10% 1,25     13% 

Pozostawienie mniejszej niż 15–20% nieskoszonej 

powierzchni działki rolnej 
     

Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej 

niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej 
     

Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej 

powierzchni działki rolnej 
     

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części 

działki rolnej, w szczególności innej niż 

zaznaczona na materiale graficznym 

     

Wypasanie w nieodpowiednim terminie 10% 1,25     13% 
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Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady 

zwierząt 
5% 1,25     6% 

Użytkowanie pastwiskowe 

Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim 

terminie 
5% 1,25     6% 

Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady 

zwierząt 
     

Niewykaszanie niedojadów lub wykaszanie ich w 

nieodpowiedniej częstotliwości lub 

nieodpowiednim terminie 

5% 1,25     6% 

Niezłożenie ściętej biomasy na łące w pryzmy, 

stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w 

odpowiednim terminie lub pozostawienie na 

działce rozdrobnionej biomasy – dotyczy 

niedojadów 

10% 1,25     13% 

Wariant 4.8 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków:rycyka (a także kszyka, krwawodzioba, czajki) - użytkowanie kośne. 

pastwiskowe i kośno-pastwiskowe 

Zastosowanie wapnowania 10%   1,5   15% 

Zastosowanie bronowania 15%   1,5 - 23% 

Wykonanie jakichkolwiek zabiegów 

agrotechnicznych i pielęgnacyjnych w terminie od 

dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu lub 

do 15 czerwca w przypadku użytkowania 

pastwiskowego 

20%   1,5   30% 

Zastosowanie nawożenia w przypadku 

użytkowania kośno-pastwiskowego i 

pastwiskowego 

10%   1,5   15% 

Użytkowanie kośne           

Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości 

koszenia 
     

Niewykoszenie lub wykoszenie w 

nieodpowiednim terminie 
     

Niezłożenie ściętej biomasy na łące w pryzmy, 

stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w 

odpowiednim terminie lub pozostawienie na 

działce rozdrobnionej biomasy 

10% 1,25     13% 
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Pozostawienie mniejszej niż 15–20% nieskoszonej 

powierzchni działki rolnej 
     

Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej 

niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej 
     

Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej 

powierzchni działki rolnej 
     

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części 

działki rolnej, w szczególności innej niż 

zaznaczona na materiale graficznym 

     

Wypasanie w nieodpowiednim terminie 10% 1,25     13% 

Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady 

zwierząt 
5% 1,25     6% 

Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia 10%   1,5   15% 

Nawożenie azotem na obszarach nawożonych 

przez namuły rzeczne 
10%   1,5   15% 

Użytkowanie pastwiskowe 

Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim 

terminie 
5% 1,25     6% 

Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady 

zwierząt 
5% 1,25     6% 

Niewykaszanie niedojadów lub wykaszanie ich w 

nieodpowiedniej częstotliwości lub 

nieodpowiednim terminie 

5% 1,25     6% 

Niezłożenie ściętej biomasy na łące w pryzmy, 

stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w 

odpowiednim terminie lub pozostawienie na 

działce rozdrobnionej biomasy – dotyczy 

niedojadów 

10% 1,25     13% 

Wariant 4.9 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki - użytkowanie kośne i kośno-pastwiskowe 

Zastosowanie nawożenia 10%   1,5   15% 

Zastosowanie wapnowania 10%   1,5   15% 

Zastosowanie bronowania 15%   1,5 - 23% 

Wykonanie jakichkolwiek zabiegów 

agrotechnicznych i pielęgnacyjnych w terminie od 

dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu 

20% - 1,5   30% 
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Niewykoszenie lub wykoszenie w 

nieodpowiednim terminie 
20% 1,25     25% 

Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości 

koszenia 
40% 1,25     50% 

Pozostawienie mniejszej niż 15–20% nieskoszonej 

powierzchni działki rolnej 
     

Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej 

niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej 
     

Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej 

powierzchni działki rolnej 
     

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części 

działki rolnej, w szczególności innej niż 

zaznaczona na materiale graficznym 

     

Niezłożenie ściętej biomasy na łące w pryzmy, 

stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w 

odpowiednim terminie lub pozostawienie na 

działce rozdrobnionej biomasy 

10% 1,25     13% 

Wypasanie w nieodpowiednim terminie 5% 1,25     6% 

Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady 

zwierząt 
5% 1,25     6% 

Wariant 4.10 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta (a także kulika wielkiego)) - użytkowanie kośne. pastwiskowe i 

kośno-pastwiskowe 

Zastosowanie wapnowania 10%   1,5   15% 

Zastosowanie bronowania 15%   1,5 - 23% 

Zastosowanie nawożenia przy użytkowaniu kośno-

pastwiskowym i pastwiskowym 
10%   1,5   15% 

Wykonanie jakichkolwiek zabiegów 

agrotechnicznych i pielęgnacyjnych w terminie od 

dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu w 

przypadku użytkowania kośnego i kośno-

pastwiskowego lub do 10 lipca w przypadku 

użytkowania pastwiskowego 

20%   1,5   30% 

Użytkowanie kośne 

Niewykoszenie lub wykoszenie w 

nieodpowiednim terminie 
20% 1,25     25% 
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Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości 

koszenia 
40% 1,25     50% 

Niezłożenie ściętej biomasy na łące w pryzmy, 

stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w 

odpowiednim terminie lub pozostawienie na 

działce rozdrobnionej biomasy 

10% 1,25     13% 

Pozostawienie mniejszej niż 15–20% (mniejszej 

niż 50% w przypadku turzycowisk) nieskoszonej 

powierzchni działki rolnej 

     

Pozostawienie większej niż 20% (większej niż 

50% w przypadku turzycowisk), lecz mniejszej niż 

50% (mniejszej niż % w przypadku turzycowisk) 

nieskoszonej powierzchni działki rolnej 

     

Pozostawienie większej niż 50% (większej niż % 

w przypadku turzycowisk) nieskoszonej 

powierzchni działki rolnej 

     

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części 

działki rolnej, w szczególności innej niż 

zaznaczona na materiale graficznym 

     

Wypasanie w nieodpowiednim terminie 5% 1,25     6% 

Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady 

zwierząt 
5% 1,25     6% 

Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia 10%   1,5   15% 

Nawożenie azotem na obszarach nawożonych 

przez namuły rzeczne 
10%   1,5   15% 

Użytkowanie pastwiskowe 

Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim 

terminie 
5% 1,25     6% 

Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady 

zwierząt 
5% 1,25     6% 

Niewykaszanie niedojadów lub wykaszanie ich w 

nieodpowiedniej częstotliwości lub 

nieodpowiednim terminie 

5% 1,25     6% 

Niezłożenie ściętej biomasy na łące w pryzmy, 

stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w 

odpowiednim terminie lub pozostawienie na 

10% 1,25     13% 
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działce rozdrobnionej biomasy – dotyczy 

niedojadów 

Wariant 4.11 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza - użytkowanie kośne i kośno-pastwiskowe 

Zastosowanie nawożenia 10%   1,5   15% 

Zastosowanie wapnowania 10%   1,5   15% 

Zastosowanie bronowania 15%   1,5 - 23% 

Wykonanie jakichkolwiek zabiegów 

agrotechnicznych i pielęgnacyjnych w terminie od 

dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu 

20%   1,5   30% 

Niewykoszenie lub wykoszenie w 

nieodpowiednim terminie 
20% 1,25     25% 

Pozostawienie mniejszej niż 15–20% nieskoszonej 

powierzchni działki rolnej 
     

Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej 

niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej 
     

Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej 

powierzchni działki rolnej 
     

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części 

działki rolnej, w szczególności innej niż 

zaznaczona na materiale graficznym 

     

Niezłożenie ściętej biomasy na łące w pryzmy, 

stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w 

odpowiednim terminie lub pozostawienie na 

działce rozdrobnionej biomasy;  

10% 1,25     13% 

Wypasanie w nieodpowiednim terminie 10% 1,25     13% 

Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady 

zwierząt 
10% 1,25     13% 

V. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie 

W pierwszym i czwartym roku do uprawy danej 

odmiany regionalnej i/lub amatorskiej 

zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze nie został 

wykorzystany kwalifikowany materiał siewny 

50%     1,75 88% 

W drugim, trzecim i piątym roku uprawy danej 

odmiany regionalnej i/lub amatorskiej 

zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze nie został 

50%     1,75 88% 



 

– 109 – 

 

wykorzystany materiał siewny uzyskany ze zbioru 

w poprzednim roku 

Nie są uprawiane odmiany regionalne i/lub 

amatorskie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
    100% 

Nie jest wytwarzany materiał siewny 

zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze odmian 

regionalnych i/lub amatorskich 

67%   1,5   100% 

Przy wytwarzaniu materiału siewnego nie 

przestrzegano przepisów o nasiennictwie. Nie 

utrzymano czystości i tożsamości odmianowej 

20% 1,25   - 25% 

Brak dokumentacji plantacji oraz wykonywanych 

zabiegów 
50% 1,25     63% 

Nie uzyskanie świadectwa oceny laboratoryjnej 58%     1,75 100% 

Nie są wytwarzane nasiona gatunków roślin 

zagrożonych erozją genetyczną, wskazane w ust. 4 

załącznika nr 3 do rozporządzenia 

58%     1,75 100% 

Wytwarzane nasiona gatunków roślin zagrożonych 

erozją genetyczną wskazanych w ust. 4 załącznika 

nr 3 do rozporządzenia nie spełniają minimalnych 

wymagań jakościowych (określonych w 

niniejszym rozporządzeniu) 

20% 1,25    - 25% 

Brak wyników badań laboratoryjnych 

potwierdzających, że wytwarzane nasiona 

gatunków roślin zagrożonych erozją genetyczną 

spełniają minimalne wymagania jakościowe 

(określone w niniejszym rozporządzeniu) 

40%     1,75 70% 

2. Rolnictwo ekologiczne 

Rodzaj uchybienia 

Dotkliwość 

(współczynnik 

procentowy) 

Trwałość (współczynnik przeliczania 

zmniejszenia) 
iloczyn 

współczynnika 

procentowego i 

trwałości 
Odwracalna 

krótkotrwała 

Odwracalna 

długotrwała 

Nieodwracalna 

Wszystkie pakiety 

Brak planu działalności ekologicznej 15%     1,75 26% 

Brak produkcji ekologicznej 58%    1,75 100% 
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Nieodpowiednie przeznaczenie plonu 50%     1,75 88% 

Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji i Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji. 

Niewykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, w 

szczególności nie usunięcie odrostów i 

samosiewów 
10% 1,25   1,25 13% 

Drzew w okresie owocowania lub na podkładkach 

karłowych lub półkarłowych, których uprawa jest 

prowadzona nie krócej niż rok, jest mniej niż jest 

wymagane co najmniej o 10%, lecz nie więcej niż 

o 20%  

20%   1,5   30% 

Drzew w okresie owocowania lub na podkładkach 

karłowych lub półkarłowych, których uprawa jest 

prowadzona nie krócej niż rok, jest mniej niż jest 

wymagane co najmniej o 20%, lecz nie więcej niż 

o 30% 

67% - 1,5 - 100% 

Krzewów owocujących, ukorzenionych i 

spełniających wymagania dotyczące średnicy 

elitarnego i kwalifikowanego materiału 

szkółkarskiego jest mniej niż jest wymagane co 

najmniej o 10%, lecz nie więcej niż o 20%  

20%   1,5   30% 

Krzewów owocujących, ukorzenionych i 

spełniających wymagania dotyczące średnicy 

elitarnego i kwalifikowanego materiału 

szkółkarskiego jest mniej niż jest wymagane co 

najmniej o 20%, lecz nie więcej niż o 30% 

67% - 1,5 - 100% 

Niewykonywanie któregokolwiek z określonych przez doradcę podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w sadzie 
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ZAŁĄCZNIK Nr 10  

ZAWARTOŚĆ PLANU DZIAŁALNOŚCI ROLNO-ŚRODOWISKOWO- 

-KLIMATYCZNEJ ORAZ ZAWARTOŚĆ PLANU DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ 

I. Część ogólna - dotyczy wszystkich pakietów i powinna zawierać następujące informacje: 

1) dane rolnika oraz podmiotu, przy udziale którego został sporządzony plan działalności 

rolno-środowiskowo-klimatycznej lub plan działalności ekologicznej; 

2) czas realizacji planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub planu 

działalności ekologicznej; 

3) wykaz pakietów, w ramach których rolnik realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo- 

-klimatyczne lub zobowiązanie ekologiczne; 

4) szacunkową wysokość płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności 

ekologicznej za realizację poszczególnych pakietów; 

5) charakterystykę gospodarstwa rolnego, w tym określenie trwałych użytków zielonych 

oraz elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo, o których mowa 

w § 4 ust. 2 pkt 1, występujących na obszarze tego gospodarstwa w dniu rozpoczęcia 

realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub zobowiązania 

ekologicznego; 

6) oświadczenie rolnika o przekazaniu pełnych i prawdziwych danych potrzebnych do 

sporządzenia planu działalności. 

 

II. Część szczegółowa - dotyczy poszczególnych pakietów; powinna zawierać wskazanie 

wymogów, których rolnik powinien przestrzegać w ramach poszczególnych pakietów, oraz 

informacje niezbędne do prawidłowej realizacji tych pakietów, w szczególności: 

1) informacje dotyczące: minimalnej liczby upraw stosowanych w plonie głównym 

w ciągu roku w gospodarstwie (tj. udziału głównej uprawy, oraz łącznie zbóż w 

strukturze zasiewów, minimalnego udziału każdej z uprawy), wykonania chemicznej 

analizy gleby i terminu wykonania tych analiz, , planu nawozowego, planowanego 

zmianowania roślin uprawnych na poszczególnych działkach rolnych wraz 

z planowanym terminem zastosowania na nich dwukrotnie praktyk w celu uzyskania 

dodatniego bilansu materii organicznej (tj. międzyplonu oraz międzyplonu lub 

przyorania słomy lub przyorania obornika) oraz terminów koszenia lub wypasu  

– w przypadku realizacji Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone; 

2) informacje dotyczące planowanego zmianowania roślin uprawnych, planowanego 

zagospodarowania nawozów naturalnych i organicznych, terminów koszenia lub wypasu 

oraz planowanego przeznaczenia plonu – w przypadku realizacji pakietów w ramach 

Rolnictwa ekologicznego; 

4) opis siedliska przyrodniczego lub siedliska lęgowego ptaków, plan wypasów przy 

użytkowaniu pastwiskowym lub kośno-pastwiskowym, informację o obszarach 

nawożonych przez namuły rzeczne oraz: 

a) szczegółowe wymogi w ramach wymogów wymienionych w załączniku nr 3 do 

rozporządzenia w odniesieniu do Pakietu 4. i Pakietu 5. oraz odpowiadające celom 

ochrony przyrody danego siedliska przyrodniczego lub siedliska lęgowego ptaków 

określonymi przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 2, na podstawie sporządzonej 

przez niego dokumentacji przyrodniczej – w przypadku realizacji Pakietu 4. Cenne 

siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 oraz Pakietu 5. 

Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000, 

b) wskazanie lat, w których dopuszcza się koszenie całej powierzchni trwałych użytków 
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zielonych – w przypadku realizacji wariantu drugiego i czwartego Pakietu 4. Cenne 

siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 oraz Pakietu 5. 

Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000, 

c) wskazanie roku, w którym dopuszcza się koszenie całej powierzchni trwałych 

użytków zielonych – w przypadku realizacji wariantu trzeciego Pakietu 4. Cenne 

siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 oraz Pakietu 5. 

Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000, 

d) wskazanie roku, w którym dopuszcza się pozostawienie runa bez skoszenia  

– w przypadku realizacji wariantu dziewiątego Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone 

gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 oraz Pakietu 5. Cenne siedliska poza 

obszarami Natura 2000; 

5) informacje dotyczące: 

a) gatunku, odmiany rośliny, jeżeli jest znana i powierzchni, na której jest uprawiana ta 

roślina w każdym roku – w przypadku realizacji Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych 

zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, 

c) gatunku, odmiany, liczby drzew spełniających wymagania i łącznej powierzchni, na 

której są uprawiane te drzewa, oraz terminów wykonywania zabiegów 

pielęgnacyjnych, takich jak: cięcie sanitarne drzew i prześwietlające nadmiernie 

zagęszczone korony, usuwanie odrostów i samosiewów, bielenie pni starych drzew 

i zabezpieczanie pni młodych drzew przed ogryzaniem przez gryzonie – w przypadku 

realizacji Pakietu 3 Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych; 

6) informacje dotyczące gatunku i rasy zwierząt oraz informację o objęciu stada 

programem ochrony zasobów genetycznych, opis kierunku rozwoju stada i planowany 

stan docelowy – w przypadku realizacji Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów 

genetycznych zwierząt w rolnictwie; 

7) planowane uprawy międzyplonów lub pasy ochronne użytków zielonych zakładane na 

gruntach ornych położonych na obszarach erodowanych (o nachyleniu powyżej 20%) 

w poprzek stoku – w przypadku realizacji Pakietu 2. Ochrona gleb i wód; 

 

III. Załącznik do planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub działalności 

ekologicznej1) szkic gospodarstwa rolnego: 

a) z naniesionymi oznaczeniami: 

– poszczególnych działek rolnych, na których mają być realizowane pakiety lub 

warianty, oraz 

– trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych 

rolniczo, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, występujących na obszarze tego 

gospodarstwa w dniu rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo- 

-klimatycznego, 

b) z zaznaczeniem: 

– miejsc na działce rolnej, w których są zasadzone poszczególne drzewa odmian 

wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia lub odmian tradycyjnie 

uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r. – w przypadku 

realizacji Pakietu 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych; 

2) dokumentacja przyrodnicza i szkic gospodarstwa rolnego z zaznaczoną częścią działki 

rolnej, która ma pozostać nieskoszona w poszczególnych latach – w przypadku 

Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza 

obszarami Natura 2000 oraz Pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków 

i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000. 
 

 



 

– 113 – 

 
 

UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 45 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia … 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. 

Przygotowanie projektu rozporządzenia podyktowane jest koniecznością stworzenia przepisów 

krajowych niezbędnych do wdrożenia od 15 marca 2015 r. działań objętych Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a w szczególności Działania rolno-środowiskowo- 

-klimatycznego oraz Rolnictwa ekologicznego. Proponowany kształt rozporządzenia jest efektem 

dotychczasowych doświadczeń z wdrażania poszczególnych pakietów „Programu 

rolnośrodowiskowego”, objętego PROW na lata 2007–2013. 

W projekcie rozporządzenia zostaną określone szczegółowe warunki i tryb przyznawania, 

wypłaty oraz zwracania: pomocy finansowej w ramach „Działania rolno-środowiskowo- 

-klimatycznego”, oraz pomocy finansowej w ramach „Rolnictwa ekologicznego”, objętych 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w tym: 

1) tryb składania wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej oraz 

płatności ekologicznej, 

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie płatności rolno- 

-środowiskowo-klimatycznej oraz płatności ekologicznej, 

3) przypadki, w których następca prawny wnioskodawcy albo przejmujący posiadanie 

gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwanego 

dalej „gospodarstwem rolnym”, lub jego części objętych zobowiązaniem rolno- 

-środowiskowo-klimatycznym lub zobowiązaniem w ramach rolnictwa ekologicznego (dalej 

„zobowiązaniem ekologicznym”), lub wszystkich zwierząt danej rasy lokalnej objętych 

zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym, zwanych dalej „stadem”, może, na swój 

wniosek, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, oraz warunki 

i tryb wstąpienia do tego postępowania, 

4) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo przejmującemu posiadanie 

gospodarstwa rolnego lub jego części, lub stada może być przyznana płatność rolno- 
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-środowiskowo-klimatyczna lub płatność ekologiczna, oraz warunki i tryb przyznania tej 

płatności; 

Zapisy projektu rozporządzenia przedstawiają się w następujący sposób: 

W § 1 zawarto kwestię zakresu przepisów zawartych w projekcie rozporządzenia. 

W § 2 zawarto warunki na jakich przyznawana będzie płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna 

lub płatność ekologiczna. 

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną przyznaje się: 

– rolnikowi, w rozumieniu art. 4 ust. 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 (Dz. U. L 347 z 20.12.2013, str. 608) zwanego dalej „rozporządzeniem 

nr 1307/2013”, lub 

– grupie rolników, lub 

– grupie rolników i innych zarządców gruntów, lub 

– innym zarządców gruntów – wyłącznie w przypadku realizacji pakietów lub ich wariantów, 

o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5 

– zwanych dalej „rolnikiem”, jeżeli: 

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

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, 

2) łączna powierzchnia posiadanych przez niego działek rolnych w rozumieniu przepisów 

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności, na których jest prowadzona działalność rolnicza 

w rozumieniu art. 4 ust. lit. a rozporządzenia nr 1307/2013, zwanych dalej „działkami 

rolnymi” lub gruntów niebędących użytkami rolnymi w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e 

rozporządzenia 1307/2013, w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 

i 5, zwanych dalej „………”, wynosi co najmniej 1 ha, a w przypadku realizacji pakietu 

o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 co najmniej 3 ha, 

3) realizuje: 5-letnie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, o którym mowa w art. 28 

ust. 5 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 
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rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1698/2005 (Dz. U. L 347 z 20.12.2013, str. 487), zwanym dalej „rozporządzeniem 

nr 1305/2013” obejmujące wymogi wykraczające ponad podstawowe wymagania, w ramach 

określonych pakietów lub ich wariantów, 

4) spełnia warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach 

określonych pakietów lub ich wariantów określone w rozporządzeniu. 

Ponadto rolno-środowiskowo-klimatyczna będzie przyznawana rolnikowi w zwiększonej 

wysokości, jeżeli poza wymogami, o których mowa w części a pkt IV Pakiet 4. Cenne siedliska 

i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 i Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami 

Natura 2000 pkt 2 w ramach wariantu 4.6 Torfowiska lub 5.6 Torfowiska lit. a załącznika nr 2 

rolnik realizuje również określone przez eksperta przyrodniczego wymogi, o których mowa 

w części a pkt IV Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 

2000 i Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 pkt 2 w ramach wariantu 4.6 

Torfowiska lub 5.6 Torfowiska lit. b załącznika nr 2. 

Natomiast, płatność ekologiczna przyznaje się rolnikowi lub grupie rolników, w rozumieniu 

art. 4 ust. lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013, aktywnemu 

zawodowo w rozumieniu art., 9 rozporządzenia nr 1307/2013, jeżeli: 

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

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, 

2) łączna powierzchnia posiadanych przez niego działek rolnych w rozumieniu przepisów 

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności, na których jest prowadzona działalność rolnicza 

w rozumieniu art. 4 ust. lit. a rozporządzenia nr 1307/2013, zwanych dalej „działkami 

rolnymi”, wynosi co najmniej 1 ha, 

3) realizuje 5-letnie zobowiązanie ekologiczne, o którym mowa w art. 29 ust. 3 rozporządzenia 

nr 1305/2013 obejmujące wymogi wykraczające ponad podstawowe wymagania, w ramach 

określonych pakietów, 

4) spełnia warunki przyznania płatności ekologicznej w ramach określonych pakietów lub ich 

wariantów określone w rozporządzeniu. 

Zawarto tu również kwestię: 

(i) terminów sporządzania planów działalności rolnośrodowiskowej lub działalności 

ekologicznej w ramach poszczególnych pakietów wspomnianych działań, 
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(ii) odniesienia do zawartości tych planów, 

(iii) terminów w jakich rolnik powinien dokonać aktualizacji planu działalności rolno- 

-środowiskowo-klimatycznej lub planu działalności ekologicznej w przypadku stwierdzenia 

w danym roku w trakcie kontroli na miejscu uchybień w zakresie ich aktualności 

i przedłożyć tak zaktualizowane plany kierownikowi biura powiatowego Agencji, 

(iv) sankcji z tytułu niedokonania czynności polegającej na przedłożeniu w określonym terminie 

kierownikowi biura powiatowego Agencji zaktualizowanego planu działalności rolno- 

-środowiskowo-klimatycznej lub w planu działalności ekologicznej. 

W § 3 zawarto kwestię wymagań podstawowych, co jest istotne dla realizacji podjętego 

zobowiązania, zawierającego wymogi wykraczające ponad te podstawowe wymagania, do 

których należą: 

1) wymogi i normy określone w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego, 

2) minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin, o których 

mowa w art. 28 ust. 3 oraz art. 29 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, które zostały 

wymienione w załączniku do projektu rozporządzenia, 

3) inne odpowiednie wymogi obowiązkowe, o których mowa w art. 28 ust 3 oraz art. 29 ust. 2 

rozporządzenia nr 1305/2013, które zostały wymienione w załączniku do projektu 

rozporządzenia, 

4) odpowiednie kryteria i minimalne działania ustalone zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c ppkt (ii) 

rozporządzenia nr 1307/2013. 

W § 4 zawarto pakiety i ich warianty jakie mogą być objęte: 

Zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym, tj.: 

1) Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone; 

2) Pakiet 2. Ochrona gleb i wód: 

 a) Wariant 2.1 Międzyplony, 

 b) Wariant 2.2 Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20%; 

3) Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych; 

4) Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000: 

 a) Wariant 4.1 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, 

 b) Wariant 4.2 Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla, 

 c) Wariant 4.3 Murawy, 

 d) Wariant 4.4 Półnaturalne łąki wilgotne, 
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 e) Wariant 4.5 Półnaturalne łąki świeże, 

 f) Wariant 4.6.1 Torfowiska – wymogi obowiązkowe, 

 g) Wariant 4.6.2 Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające, 

 h) Wariant 4.7 Ekstensywne użytkowanie na OSO, 

 i) Wariant 4.8 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka (a także kszyka, krwawodzioba, 

czajki), 

 j) Wariant 4.9 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki, 

 k) Wariant 4.10 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta (a także kulika wielkiego), 

 l) Wariant 4.11 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza; 

5) Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000: 

 a) Wariant 5.1 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, 

 b) Wariant 5.2 Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla, 

 c) Wariant 5.3 Murawy, 

 d) Wariant 5.4 Półnaturalne łąki wilgotne, 

 e) Wariant 5.5 Półnaturalne łąki świeże, 

 f) Wariant 5.6.1 Torfowiska – wymogi obowiązkowe, 

 g) Wariant 5.6.2 Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające; 

6) Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie: 

 a) Wariant 6.1 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie  

– w przypadku uprawy, 

 b) Wariant 6.2 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie  

– w przypadku wytwarzania nasion/ materiału siewnego; 

7) Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie: 

 a) Wariant 7.1 Zachowanie lokalnych ras bydła, 

 b) Wariant 7.2 Zachowanie lokalnych ras koni, 

 c) Wariant 7.3 Zachowanie lokalnych ras owiec, 

 d) Wariant 7.4 Zachowanie lokalnych ras świń, 

 e) Wariant 7.5 Zachowanie lokalnych ras kóz, 

lub  

Zobowiązaniem ekologicznym, tj.: 

1) Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji; 

2) Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji; 

3) Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji; 
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4) Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji: 

 a) Wariant 4.1 Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji, 

 b) Wariant 4.2 Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji; 

5) Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji; 

6) Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji; 

7) Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji; 

8) Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji; 

9) Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji; 

10) Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji: 

 a) Wariant 10.1 Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji, 

 b) Wariant 10.2 Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji; 

11) Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji; 

12) Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji. 

Zawarto tu również kwestię obowiązków jakie musi wypełnić rolnik realizujący zobowiązanie 

rolno-środowiskowo-klimatyczne lub zobowiązanie ekologiczne bez względu na realizowany 

pakiet lub jego wariant, tj.: 

(i) zachowanie występujących w gospodarstwie rolnym trwałych użytków zielonych 

w rozumieniu art. 4 lit. h rozporządzenia 1307/2013, oraz elementów krajobrazu rolniczego 

nieużytkowanych rolniczo, tworzących ostoje dzikiej przyrody określonych w planie 

działalności rolno-środowiskowo-klimatyczej lub planie działalności ekologicznej, 

(ii) prowadzenie rejestru działalności rolno-środowiskowo-klimatyczej lub rejestru działalności 

ekologicznej zawierającego wykaz wypasów zwierząt (zawartego wyłącznie w rejestrze 

działalności rolno-środowiskowo-klimatyczej) oraz działań agrotechnicznych, w tym 

zastosowania nawozów i wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin (przy 

czym w zakresie zastosowania nawozów prowadzenie rejestru dla całego gospodarstwa 

rolnego), 

(iii) przestrzeganie innych wymogów określonych dla danego pakietu oraz  

(iv) odniesienie do wymogów jakie muszą być spełniane w ramach poszczególnych pakietów, 

które zawarte są w załączniku do rozporządzenia. 

W § 5 zawarto kwestię obszaru jaki jest objęty zobowiązaniem rolno-środowiskowo- 

-klimatycznym lub zobowiązaniem ekologicznym. 

Zgodnie z zawartą w przepisach propozycją, zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 

będzie obejmowało: (i) obszar gruntów zadeklarowany we wniosku o przyznanie płatności 
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w ramach danego pakietu lub jego wariantu, objęty obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 2 

ust. 1 pkt 23 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. U. 

L 181 z 20.06.2014, str. 48), i (ii) zwierzęta ras lokalnych, do których została przyznana pierwsza 

płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna. Zawarto tu również kwestię postępowania w sytuacji, 

gdy obszar zgłoszony we wniosku przekracza ww. obszar zatwierdzony. Zgodnie z powyższą 

koncepcją zobowiązania, każdy pakiet lub jego wariant realizowany przez rolnika będzie 

traktowany jako odrębne zobowiązanie. 

Ponadto, w zakresie zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego zawarto kwestię: 

(i) podejmowania nowych zobowiązań w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego 

i warunki na jakich można podjąć takie nowe zobowiązanie, 

(ii) dodatkowego uszczegółowienia w zakresie obszaru objętego zobowiązaniem w ramach 

Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, 

(iii) określenia gruntów jakie poza działkami rolnymi mogą być objęte zobowiązaniem. 

Natomiast, zgodnie z zawartą w przepisach propozycją, zobowiązanie ekologiczne będzie 

obejmowało obszar gruntów zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności 

w ramach poszczególnych pakietów lub ich wariantów, objęty obszarem zatwierdzonym 

w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. b rozporządzenia nr 640/2014. Zawarto tu również kwestię 

postępowania w sytuacji, gdy obszar zgłoszony we wniosku przekracza ww. obszar 

zatwierdzony. W odróżnieniu od Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w przypadku 

rolnictwa ekologicznego przyjęto inną koncepcję obszaru zobowiązania, którym będzie 

całkowity obszar wszystkich pakietów lub ich wariantów, które realizuje rolnik i które zostały 

zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej. 

W § 6 zawarto kwestię dopuszczalnych zmian zobowiązania w ramach poszczególnych 

pakietów. Zgodnie z proponowanymi przepisami: 

1) W ramach zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego: 

a) w przypadku pakietu pierwszego dopuszczalną będzie zmiana polegająca na zwiększeniu 

obszaru gruntów rolnych, na których jest realizowane zobowiązanie lub zmniejszeniu tego 

obszaru, jeżeli mimo tego zmniejszenia zobowiązaniem tym będzie objęty obszar gruntów 
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rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno- 

-środowiskowo-klimatycznej – przy czym w odniesieniu do gruntów, innych niż 

zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo- 

-klimatycznej, które zwiększyły obszaru gruntów rolnych, na których jest realizowane 

zobowiązanie, będzie miał zastosowanie wyłącznie pkt 3 części a pkt I Rolnictwo 

zrównoważone załącznika nr 2 do rozporządzenia, 

b) w przypadku pakietu drugiego dopuszczalną będzie zmiana wielkości obszaru na którym 

jest uprawiana dana mieszanka roślin w ramach pakietu, lecz nie więcej niż o 15% 

w każdym roku zobowiązania, w odniesieniu do wielkości obszaru zadeklarowanego we 

wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, 

a w przypadku rolników, którzy podjęli w 2014 r. zobowiązanie w ramach Pakietu 8. 

Ochrona gleb i wód, Programu rolnośrodowiskowego, objętego PROW 2007–2013 

i którzy zdecydowali się przejść na warunki analogicznego pakietu Działania rolno- 

-środowiskowo-klimatycznego w ramach PROW 2014–2020 w odniesieniu do wielkości 

obszaru zadeklarowanego we wniosku o przyznanie płatności w roku 2015. Ponadto, 

w przypadku pakietu drugiego za zmianę zobowiązania nie będzie uznawana zmiana 

miejsca uprawy mieszanki roślin bez względu na zmianę miejsca realizacji tego pakietu, 

lub mieszanki rośliny uprawianej na inną mieszankę roślin, która może być uprawiana 

w ramach tego pakietu, 

c) w przypadku pakietu szóstego dopuszczalną będzie zmiana polegająca na jednorazowym 

zwiększeniu w drugim roku realizacji tego zobowiązania obszaru gruntów, na których jest 

realizowane zobowiązanie w zakresie poszczególnych wariantów tego pakietu, 

d) ponadto, w przypadku pakietu szóstego dopuszczalną będzie zmiana miejsca uprawy roślin 

lub zmiana uprawianej rośliny w ramach poszczególnych wariantów tego pakietu, 

e) w przypadku pakietu siódmego dopuszczalną będzie zmiana polegająca na zwiększeniu 

liczby zwierząt danej rasy lokalnej objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo- 

-klimatycznym lub zmniejszeniu liczby tych zwierząt, jeżeli mimo tego zmniejszenia 

liczba tych zwierząt nie będzie niższa niż liczba zwierząt danej rasy, do których została 

przyznana pierwsza płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna; 

2) W ramach zobowiązania ekologicznego: 

a) w przypadku wszystkich pakietów (z wyłączeniem pakietu szóstego oraz pakietu 

dwunastego) dopuszczalną będzie zmiana miejsca realizacji pakietu, lub miejsca uprawy 

truskawki lub poziomki lub maliny w ramach pakietu czwartego lub dziesiątego bez 
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względu na zmianę wielkości obszaru na której jest realizowany dany pakiet, z tym że taka 

zmiana w przypadku rośliny dwuletniej określonej w ust. 6 załącznika nr 3 do 

rozporządzenia będzie dopuszczalna po upływie dwóch lat uprawy tej rośliny – jeżeli 

pakiety lub ich warianty będą realizowane na gruntach rolnych zadeklarowanych we 

wniosku o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej, a całkowity obszar, na którym są 

realizowane wymienione pakiety, nie ulegnie zmianie – przy czym za zmianę 

zobowiązania nie będzie uznawana zmiana rośliny w ramach danego pakietu  

– z wyłączeniem pakietu szóstego i dwunastego oraz roślin innych niż truskawka lub 

poziomka lub malina które mogą być uprawiane w ramach pakietu czwartego lub 

dziesiątego, 

b) dopuszczalną będzie zmiana, dokonana na wniosek rolnika, polegająca na zmianie pakietu 

pierwszego lub siódmego realizowanych na gruntach rolnych, na których jest uprawiana 

mieszanka wieloletnia traw albo mieszanka wieloletnia traw z motylkowatymi 

drobnonasiennymi, na pakiet szósty lub dwunasty, jeżeli grunty rolne, na których są 

uprawiane te mieszanki, stały się trwałymi użytkami zielonymi. 

Zawarto tu również kwestię (i) wprowadzenia przeprowadzonych zmian do planu działalności 

rolno-środowiskowo-klimatycznej lub planu działalności ekologicznej, (ii) zgłaszania tych zmian 

oraz (iii) zastosowanie § 6 w odniesieniu do rolników, którzy podjęli w 2014 r. zobowiązanie 

w ramach Programu rolnośrodowiskowego, objętego PROW 2007–2013 i którzy zdecydowali się 

przejść na warunki analogicznego pakietu Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego 

w ramach PROW 2014–2020. 

W § 7 zawarto kwestię: 

1) przyznawania płatności ekologicznej, gdy rolnik w trakcie realizacji zobowiązania 

ekologicznego zakończy okres przestawiania. W takim przypadku, jeżeli rolnik realizuje 

zobowiązanie ekologiczne w zakresie pakietu pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, 

piątego lub szóstego i w trakcie realizacji zobowiązania rolnik zakończy okres przestawiania, 

płatność ekologiczna w danym roku jest przyznawana odpowiednio za realizację pakietu 

siódmego, ósmego, dziewiątego, dziesiątego, jedenastego lub dwunastego wymienionych, 

2) przyznawania płatności ekologicznej, jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego 

w zakresie pakietu siódmego, ósmego, dziewiątego, dziesiątego, jedenastego lub dwunastego 

wymienionych w § 4 ust. 2 w wykazie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym zostanie potwierdzone, że rolnikowi powinna 

zostać przyznana płatność z tytułu realizacji pakietu pierwszego, drugiego, trzeciego, 
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czwartego, piątego lub szóstego. W takim przypadku płatność ekologiczna w danym roku jest 

przyznawana odpowiednio za realizację pakietu. siódmego, ósmego, dziewiątego, 

dziesiątego, jedenastego lub dwunastego, 

3) ustalenia nie dłuższego niż 3 lata okresu w czasie którego przyznawana będzie płatność 

ekologiczna z tytułu realizacji pakietu pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego 

lub szóstego, 

4) traktowania działek rolnych, będących w okresie konwersji przed podjęciem zobowiązania 

ekologicznego i okresu w czasie którego przyznawana będzie płatność ekologiczna z tytułu 

realizacji pakietu pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego lub szóstego, 

5) przekształcenia pakietu piątego realizowanego w ramach zobowiązania rolno-środowiskowo- 

-klimatycznego, jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego 

grunty rolne, na których jest realizowane to zobowiązanie, zostaną objęte obszarem 

Natura 2000. W takim pakiet piąty staje się pakietem czwartym, 

6) przekształcenia pakietu czwartego realizowanego w ramach zobowiązania rolno- 

-środowiskowo-klimatycznego, jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo- 

-klimatycznego grunty rolne, na których jest realizowane to zobowiązanie, zostaną wyłączone 

z obszaru Natura 2000. W takim przypadku pakiet czwarty staje się pakietem piątym, przy 

czym zobowiązanie w zakresie ochrony siedlisk lęgowych ptaków będzie realizowane na 

dotychczasowych warunkach. 

W § 8 zawarto kwestię (i) zastąpienia zwierząt przypadku realizacji zobowiązania rolno- 

-środowiskowo-klimatycznego w ramach pakietu siódmego oraz terminów w jakim należy 

dokonać tego zastąpienia oraz terminu i formy poinformowania kierownika biura powiatowego 

ARiMR o dokonanym zastąpieniu oraz (ii) poinformowania kierownika biura powiatowego 

ARiMR o dokonanym zastąpieniu w przypadku, gdy nastąpiło ono w terminie składania 

wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach 

w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. 

W § 9 zawarto zasady przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, zgodnie z którą 

płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna lub płatność ekologiczna do tej samej powierzchni 

może być przyznana z tytułu realizacji tylko jednego pakietu lub jego wariantu. Ponadto, 

ustalono zasady przyznawania płatności w przypadku jednoczesnej realizacji działań i pakietów: 
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1) płatność nie będzie przyznawana w przypadku łączenia w gospodarstwie pakietu pierwszego 

w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego z jakimkolwiek pakietem działania 

Rolnictwo ekologiczne, w tym również w odwrotnej kombinacji, 

2) płatność rolno-środowiskowo-klimatycza nie będzie przyznana w przypadku łączenia 

w gospodarstwie pakietu pierwszego z pakietem drugim lub szóstym. 

W § 10 zawarto warunki przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności 

ekologicznej. Zgodnie z proponowanymi zapisami: 

1) płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna będzie przyznawana: 

a) w ramach pakietu pierwszego będzie przyznawana jedynie do gruntów ornych, jeżeli 

pakiet ten będzie realizowany na obszarze całego gospodarstwa rolnego, a powierzchnia 

użytków rolnych w gospodarstwie będzie nie mniejsza niż 3 ha, 

b) w ramach pakietu trzeciego jest przyznawana, jeżeli rolnik posiada sad tradycyjnych 

odmian drzew owocowych, 

c) w ramach pakietu czwartego będzie przyznawana, jeżeli rolnik posiada dokumentację 

przyrodniczą stanowiącą szczegółową charakterystykę danego siedliska przyrodniczego 

lub siedliska lęgowego ptaków (z wyłączeniem wariantu siódmego), sporządzoną przez 

podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 2 projektu rozporządzenia, w roku poprzedzającym 

rok rozpoczęcia lub w roku rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo- 

-klimatycznego w ramach wariantów tego pakietu, 

d) w ramach pakietu piątego będzie przyznawana, jeżeli rolnik posiada dokumentację 

przyrodniczą stanowiącą szczegółową charakterystykę danego siedliska przyrodniczego, 

sporządzoną przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 2 projektu rozporządzenia, w roku 

poprzedzającym rok rozpoczęcia lub w roku rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolno- 

-środowiskowo-klimatycznego w ramach wariantów tego pakietu, 

e) w ramach pakietu siódmego będzie przyznawana, jeżeli rolnik utrzymuje wpisane do 

księgi hodowlanej krowy, klacze, lochy, owce lub kozy matki ras wymienionych w ust. 4 

załącznika nr 3 do projektu rozporządzenia, objęte programem ochrony zasobów 

genetycznych; 

2) płatność ekologiczna będzie przyznawana: 

a) w ramach wszystkich pakietów, jeżeli rolnik prowadzi produkcję rolną zgodnie 

z przepisami o rolnictwie ekologicznym, przepisami rozporządzenia Rady (WE) 

nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania 

produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE 
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L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi w trybie przepisów 

tego rozporządzenia, w szczególności w zakresie uprawy roślin, 

b) w ramach pakietu piątego, szóstego, jedenastego lub dwunastego, jeżeli rolnik lub 

małżonek rolnika w roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności ekologicznej, 

był posiadaczem zwierząt, o których mowa: 

– w pkt 1–20, 26–30, 36–37 załącznika nr 5 do rozporządzenia – w przypadku pakietu 

szóstego i dwunastego,  

– w załączniku nr 5 do rozporządzenia – w przypadku pakietu piątego i jedenastego, 

co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych zwierząt do rejestru zwierząt gospodarskich 

oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt, lub informacje zawarte w wykazie, o którym mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym  

– w przypadku zwierząt nieznakowanych zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji 

i rejestracji zwierząt i zwierzęta te były utrzymywane w tym okresie zgodnie 

z przepisami, o których mowa w § 10 pkt 6 lit. a, 

c) w ramach pakietu czwartego i dziesiątego, jeżeli rolnik zobowiązał się do utrzymania 

minimalnej obsady drzew określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia na gruntach, do 

których zostanie mu przyznana ostatnia płatność ekologiczna z tytułu realizacji 

zobowiązania ekologicznego w zakresie tych pakietów, przez 2 lata od zakończenia 

realizacji tego zobowiązania, z tym że w przypadku sadów mających co najmniej 15 lat 

minimalna obsada drzew wynosi 125 drzew na hektar, a co najmniej 90% tych drzew jest 

uprawianych co najmniej 15 lat. 

W § 11 określono przedmioty jakie będą objęte płatnością rolno-środowiskowo-klimatyczną lub 

płatnością ekologiczną. Płatność będzie przyznawana do działek rolnych w przypadku pakietu 

pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego piątego oraz szóstego Działania rolno-środowiskowo- 

-klimatycznego oraz wszystkich pakietów działania Rolnictwo ekologiczne. W przypadku 

pakietu siódmego Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego płatność będzie przyznawana do 

krów, klaczy, loch, owiec lub kóz matek ras wymienionych w ust. 4 załącznika nr 3 do projektu 

rozporządzenia, objętych programem ochrony zasobów genetycznych. 

Ponadto, w przypadku płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej będzie ona przyznawana do 

gruntów niebędących użytkami rolnymi w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e rozporządzenia 

1307/2013, w przypadku realizacji pakietu czwartego i piątego tego działania. 
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W § 12 zawarto kwestię sposobu użytkowania działek rolnych w przypadku przyznawania do 

nich płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej. Zgodnie 

z proponowanymi zapisami: 

1) dla zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych płatność będzie przyznawana do: 

a) w przypadku pakietu pierwszego: działek rolnych użytkowanych jako grunty orne, na 

których występują uprawy wymienione w ust. 1 załącznika nr 3 do projektu 

rozporządzenia, 

b) w przypadku pakietu drugiego: działek rolnych użytkowanych jako grunty orne, na 

których: 

– po plonie głównym są uprawiane rośliny: 

– ozime jako międzyplon ozimy, 

– jare jako międzyplon ścierniskowy, 

jeżeli działki te położone są na obszarach: 

– szczególnie zagrożonych erozją wodną, których wykaz jest określony w przepisach 

w sprawie minimalnych norm lub, 

– problemowych o niskiej zawartości próchnicy, określonych w załączniku 8 do 

rozporządzenia, lub 

– szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego 

(OSN), wyznaczonych zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  

– Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145), 

– zakładane są pasy ochronne użytków zielonych o szerokości nie mniejszej niż 

10 metrów na gruntach ornych położonych na obszarach erodowanych (o nachyleniu 

powyżej 20%) w poprzek stoku, jeżeli przynajmniej na części działki rolnej występuje 

takie nachylenie, 

c) w przypadku pakietu trzeciego: działek rolnych użytkowanych jako sady w których są 

uprawiane drzewa owocowe odmian wymienionych w ust. 3 pkt 3 załącznika nr 3 do 

rozporządzenia lub odmian tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przed 1950 r., 

d) w przypadku pakietu czwartego: działek rolnych lub gruntów niebędących użytkami 

rolnymi w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e rozporządzenia 1307/2013 użytkowanych jako 

trwałe użytki zielone, położone na obszarze Natura 2000 na których występują: 

– siedliska lęgowe ptaków z gatunków wymienionych w ust. 2 pkt 1 załącznika nr 3 do 

projektu rozporządzenia, 
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– zbiorowiska roślinne wykazujące cechy jednostek fitosocjologicznych i siedlisk 

przyrodniczych wymienione w ust. 2 pkt 2–7 załącznika nr 3 do projektu 

rozporządzenia, 

e) w przypadku pakietu piątego: działek rolnych lub gruntów niebędących użytkami rolnymi 

w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e rozporządzenia 1307/2013 użytkowanych jako trwałe 

użytki zielone, położone poza obszarem Natura 2000 na których występują: 

– zbiorowiska roślinne wykazujące cechy jednostek fitosocjologicznych i siedlisk 

przyrodniczych wymienione w ust. 2 pkt 2–7 załącznika nr 3 do projektu 

rozporządzenia, 

f) w przypadku pakietu szóstego użytkowanych jako grunty orne na których są uprawiane 

rośliny odmian regionalnych i amatorskich wpisane do rejestru odmian prowadzonego na 

podstawie przepisów o nasiennictwie, zwanego dalej „krajowym rejestrem”, lub rośliny 

gatunków wymienionych w ust. 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia; 

2) dla zobowiązań ekologicznych płatność będzie przyznawana do działek rolnych: 

a) w przypadku pakietu pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, siódmego, 

ósmego, dziewiątego, dziesiątego lub jedenastego użytkowanych jako grunty orne, na 

których występują uprawy wymienione w ust. 6 załącznika nr 3 do projektu 

rozporządzenia, 

b) w przypadku pakietu szóstego i dwunastego użytkowanych jako trwałe użytki zielone, 

c) w przypadku pakietu czwartego i dziesiątego użytkowanych jako sady prowadzone jako 

uprawa wielorzędowa, w których są uprawiane drzewa lub krzewy z gatunków 

wymienionych w ust. 1a załącznika nr 3 do projektu rozporządzenia, jeżeli jest 

utrzymana, z tolerancją do 10%, minimalna obsada drzew i krzewów określona 

w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z tym że: 

– w przypadku sadów na podkładkach karłowych lub półkarłowych odstępy między 

drzewami w rzędzie są nie większe niż 3 metry, a odstępy między rzędami drzew są nie 

większe niż 4 metr, 

– w przypadku sadów mających nie mniej niż 15 lat minimalna obsada drzew wynosi 

125 drzew na hektar, a co najmniej 90% tych drzew jest uprawianych nie krócej niż 

15 lat. 

W § 13 zawarto kwestię jednego z warunków przyznawania płatności rolno-środowiskowo- 

-klimatycznej za realizację pakietu pierwszego. Zgodnie z proponowanymi zapisami płatność 

będzie przyznawana wyłącznie do działek rolnych położonych na gruntach rolnych 
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zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo- 

-klimatycznej, na których jest prowadzona działalność rolnicza. 

W § 14 zawarto kwestię powierzchni działek rolnych lub gruntów niebędących użytkami rolnymi 

w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e rozporządzenia 1307/2013 w przypadku pakietu, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5, do jakiej przysługuje płatność z tytułu realizacji zobowiązania rolno- 

-środowiskowo-klimatycznego lub zobowiązania ekologicznego. Zgodnie z proponowanym 

zapisem płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna lub płatność ekologiczna przyznawana do 

działek rolnych lub gruntów niebędących użytkami rolnymi w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e 

rozporządzenia 1307/2013 w przypadku pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5 

przysługuje do powierzchni działek rolnych lub gruntów położonych na obszarze objętym 

zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym lub zobowiązaniem ekologicznym, 

zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub 

płatności ekologicznej w ramach poszczególnych pakietów oraz objętych obszarem 

zatwierdzonym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. b rozporządzenia nr 640/2014. 

W § 15 zawarto kwestię: 

1) przyznawania płatności ekologicznej za realizację pakietu szóstego i dwunastego. 

Zgodnie z proponowanymi zapisami płatność przysługuje do powierzchni działek rolnych 

użytkowanych jako trwałe użytki zielone zadeklarowanych we wniosku o przyznanie 

płatności ekologicznej w ramach tych pakietów i objętych obszarem zatwierdzonym 

w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. b rozporządzenia nr 640/2014, na których obsada 

zwierząt wynosi nie mniej niż 0,3 DJP/ha; 

2) obsady zwierząt, o której mowa w pkt 1. 

Zgodnie z proponowanymi zapisami obsada zwierząt jest ilorazem dużych jednostek 

przeliczeniowych zwierząt, o których mowa w § 10 pkt 6 lit. b tiret pierwszy projektu 

rozporządzenia, i całkowitej powierzchni trwałych użytków zielonych w gospodarstwie 

zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej i objętych obszarem 

zatwierdzonym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. b rozporządzenia nr 640/2014; 

3) przyznawania płatności ekologicznej za realizację pakietu piątego i jedenastego. 

Zgodnie z proponowanymi zapisami płatność przysługuje do powierzchni działek rolnych 

użytkowanych jako grunty orne zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności 

ekologicznej w ramach tych pakietów i objętych obszarem zatwierdzonym w rozumieniu 
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art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. b rozporządzenia nr 640/2014, na których obsada zwierząt wynosi nie 

mniej niż 0,3 DJP/ha; 

4) obsady zwierząt, o której mowa w pkt 3. 

Zgodnie z proponowanymi zapisami obsada zwierząt jest ilorazem dużych jednostek 

przeliczeniowych zwierząt, o których mowa w § 10 pkt 6 lit. b tiret drugi, i sumy powierzchni 

działek rolnych, na których realizowany jest pakiet piąty lub jedenasty oraz całkowitej 

powierzchni trwałych użytków zielonych w gospodarstwie zadeklarowanych we wniosku 

o przyznanie płatności ekologicznej i objętych obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 2 

ust. 1 pkt 23 lit. b rozporządzenia nr 640/2014; 

5) obliczania liczby dużych jednostek przeliczeniowych, która jest ilorazem liczby zwierząt oraz 

współczynnika ustalonego zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia; 

6) podstawy do ustalenia liczby zwierząt. 

Zgodnie z proponowanymi zapisami liczbę zwierząt, o których mowa w § 10 pkt 2 lit. b 

projektu rozporządzenia, ustala się na podstawie: 

a) danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa 

w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – w przypadku bydła, owiec 

i kóz, 

b) zaświadczenia wydawanego przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, o którym 

mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, złożonego na 

formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję – w przypadku koni, 

c) informacji zawartych w wykazie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym – w przypadku zwierząt nieznakowanych 

zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt których posiadaczem 

był rolnik lub małżonek rolnika. 

Zawarto tu również kwestię części składowych zaświadczenia, o którym mowa powyżej, 

i terminu jego składania kierownikowi biura powiatowego ARiMR. 

W § 16 zawarto kwestię przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w kontekście 

minimalnej łącznej powierzchni działek rolnych w przypadku realizacji zobowiązania rolno- 

-środowiskowo-klimatycznego w zakresie wariantów pakietu szóstego. Zgodnie 

z proponowanymi zapisami płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna będzie przyznawana do 

działek rolnych, których łączna powierzchnia wynosi nie mniej niż: 

1) 0,3 ha – w przypadku wariantu pierwszego w odniesieniu do upraw rolniczych, 

2) 0,15 ha – w przypadku wariantu pierwszego w odniesieniu do upraw warzywnych, 
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3) wielkość powierzchni plantacji nasiennych roślin rolniczych określona dla wytwarzania 

materiału siewnego kategorii kwalifikowany w przepisach o nasiennictwie – w przypadku 

wariantu drugiego. 

W § 17 zawarto kwestię przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w kontekście 

minimalnych liczebności krów, klaczy, loch, owiec lub kóz matek w stadzie. 

Zgodnie z proponowanymi zapisami płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna będzie 

przyznawana liczba wspominanych zwierząt wynosi co najmniej: 

– 4 krowy tej samej rasy, 

– 2 klacze tej samej rasy, 

– 5 owiec matek rasy olkuskiej, 15 owiec matek rasy cakiel podhalański, 30 owiec matek rasy 

merynos polski w starym typie albo 10 owiec matek pozostałych ras, 

– 10 loch rasy puławskiej, 

– 8 loch rasy złotnickiej białej, a w przypadku stada objętego programem ochrony zasobów 

genetycznych przed dniem 1 stycznia 2006 r. – 6 loch, 

– 8 loch rasy złotnickiej pstrej, a w przypadku stada objętego programem ochrony zasobów 

genetycznych przed dniem 1 stycznia 2006 r. – 3 lochy, 

– 3 kóz matek. 

Zawarto tu również kwestię maksymalnych ilości loch do jakich przysługuje płatność rolno- 

-środowiskowo-klimatyczna. Zgodnie z proponowanymi zapisami płatność rolno-środowiskowo- 

-klimatyczna będzie przysługiwała nie więcej niż do 70 loch stada podstawowego rasy 

puławskiej lub do 100 loch rasy złotnickiej białej, lub do 100 loch rasy złotnickiej pstrej, 

utrzymywanych w jednym stadzie. 

W § 18 zawarto kwestię przyznawania dodatkowej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej 

w przypadku realizacji zobowiązania w zakresie wariantu szóstego pakietów, o których mowa 

w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 5, za realizację wymogów, o których mowa w części a pkt IV Pakiet 4. 

Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 i Pakiet 5. Cenne siedliska 

poza obszarami Natura 2000 pkt 2 (Warianty 4.6 i 5.6 Torfowiska) lit. b załącznika nr 2 

określonych przez eksperta przyrodniczego. 

W § 19 zawarto kwestie: 

1) ustalania wysokości płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej. 

Zgodnie z proponowanymi zapisami wysokość płatności rolno-środowiskowo-klimatyczej 

lub płatności ekologicznej w danym roku będzie ustalana jako iloczyn stawek płatności za: 
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a) hektar gruntu i powierzchni działek rolnych lub powierzchni gruntów niebędących 

użytkami rolnymi w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e rozporządzenia 1307/2013 w przypadku 

pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5, lub 

b) sztukę zwierzęcia i liczby krów, klaczy, loch i owiec matek, 

– po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych 

nieprawidłowości lub niezgodności; 

2) powierzchni uwzględnianej przy ustalaniu wysokości płatności. 

Zgodnie z proponowanymi zapisami przy ustalaniu wysokości płatności rolno- 

-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej przysługującej do działek rolnych 

lub gruntów niebędących użytkami rolnymi w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e rozporządzenia 

1307/2013 w przypadku pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5, uwzględnia się 

powierzchnię tych działek, nie większą jednak niż maksymalny kwalifikowany obszar, 

o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. b 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; 

3) dokonywania zmniejszeń i wykluczeń, o których mowa powyżej, w przypadku zwierząt ras 

lokalnych innych niż wymienione w art. 7 ust. 2 akapit drugi lit. a, b i c rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014. 

Zgodnie z proponowanymi zapisami w takim przypadku zmniejszeń lub wykluczeń, 

o których mowa powyżej, dokonuje się zgodnie z przepisami art. 30 i art. 31 rozporządzenia 

nr 640/2014. 

Zawarto tu również odniesienie do załącznika nr 6 do projektu rozporządzenia, który zwiera 

wysokości stawek dla poszczególnych pakietów. 

W § 20 zawarto kwestię wysokości płatności ekologicznej przyznawanej do działek rolnych 

w przypadku realizacji przez rolnika pakietu pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego 

lub szóstego, jeżeli do działek tych przyznano pomoc na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów. 

Zgodnie z proponowanymi zapisami, jeżeli rolnik będzie realizował zobowiązanie ekologiczne 

w zakresie pakietu pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego lub szóstego, a do działek 

na których będzie realizowane to zobowiązanie: 

a) nie została mu przyznana pomoc finansowa na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy 
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finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu 

zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809, z późn. zm.) 

w ramach pakietu rolnictwo ekologiczne, oraz 

b) została mu przyznana pomoc finansowa na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 361 z późn. zm.) w ramach wariantów drugiego, czwartego, szóstego, ósmego, 

dziesiątego lub dwunastego Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne 

–  wysokość płatności ekologicznej przyznawanej do działek rolnych ustala się 

z uwzględnieniem stawek płatności określonych odpowiednio dla pakietu siódmego, ósmego, 

dziewiątego, dziesiątego, jedenastego lub dwunastego wymienionych w § 4 ust. 2. 

Natomiast w przypadku realizacji przez rolnika pakietu pierwszego, drugiego, trzeciego, 

czwartego, piątego lub szóstego wymienionych w § 4 ust. 2, nie przyznaje się płatności 

ekologicznej do działek rolnych, na których są realizowane te pakiety, gdy do działek tych 

została mu przyznana pomoc finansowa na podstawie: 

a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych 

i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174, 

poz. 1809, z późn. zm.) w ramach pakietu rolnictwo ekologiczne, oraz 

b) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 

„Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007–2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 361, z późn. zm.) w ramach wariantów drugiego, czwartego, 

szóstego, ósmego, dziesiątego lub dwunastego Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne. 

W § 21 zawarto kwestię stosowania mechanizmu degresywności stawki płatności w przypadku 

realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub zobowiązania ekologicznego. 

Zgodnie z proponowanymi zapisami płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna lub płatność 

ekologiczna będzie przyznawana w wysokości: 

1) 100% stawki płatności – za powierzchnię od 0,1 ha do 50 ha; 

2) 75% stawki płatności – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha; 

3) 60% stawki płatności – za powierzchnię powyżej 100 ha. 
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Przy czym w przypadku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach 

pakietu czwartego na obszarach Natura 2000 położonych w granicach Parków Narodowych, 

powyższy mechanizm nie będzie miał zastosowania. 

W § 22 zawarto kwestię realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach 

wariantu pierwszego pakietu drugiego na gruntach rolnych położonych na obszarach 

zagrożonych erozją wodną, których wykaz jest określony w przepisach w sprawie minimalnych 

norm. 

Zgodnie z proponowanymi zapisami płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w części 

przysługującej za realizację tego pakietu na tych gruntach jest przyznawana do powierzchni nie 

większej niż 70% powierzchni tych gruntów. 

W § 23 zawarto kwestię refundacji kosztów transakcyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. e 

rozporządzenia nr 1305/2013, dotyczących (i) sporządzenia dokumentacji przyrodniczej 

(w przypadku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach pakietu 

czwartego lub piątego), (ii) wykonania oceny wytworzonego materiału siewnego/nasion 

w laboratoriach urzędowych lub akredytowanych w przypadku wytwarzania materiału 

siewnego/nasion oraz (iii) kosztów kontroli (w przypadku realizacji zobowiązania 

ekologicznego). 

Zgodnie z proponowanymi zapisami: 

1) w przypadku realizacji wariantu w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 5 

pierwsza płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach tego wariantu będzie 

przyznawana w wysokości zwiększonej o kwotę przeznaczoną na refundację kosztów 

transakcyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1305/2013, w zakresie 

sporządzenia dokumentacji przyrodniczej, zgodnie z ust. 1 załącznika nr 7 do rozporządzenia, 

ale nie więcej niż 20% stawki rocznej płatności za realizację danego wariantu i nie więcej niż 

rzeczywiście poniesione koszty sporządzenia dokumentacji przyrodniczej; 

2) w przypadku realizacji wariantu drugiego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6 płatność 

rolno-środowiskowo-klimatyczna będzie przyznawana w wysokości zwiększonej o kwotę 

przeznaczoną na refundację kosztów transakcyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. e 

rozporządzenia nr 1305/2013, jeżeli w danym roku wykonano ocenę wytworzonego materiału 

siewnego/nasion w laboratoriach urzędowych lub akredytowanych w przypadku wytwarzania 

materiału siewnego/nasion potwierdzającą wymaganą jakość wytworzonego materiału 

siewnego/nasion, zgodnie z ust. 2 załącznika nr 7 do rozporządzenia, ale nie więcej niż 20% 



 

– 133 – 

 

stawki rocznej płatności za realizację tego wariantu i nie więcej niż rzeczywiście poniesione 

koszty wykonania oceny wytworzonego materiału siewnego/nasion w laboratoriach 

urzędowych lub akredytowanych; 

3) w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 2 płatność ekologiczna jest 

przyznawana w wysokości zwiększonej corocznie o kwotę przeznaczoną na refundację 

kosztów transakcyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1305/2013, 

dotyczących kosztów kontroli, zgodnie z ust. 3 załącznika nr 7 do rozporządzenia, ale nie 

więcej niż 20% stawki rocznej płatności za realizację tych pakietów łącznie i nie więcej niż 

rzeczywiście poniesione koszty kontroli. Przy czym płatność ekologiczna nie będzie 

zwiększana o koszty kontroli, jeżeli rolnik realizujący pakiet wymieniony w § 4 ust. 2 jest 

beneficjentem poddziałania „Wsparcie na koszty przystępowania do systemów jakości” 

„w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych 

działania”, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 lit. a projektu ustawy z dnia … o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, w części dotyczącej rolnictwa ekologicznego. 

W § 24 zawarto kwestię: 

1) elementów jakie powinien zawierać wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo- 

-klimatycznej lub płatności ekologicznej; 

2) miejsca składania pierwszego i kolejnych wniosków o przyznanie płatności rolno- 

-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej; 

3) obowiązku w zakresie składania informacji, jeżeli rolnik nie zamierza ubiegać się w danym 

roku o przyznanie kolejnej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub kolejnej płatności 

ekologicznej za realizację danego pakietu. 

W § 25 zawarto kwestię dokumentów jakie powinny być dołączone do wniosku o przyznanie 

pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej lub kolejnych 

płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych lub płatności ekologicznych oraz terminów 

złożenia niektórych z tych dokumentów. 

W § 26 zawarto kwestię: 

1) materiału graficznego i jego zawartości jaki będzie udostępniany przez ARiMR rolnikowi, 

w przypadku gdy złożył on wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo- 

-klimatycznej lub płatności ekologicznej; 
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2) elementów jakie będzie zaznaczał rolnik na wspomnianym materiale oraz dalszego 

postępowania z materiałem graficznym; 

3) elementów jakie będzie zaznaczał rolnik na materiale graficznym, jeżeli równocześnie nie 

będzie się ubiegał o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, o której mowa w przepisach 

o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego; 

4) postępowania w przypadku zwiększenia obszaru gruntów, na których jest realizowane 

zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne. 

W § 27 zawarto kwestie: 

1) terminu od jakiego realizowane jest zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne lub 

zobowiązanie ekologiczne; 

2) terminu wypacania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej; 

3) postępowania w przypadku niezałatwienia sprawy dotyczącej przyznania płatności rolno- 

-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej. 

W § 28 zawarto kwestię (i) wstąpienia przez spadkobiercę rolnika do toczącego się postępowania 

w sprawie przyznania pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności 

ekologicznej w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku 

o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej do 

dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tej płatności, (ii) terminu takiego wstąpienia oraz 

(iii) niezbędnych czynności jakie powinien wykonać spadkobierca wstępujący do wspomnianego 

postępowania dotyczących m.in. złożenia odpowiedniego wniosku i dołączenia dokumentów do 

wniosku. 

W § 29 zawarto kwestię (i) wstąpienia przez następcę prawnego rolnika do toczącego się 

postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub 

płatności ekologicznej w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia 

innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne (z wyłączeniem 

przypadku śmierci rolnika), które nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie 

pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej do dnia 

doręczenia decyzji w sprawie przyznania tej płatności, (ii) terminu takiego wstąpienia oraz (iii) 

niezbędnych czynności jakie powinien wykonać następca prawny rolnika wstępujący do 

wspomnianego postępowania dotyczących m.in. złożenia odpowiedniego wniosku i dołączenia 

dokumentów do wniosku. 
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W § 30 zawarto kwestię (i) wstąpienia przez nowego posiadacza gruntów lub stada do toczącego 

się postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej 

lub płatności ekologicznej w przypadku przeniesienia, w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy 

lub innej umowy, posiadania gruntów lub stada objętych wnioskiem o przyznanie pierwszej 

płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej, które nastąpiło w okresie 

od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub 

płatności ekologicznej do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tej płatności, (ii) terminu 

takiego wstąpienia oraz (iii) niezbędnych czynności jakie powinien wykonać nowy posiadacz 

gruntów lub stada wstępujący do wspomnianego postępowania dotyczących m.in. złożenia 

odpowiedniego wniosku i dołączenia dokumentów do wniosku. 

W § 31 zawarto kwestię (i) przyznawania spadkobiercy rolnika kolejnych płatności rolno- 

-środowiskowo-klimatycznych lub płatności ekologicznych w przypadku śmierci rolnika, która 

nastąpiła po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pierwszej płatności rolno-środowiskowo- 

-klimatycznej lub płatności ekologicznej, (ii) terminu składania wniosku przez spadkobiercę oraz 

(iii) niezbędnych czynności jakie powinien w takim przypadku wykonać spadkobierca 

dotyczących m.in. złożenia odpowiedniego wniosku i dołączenia dokumentów do wniosku. 

W § 32 zawarto kwestię (i) przyznawania następcy prawnemu rolnika kolejnych płatności rolno- 

-środowiskowo-klimatycznych lub płatności ekologicznych w przypadku rozwiązania albo 

przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało 

następstwo prawne (z wyłączeniem przypadku śmierci rolnika), które nastąpiło po doręczeniu 

decyzji w sprawie przyznania pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub 

płatności ekologicznej, (ii) terminu składania wniosku przez następcę prawnego oraz (iii) 

niezbędnych czynności jakie powinien w takim przypadku wykonać następca prawny rolnika 

dotyczących m.in. złożenia odpowiedniego wniosku i dołączenia dokumentów do wniosku. 

W § 33 zawarto kwestię (i) przyznawania nowemu posiadaczowi gruntów lub stada kolejnych 

płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych lub płatności ekologicznych w przypadku 

przeniesienia, w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy, posiadania gruntów lub 

stada objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym lub zobowiązaniem 

ekologicznym podjętym przez rolnika, które nastąpiło po doręczeniu decyzji w sprawie 

przyznania pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej, (ii) 

terminu składania wniosku przez nowego posiadacza tych gruntów lub stada oraz (iii) 
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niezbędnych czynności jakie powinien w takim przypadku wykonać nowy posiadacz gruntów lub 

stada dotyczących m.in. złożenia odpowiedniego wniosku i dołączenia dokumentów do wniosku. 

W § 34 zawarto kwestię: (i) dalszej realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego 

lub zobowiązania ekologicznego przez rolnika, któremu przyznano płatność w trybie 

wspomnianych powyżej § 29–32 oraz (ii) obowiązku w zakresie aktualizacji planu działalności 

rolno-środowiskowo-klimatycznej lub w planu działalności ekologicznej i terminów przedłożenia 

tak zaktualizowanego planu kierownikowi biura powiatowego Agencji. 

W § 35 zawarto kwestię rozpatrywania wniosków w przypadku gdy rolnik złożył za dany rok 

kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności 

ekologicznej i złożył również za ten rok kalendarzowy wniosek o którym mowa we 

wspomnianych powyżej § 29–32. Zgodnie z proponowanymi zapisami wnioski te będą 

rozpatrywane łącznie, odpowiednio w zakresie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub 

płatności ekologicznej. 

W § 36 zawarto kwestię dalszej realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub 

zobowiązania ekologicznego przez rolnika, który realizuje własne zobowiązanie i jest (i) 

spadkobiercą innego rolnika, który złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno- 

-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej lub realizował zobowiązanie rolno- 

-środowiskowo-klimatyczne lub zobowiązanie ekologiczne, (ii) zapisobiercą windykacyjnym, 

który w wyniku śmierci innego rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego: grunty lub 

stado objęte wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub 

płatności ekologicznej złożonym przez tego rolnika lub objęte zobowiązaniem rolno- 

-środowiskowo-klimatycznym lub zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez tego rolnika 

lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie gruntów lub stada, (iii) innym następcą 

prawnym rolnika, który złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo- 

-klimatycznej lub płatności ekologicznej lub realizował zobowiązanie rolno-środowiskowo- 

-klimatyczne lub zobowiązanie ekologiczne lub (iv) nowym posiadaczem gruntów lub stada 

objętych wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub 

płatności ekologicznej złożonym przez innego rolnika lub objętych zobowiązaniem rolno- 

-środowiskowo-klimatycznym lub zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez tego rolnika. 

Zawarto tu również kwestię zakazu przejmowania w takiej sytuacji zobowiązania podjętego 

w ramach Programu rolnośrodowiskowego objętego PROW 2007–2013. 
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W § 37 zawarto kwestię (i) praw jakie przysługują spadkobiercy rolnika, do którego skierowana 

była decyzji w sprawie przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności 

ekologicznej w przypadku gdy rolnik zmarł po doręczeniu tej decyzji, (ii) terminu składania 

wniosku przez spadkobiercę rolnika oraz (iii) niezbędnych czynności jakie powinien w takim 

przypadku wykonać spadkobierca rolnika dotyczących m.in. złożenia odpowiedniego wniosku 

i dołączenia dokumentów do wniosku. 

W § 38 zawarto kwestię nie przyznawania albo zmniejszania płatności rolno-środowiskowo- 

-klimatycznej lub płatności ekologicznej jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu 

przez tego rolnika podstawowych wymagań wskazanych w § 3 pkt 2 projektu rozporządzenia. 

W § 39 zawarto kwestię (i) nie przyznawania albo zmniejszania albo zwrotu płatności rolno- 

-środowiskowo-klimatycznej lub płatności ekologicznej, jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie 

w przestrzeganiu przez rolnika wymogów określonych dla poszczególnych pakietów oraz (ii) 

postępowania w przypadku ponownego stwierdzenia w kolejnym roku tego samego uchybienia. 

W § 40 zawarto kwestię (i) zwrotu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub płatności 

ekologicznej, tzn. wymieniono przypadki w których płatności podlegają zwrotowi, (ii) przypadki 

kiedy płatności nie podlegają zwrotowi, (iii) zwrotu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej 

w kontekście kwot przeznaczonych na refundację kosztów transakcyjnych oraz (iv) odniesienie 

do trybu i zasad zwrotu płatności. 

W § 41 zawarto kwestię: (i) możliwości zmiany z dniem 15 marca 2015 r. zobowiązania 

realizowanego przez rolnika od dnia 15 marca 2014 r. i podjętego na podstawie rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 361, z późn. 

zm.) w zakresie pakietów wymienionych § 4 ust. 1 tego rozporządzenia, (ii) sytuacji w jakich 

w kolejnych latach realizacji zobowiązania rolnikowi może zostać przyznana płatność rolno- 

-środowiskowo-klimatyczna lub płatność ekologiczna oraz (iii) terminu realizacji tak 

zmienionego zobowiązania. 

W § 42 zawarto kwestię uznawania dokumentów sporządzone na potrzeby czynności 

przewidzianej w § 25 ust. 1 pkt 1 lit. f i ust. 2 pkt 5, sporządzonych przed wejściem w życie 

projektowanych przepisów. 



 

– 138 – 

 

W § 43 zawarto kwestię podejmowania zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a 

projektu rozporządzenia w ramach Pakietu 2. Ochrona gleb i wód w przypadku rolników, którzy 

realizują zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie Pakietu 8. Ochrona gleb i wód na 

podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 41 ust. 1, a nie zaakceptowali dostosowania do 

ram prawnych przeprowadzonego zgodnie z art. 46 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 

z dnia 15 grudnia 2006 r. 

W § 44 zawarto kwestię nadrzędności przepisów przypadku kolizji wymogów określonych dla 

Pakietów 4 i 5 z normami prawnymi wynikającymi z aktów prawa miejscowego, ustanowionych 

na podstawie przepisów o ochronie przyrody. 

W § 45 zawarto kwestię wejścia w życie projektu rozporządzenia. 

W załączniku nr 1 w tabeli I zawarto kwestię innych odpowiednich wymogów obowiązkowych 

ustanowionych na mocy prawa krajowego. 

W załączniku nr 2 zawarto kwestię wymogów dla poszczególnych pakietów i ich wariantów 

Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz działania Rolnictwo ekologiczne. 

W załączniku nr 3 zawarto kwestię wykazu gatunków roślin, gatunków ptaków, jednostek 

fitosocjologicznych i siedlisk przyrodniczych oraz ras zwierząt, objętych płatnością rolno- 

-środowiskowo-klimatyczną i płatnością ekologiczną, a w szczególności: (i) wykaz grup upraw 

(wraz z gatunkami roślin w ramach grupy upraw) wspieranych w ramach Pakietu 1. Rolnictwo 

zrównoważone, (ii) wykaz odmian drzew wspieranych w ramach Pakietu 3. Zachowanie sadów 

tradycyjnych odmian drzew owocowych, (iii) jednostki fitosocjologiczne wspierane w ramach 

poszczególnych wariantów Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach 

Natura 2000 i Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000, (iv) gatunki ptaków 

wspierane w ramach wariantów Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na 

obszarach Natura 2000 ukierunkowanych na ochronę ich siedlisk lęgowych, (v) wykaz roślin 

wspieranych w ramach Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin 

w rolnictwie (vi) gatunki zwierząt wraz z ich rasami wspierane w ramach Pakietu 7. Zachowanie 

zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie oraz (vi) wykaz roślin wspieranych 

w ramach poszczególnych pakietów działania Rolnictwo ekologiczne. 

W załączniku nr 4 zawarto kwestię minimalna obsada drzew i krzewów w ramach Pakietu 4 

uprawy sadownicze w okresie konwersji oraz Pakietu 10 uprawy sadownicze po okresie 

konwersji działania Rolnictwo ekologiczne. 
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W załączniku nr 5 zawarto kwestię współczynników przeliczania zwierząt na duże jednostki 

przeliczeniowe (DJP). 

W załączniku nr 6 zawarto kwestię: (i) wysokość stawek płatności rolno-środowiskowo- 

-klimatycznej dla poszczególnych pakietów i ich wariantów Działania rolno-środowiskowo- 

-klimatycznego oraz (ii) wysokość stawek w płatności ekologiczne dla poszczególnych pakietów 

i ich wariantów działania Rolnictwo ekologiczne. 

W załączniku nr 7 zawarto kwestię kosztów transakcyjnych: (i) dla Pakietu 4. Cenne siedliska 

i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000, Pakietu 5. Cenne siedliska poza 

obszarami Natura 2000, (ii) Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin 

w rolnictwie Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz (iii) działania Rolnictwo 

ekologiczne. 

W załączniku nr 8 zawarto kwestię wykazu obszarów (gmin) problemowych o niskiej zawartości 

próchnicy. 

W załączniku nr 9 zawarto kwestię wysokość współczynników procentowych stosowanych do 

dokonywania zmniejszeń płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych i płatności 

ekologicznych w ramach poszczególnych pakietów tych działań. 

W załączniku nr 10 zawarto kwestię zawartości planu działalności rolno-środowiskowo- 

-klimatycznej oraz zawartości planu działalności ekologicznej. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie 

zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. Projekt zostanie również zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji. 

Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych, dlatego też projekt rozporządzenia nie 

podlega notyfikacji, określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).  

Projekt rozporządzenia zostanie zgłoszony do Wykazu prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach „Działania rolno- 

-środowiskowo-klimatycznego” oraz „Rolnictwa ekologicznego” objętych 

programem Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–20120. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Joanna Czapla – Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich 

tel. 22 623 12 34 

Data sporządzenia: 

 
 

Źródło:  

upoważnienie ustawowe. 

art. 47 ust. 1 pkt 1 projektu ustawy z dnia 

…o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014–2020. 

Nr w wykazie prac: 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Od 2015 roku zacznie obowiązywać Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020), 

w ramach którego wdrożone zostaną odpowiednie działania, w tym Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne oraz Rolnictwo 

ekologiczne. 

Prawidłowe wdrożenie programu i jego działań wymaga utworzenia odpowiednich przepisów krajowych w randze ustawy oraz 

rozporządzeń wydanych na mocy tej ustawy (tj. przepisów wykonawczych). 

Kwestia prawidłowego wdrażania Działanie rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz Rolnictwa ekologicznego zostanie 

uregulowane w drodze rozporządzenia. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W projekcie rozporządzenia zostaną określone szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu: pomocy finansowej 

w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”, oraz pomocy finansowej w ramach „Rolnictwa ekologicznego”, 

objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w tym: 

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (dalej „płatności 

rolnośrodowiskowej”) oraz płatności ekologicznej, 

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej oraz płatności 

ekologicznej, 

3) przypadki, w których następca prawny wnioskodawcy albo przejmujący posiadanie gospodarstwa rolnego w rozumieniu 

przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności, zwanego dalej „gospodarstwem rolnym”, lub jego części objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym 

(dalej „zobowiązaniem rolnośrodowiskowym”) lub zobowiązaniem w ramach rolnictwa ekologicznego (dalej „zobowiązaniem 

ekologicznym”), lub wszystkich zwierząt danej rasy lokalnej objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym, zwanych dalej 

„stadem”, może, na swój wniosek, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, oraz warunki i tryb 

wstąpienia do tego postępowania, 

4) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo przejmującemu posiadanie gospodarstwa rolnego lub jego części, lub 

stada może być przyznana płatność rolnośrodowiskowa lub płatność ekologiczna, oraz warunki i tryb przyznania tej płatności. 

Wejście w życie projektowanych przepisów umożliwi prawidłowe wdrożenie planowanych działań. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Przepisy wspólnotowe regulujące wdrażanie w państwach członkowskich Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego (art. 28 

rozporządzenia (UE) nr 1305/2013) oraz Rolnictwa ekologicznego (art. 29 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013) nie narzucają 

państwom członkowskim stosowania jednolitych rozwiązań. Przepisy wspólnotowe określają jedynie ramy prawne w ramach których 

będą mogły poruszać się państwa członkowskie. Biorąc pod uwagę, że przepisy rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 będą dopiero 

wdrażane do porządków prawnych państw członkowskich, należy oczekiwać, że w poszczególnych państwach UE zastosowane 

zostaną rozwiązania dostosowane do potrzeb tych państw. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Beneficjenci (rolnicy) ok. 120 tys.  

(liczba beneficjentów 

Dane ARiMR (Agencja Płatnicza)  

– sprawozdanie tygodniowe 

Stworzenie podstawy prawnej 

do realizacji przez rolników 
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działania program 

rolnośrodowiskowy 

w 2013 r.) 

z realizacji PROW 2007–2013 

wg stanu na dzień 21.11.2014 r. 

zobowiązań 

rolnośrodowiskowych lub 

zobowiązań ekologicznych 

w ramach PROW 2014–2020, 

a tym samym uzyskania 

wsparcia. 

Agencja Płatnicza (ARiMR) 1 Konsultacje z ARiMR w ramach prac 

nad projektem rozporządzenia 

Dostosowanie systemów 

informatycznych i procedur 

ARiMR do zmian 

wynikających z projektu 

rozporządzenia 

Podmioty prowadzące 

działalność w zakresie 

doradztwa przy sporządzaniu 

dokumentacji niezbędnej do 

uzyskania płatności 

rolnośrodowiskowej lub 

płatności ekologicznej. 

  Pojawienie się grupy 

beneficjentów, która będzie 

potrzebowała doradztwa przy 

sporządzaniu dokumentacji 

niezbędnej do uzyskania 

płatności rolnośrodowiskowej 

lub płatności ekologicznej. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z organizacjami i instytucjami takimi jak: 

1) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 

2) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, 

3) Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

4) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”, 

5) Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”, 

6) Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 

7) Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 

8) Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, 

9) Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, 

10) Krajowa Rada Izb Rolniczych, 

11) Krajowa Izba Gospodarcza – Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego, 

12) Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, 

13) Krajowa Rada Spółdzielcza, 

14) Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”, 

15) Związek Zawodowy Rolników „OJCZYZNA”, 

16) Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP, 

17) Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”, 

18) Związek Zawodowy Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”; 

19) Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, 

20) Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „EKOLAND”, 

21) Business Centre Club, 

22) Forum Związków Zawodowych, 

23) Konfederacja LEWIATAN, 

24) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 

25) Związek Rzemiosła Polskiego; 

26) Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza, 

27) Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, 

28) Instytut Zootechniki-PIB, 

29) Rada Rolnictwa Ekologicznego, 

30) Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, 

31)  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, 

32) Polski Związek Hodowców Koni, 

33) Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, 

34) Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, 

35) Polski Związek Owczarski, 

36) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 

37) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. 
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6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2014 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet środków europejskich             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet środków europejskich             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet środków europejskich             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych 

i przyjętych do obliczeń 

założeń 

Skutki finansowe proponowanych przepisów zostały określone w projekcie 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. 

Proponowane przepisy nie rodzą dodatkowych skutków finansowych, poza uwzględnionymi 

w projekcie ww. ustawy. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, 

obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

- 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

- 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

Płatność rolnośrodowiskowa lub płatność ekologiczna poprawią sytuację 

dochodową rodzin i gospodarstw domowych, jeżeli członek rodziny lub 

gospodarstwa domowego podejmie się realizacji zobowiązania 



 

– 143 – 

 
rolnośrodowiskowego lub ekologicznego w ramach. 

Beneficjenci 

(rolnicy) 

Rolnicy w ramach płatności rolnośrodowiskowej otrzymają rekompensatę za 

obniżone plony ze względu na prowadzenie przez nich zrównoważonej działalności 

rolniczej zgodnej z ochroną środowiska. Wprowadzenie proponowanych rozwiązań 

będzie sprzyjało dalszej realizacji podjętych zobowiązań. 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych 

i przyjętych do obliczeń 

założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało zasadniczego wpływu na rynek pracy. W dalszej perspektywie wejście w życie 

rozporządzenia może przyczynić się do poprawy stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz walorów przyrodniczych, co jako 

istotny zasób gospodarczy kraju, może być źródłem przewagi konkurencyjnej społeczności zamieszkującej te obszary.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Oczekuje się, że problemy wskazane w pkt. 1 OSR zostaną rozwiązane wraz z wejściem w życie projektowanych przepisów. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 

 

 

02/13rch 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1) 

z dnia 

 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu 

pomocy finansowej w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

 

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia … o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 (Dz. U.  

poz. …) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty lub 

zwracania pomocy finansowej w ramach poddziałań „Wsparcie dla działań w zakresie 

kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz „Wsparcie dla projektów 

demonstracyjnych i działań informacyjnych” działania „Transfer wiedzy i działalność 

informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 

zwanym dalej „Programem”, a także przestrzenny zasięg wdrażania tego działania, w tym: 

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność; 

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy oraz 

wnioski o płatność; 

3) kryteria wyboru operacji; 

4) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy; 

5) przypadki, w których następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa 

wnioskodawcy lub części tego przedsiębiorstwa może, na swój wniosek, wstąpić do 

toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, oraz warunki i tryb wstąpienia do 

tego postępowania; 

                                                      
1) 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U., poz. 1261). 
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6) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa 

beneficjenta lub części tego przedsiębiorstwa może być przyznana pomoc, oraz warunki 

i tryb przyznania pomocy. 

 

§ 2. 1. Pomoc finansowa, zwana dalej „pomocą”, może być przyznana osobie fizycznej, 

osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która: 

1) dysponuje kadrą dydaktyczną i bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia działań 

szkoleniowych lub demonstracji, posiada doświadczenie w organizacji szkoleń lub 

demonstracji dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub leśnictwie oraz której przedmiotem 

lub celem działalności jest prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

działalności szkoleniowej; 

2) posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji dotyczącej 

demonstracji przez okres trwania operacji; 

3) nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu maszynami, 

urządzeniami, materiałami lub środkami przeznaczonymi dla rolnictwa, leśnictwa 

i przemysłu rolno-spożywczego. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe oraz jednostek doradztwa rolniczego. 

 

§ 3. 1. Pomoc może być także przyznana: 

1) wspólnikom spółki cywilnej, którzy na podstawie umowy spółki cywilnej, zawartej 

w formie pisemnej, zamierzają wspólnie realizować operację w rozumieniu art. 2 pkt. 9 

rozporządzenia nr 1303/2013, zwaną dalej „operacją”, jeżeli każdy z tych wspólników 

spełnia warunki określone w § 2, z wyłączeniem warunku dysponowania kadrą 

dydaktyczną do prowadzenia działań szkoleniowych lub demonstracji, który powinien 

spełniać przynajmniej jeden z tych wspólników, i warunku dysponowania bazą 

dydaktyczno-lokalową do prowadzenia działań szkoleniowych lub demonstracji, który 

powinien spełniać przynajmniej jeden z tych wspólników; 

2) podmiotom, które, na podstawie umowy, innej niż umowa spółki cywilnej, zawartej 

w formie pisemnej, zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegają się 

o przyznanie pomocy, zwanym dalej „konsorcjum”, jeżeli każdy z tych podmiotów 

spełnia warunki określone w § 2, z wyłączeniem warunku dysponowania kadrą 

dydaktyczną do prowadzenia działań szkoleniowych, który powinien spełniać 

przynajmniej jeden z tych podmiotów, i warunku dysponowania bazą dydaktyczno- 
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-lokalową do prowadzenia działań szkoleniowych lub demonstracji, który powinien 

spełniać przynajmniej jeden z tych podmiotów. 

2. W umowie, o której mowa w ust. 1: 

1) określa się podział zadań zaplanowanych w ramach operacji odpowiednio między 

wspólników spółki cywilnej lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum; 

2) wskazuje się odpowiednio wspólnika spółki cywilnej lub podmiot wchodzący w skład 

konsorcjum: 

a) upoważniony do reprezentowania wnioskodawcy w zakresie przyznawania i wypłaty 

pomocy, 

b) odpowiedzialny za przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą 

przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej; 

3) miejsce przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres 

wskazany w pkt 2 lit. b. 

 

§ 4. 1. Pomoc może być przyznana podmiotom spełniającym warunki określone 

odpowiednio w § 2 lub 3, jeżeli: 

1) operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych; 

2) szkolenie lub demonstracja realizowane w ramach operacji nie zastępuje zajęć 

edukacyjnych przewidzianych programem nauczania obowiązującego w szkołach 

ponadgimnazjalnych lub programem kształcenia dla poszczególnych kierunków na 

uczelniach; 

3) szkolenie realizowane w ramach operacji jest bezpłatne dla uczestniczących w nim osób 

zatrudnionych w rolnictwie lub leśnictwie, zwanych dalej „uczestnikami szkolenia”. 

2. Operacja może być realizowana w jednym albo w więcej niż jednym etapie. 

3. Jeżeli operacja jest realizowana w więcej niż jednym etapie, każdy z etapów nie może 

trwać krócej niż 2 miesiące. 

4. Realizacji operacji lub jej etapu nie powierza się podwykonawcy. 

 

§ 5. 1. Pomocą mogą być objęte: 

1) bezpośrednie koszty działań szkoleniowych lub demonstracji, do których zalicza się 

koszty: 

a) naboru uczestników działań szkoleniowych lub demonstracji, 

b) zakupu artykułów biurowo-kancelaryjnych i papierniczych do przeprowadzenia 

działań szkoleniowych lub demonstracji, 
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c) opracowania, powielania i drukowania materiałów szkoleniowych oraz materiałów 

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem działań szkoleniowych lub 

demonstracji, 

d) najmu pomieszczeń do przeprowadzenia działań szkoleniowych lub demonstracji, 

e) udostępnienia do celów związanych z przeprowadzeniem działań szkoleniowych lub 

demonstracji budynków, urządzeń i innych obiektów, a także gruntów, 

przeznaczonych do prowadzenia działalności rolniczej lub leśnej, 

f) najmu sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia działań szkoleniowych lub 

demonstracji, 

g) zakupu odzieży ochronnej dla kadry dydaktycznej oraz uczestników działań 

szkoleniowych lub demonstracji, 

h) wynagrodzenia kadry dydaktycznej, 

i) dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia kadry dydaktycznej oraz uczestników działań 

szkoleniowych lub demonstracji, 

j) tłumaczenia tekstów koniecznych do przeprowadzenia działań szkoleniowych lub 

demonstracji, 

k) podróży służbowych pracowników, związanych z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem działań szkoleniowych lub demonstracji, 

l) zatrudnienia kierownika operacji; 

2) bezpośrednie koszty demonstracji związane z inwestycjami, do których zalicza się 

koszty: 

a) przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych, 

b) zakupu lub leasingu nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do wartości rynkowej 

danych aktywów; 

c) koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego, zakupu patentów, 

licencji i praw autorskich;  

d) honoraria architektów, inżynierów i opłaty za konsultacje, związane z wydatkami, 

o których mowa w lit. a i b,  

e) opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, 

związane z wydatkami, o których mowa w lit. a i b, 

3) pośrednie koszty działań szkoleniowych lub demonstracji związane z realizacją operacji, 

do których zalicza się w szczególności koszty: 

a) najmu powierzchni biurowych, 

b) energii elektrycznej, 
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c) usług telekomunikacyjnych, 

d) usług księgowych, 

e) usług pocztowych, 

f) usług prawnych. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, kwalifikują się do objęcia pomocą w stopniu, 

w którym służą do finansowania projektu obejmującego demonstracje, przy czym za koszty 

kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji 

projektu. 

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być objęte pomocą w wysokości 

nieprzekraczającej …% kosztów kwalifikowalnych operacji.  

4. Koszty pośrednie, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być objęte pomocą 

w wysokości nieprzekraczającej …% sumy kosztów bezpośrednich, o których mowa w ust. 1 

pkt 1 i 2. 

 

§ 6. 1. Pomoc jest przyznawana w formie: 

1) refundacji kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 i 2, które zostaną uznane za 

koszty kwalifikowane; 

2) ryczałtu, w przypadku kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 3. 

2. Koszty szkoleń, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 i 2, uznaje się za koszty 

kwalifikowalne, jeżeli: 

1) zostały udokumentowane; 

2) zostały poniesione od dnia zawarcia umowy; 

3) dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji, zostały  nabyte 

w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy beneficjent jest 

obowiązany stosować te przepisy, a w przypadku gdy beneficjent nie jest obowiązany do 

ich stosowania, zostały poniesione zgodnie z zasadami konkurencyjności, które stanowią 

załącznik 1 do rozporządzenia. 

3. Koszty kwalifikowalne działań szkoleniowych i demonstracji, o których mowa w § 5 

ust. 1 pkt 1 i 2, podlegają refundacji w wysokości do 100% tych kosztów. 

4. Koszty działań szkoleniowych i demonstracji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, 

uznaje się za koszty kwalifikowalne w wysokości … pozostałych kosztów działań 

szkoleniowych i demonstracji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2. 

5. W przypadku demonstracji maksymalna kwota pomocy dla jednego beneficjenta 

wynosi 100 000 euro w ciągu trzech lat podatkowych. 
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6. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT) na 

zasadach określonych w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013. 

7. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów poniesionych w związku 

z prowadzeniem szkolenia realizowanego w ramach operacji, w którym udział bierze kadra 

dydaktyczna jako uczestnik szkolenia realizowanego w ramach tej operacji. 

8. W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych kwota 

pomocy na operację jest pomniejszana zgodnie ze wskaźnikami procentowymi do obliczania 

wartości kary administracyjnej, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

9. W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych, 

o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2: 

1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo 

2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego 

– o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt (i) rozporządzenia nr 1305/2013, koszty te 

podlegają refundacji w wysokości określonej w ust. 5 pomniejszonej o 10%. 

10. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego 

kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt (i) rozporządzenia 

nr 1305/2013, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo – w przypadku 

gdy na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg 

rachunkowych – przez prowadzenie, na formularzu opracowanym i udostępnionym w sposób 

określony w § 9 ust. 3, zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych. 

 

§ 7.1. Pomoc jest przyznawana na operację wybraną w drodze konkursu. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określa warunki konkursu obejmujące: 

1) temat działania szkoleniowego lub demonstracji realizowanej w ramach operacji, 

z uwzględnieniem zagadnień określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020, zwanym dalej „Programem”, oraz ramowy program tego szkolenia; 

2) formę i warunki przeprowadzenia szkolenia realizowanego w ramach operacji; 

3) liczbę uczestników szkolenia realizowanego w ramach operacji; 

4) wysokość środków finansowych dostępnych na realizację operacji; 

5) termin realizacji operacji; 

6) zasięg terytorialny operacji; 

7) termin składania wniosków o przyznanie pomocy, który nie może być krótszy niż 30 dni 

i dłuższy niż 45 dni od dnia ogłoszenia o konkursie. 
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3. Podmiot wdrażający ogłasza konkurs i informację o nim zamieszcza na stronie 

internetowej administrowanej przez ten podmiot oraz co najmniej w dwóch dziennikach 

o zasięgu ogólnokrajowym. 

4. Ogłoszenie o konkursie, oprócz informacji wymienionych w ust. 2, zawiera także 

informację o poddziałaniu, w ramach którego realizowana jest operacja oraz określenie 

miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy. 

 

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się do podmiotu wdrażającego. 

2. Dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku do 

podmiotu wdrażającego. 

 

§ 9. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera informacje niezbędne do przyznania 

pomocy, w szczególności: 

1) numer identyfikacyjny wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności, a w przypadku wnioskodawców, o których mowa 

w § 3 ust. 1, numer identyfikacyjny podmiotu upoważnionego do reprezentowania 

wnioskodawcy w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy; 

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

wnioskodawcy; 

3) opis planowanej operacji, w tym określenie zasięgu terytorialnego jej realizacji, zakresu, 

celów i kosztów; 

4) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą; 

5) wykaz załączników. 

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do przyznania 

pomocy. 

3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”, 

opracowuje, w uzgodnieniu z podmiotem wdrażającym, formularz wniosku o przyznanie 

pomocy oraz wzory dokumentów dołączanych do tego wniosku, a podmiot wdrażający 

udostępnia na stronie internetowej administrowanej przez ten podmiot wzór tego wniosku 

i wzory tych dokumentów nie później niż przed dniem rozpoczęcia biegu terminu 

określonego na podstawie § 7 ust. 2 pkt 7. 
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4. Wnioskodawca informuje na piśmie podmiot wdrażający o wszelkich zmianach 

w zakresie informacji objętych wnioskiem oraz dokumentów dołączanych do tego wniosku, 

niezwłocznie po ich zaistnieniu. 

 

§ 10. 1. Podmiot wdrażający rozpatruje wniosek o przyznanie pomocy, pod względem 

spełniania: 

1) warunków przyznania pomocy określonych w § 2 lub 3 oraz § 4 ust. 1 pkt 1–3, 

2) wymagań określonych w § 5 ust. 2–4, 

3) warunków konkursu określonych na podstawie § 7 ust. 2, 

4) wymagań określonych w § 9 ust. 1 i 2 

– w terminie 60 dni od dnia upływu terminu określonego na podstawie § 7 ust. 2 pkt 7. 

2. Wniosek o przyznanie pomocy złożony po upływie terminu określonego na podstawie 

§ 7 ust. 2 pkt 7 lub niezawierający adresu wnioskodawcy, jeżeli niemożliwe jest ustalenie 

tego adresu na podstawie posiadanych danych, pozostawia się bez rozpatrzenia. 

3. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy został wypełniony nieprawidłowo lub zawiera 

braki, wzywa się wnioskodawcę, na piśmie, do usunięcia nieprawidłowości lub braków 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 

4. Jeżeli wnioskodawca, pomimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości lub braków: 

1) nie usunął w terminie żadnych nieprawidłowości lub braków, pomocy nie przyznaje się, 

o czym wnioskodawcę informuje się na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania 

pomocy; 

2) nie usunął w terminie wszystkich nieprawidłowości lub braków, wzywa się go ponownie, 

na piśmie, do usunięcia pozostałych nieprawidłowości lub braków w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia wezwania. 

5. Jeżeli wnioskodawca, pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, 

nie usunął w terminie wszystkich nieprawidłowości lub braków, pomocy nie przyznaje się, 

o czym wnioskodawcę informuje się na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania pomocy. 

6. Wezwanie wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania 

w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie 

pomocy do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności. 

7. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki 

nieprzyznania pomocy, o których mowa w § 2 lub 3 oraz § 4 ust. 1 pkt 1–3. 
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§ 11. 1. Podmiot wdrażający przeprowadza ocenę merytoryczną prawidłowo 

wypełnionych wniosków o przyznanie pomocy rozpatrzonych zgodnie z trybem określonym 

w § 10 ust. 2–7 w terminie 21 dni od dnia upływu terminu na rozpatrzenie tych wniosków. 

2. Ocenie merytorycznej podlegają: 

1) szczegółowy program szkolenia realizowanego w ramach operacji; 

2) kwalifikacje kadry dydaktycznej, która będzie przeprowadzać szkolenie realizowane 

w ramach operacji; 

3) baza dydaktyczno-lokalowa, która będzie wykorzystana do przeprowadzenia szkolenia 

realizowanego w ramach operacji; 

4) koszt osobogodziny szkolenia realizowanego w ramach operacji; 

5) doświadczenie w organizacji szkoleń dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub leśnictwie. 

3. Ocenę merytoryczną przeprowadza się na podstawie szczegółowych kryteriów oceny 

merytorycznej operacji stanowiących załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

4. Pomoc może być przyznana temu wnioskodawcy, który: 

1) posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w organizacji szkoleń lub demonstracji 

dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub leśnictwie; 

2) w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku realizował co sześć działań 

szkoleniowych lub demonstracji rocznie; 

3) dysponuje odpowiednią kadrą dydaktyczną, która posiada kwalifikacje do 

przeprowadzenia działań szkoleniowych lub demonstracji określonych w konkursie; 

4) zapewnia regularne podnoszenie kwalifikacji kadry dydaktycznej; 

5) dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczno-lokalową, która będzie wykorzystana do 

przeprowadzenia szkolenia realizowanego w ramach operacji. 

5. Pomoc przyznaje się na operację, która uzyskała najwyższą liczbę punktów określoną 

na podstawie szczegółowych kryteriów oceny merytorycznej operacji i z uwzględnieniem 

ust. 6 i 7. 

6. W przypadku operacji, która uzyskała tę samą liczbę punktów, o przyznaniu pomocy 

decyduje wyższa liczba punktów przyznana za kwalifikacje kadry dydaktycznej, która będzie 

przeprowadzać działanie szkoleniowe lub demonstrację realizowaną w ramach operacji. 

7. W przypadku operacji, która uzyskała tę samą liczbę punktów i tę samą liczbę 

punktów uzyskanych za kwalifikacje kadry dydaktycznej, o przyznaniu pomocy decyduje 

wyższa liczba punktów uzyskana za szczegółowy program działania szkoleniowego lub 

demonstracji realizowanej w ramach operacji. 
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8. Podmiot wdrażający ustala wyniki oceny merytorycznej poszczególnych operacji oraz 

sporządza na ich podstawie listę operacji w kolejności od najwyższej do najniższej liczby 

punktów uzyskanych na podstawie szczegółowych kryteriów oceny merytorycznej operacji 

i z uwzględnieniem ust. 6 i 7, wraz z podaniem liczby punktów przyznanych każdej operacji. 

 

§ 12. 1. Podmiot wdrażający ogłasza niezwłocznie, na stronie internetowej 

administrowanej przez ten podmiot, listę operacji, sporządzoną na podstawie § 11 ust. 8, oraz 

informuje o tym, na piśmie, wnioskodawców, których operacje były przedmiotem oceny 

merytorycznej. 

2. Podmiot wdrażający wzywa niezwłocznie, na piśmie, wnioskodawcę, którego operacja 

uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznanych na podstawie szczegółowych kryteriów 

oceny merytorycznej operacji i z uwzględnieniem § 11 ust. 6 i 7, do zawarcia umowy, 

wyznaczając termin jej zawarcia nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

3. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez podmiot 

wdrażający terminie w celu zawarcia umowy albo odmówił jej zawarcia, podmiot wdrażający 

nie przyznaje pomocy, chyba że wnioskodawca stawił się w celu zawarcia umowy i zawarł ją 

w innym terminie: 

1) uzgodnionym z podmiotem wdrażającym przed upływem terminu wyznaczonego 

w wezwaniu, nie dłuższym niż 28 dni od dnia otrzymania wezwania, albo 

2) wyznaczonym przez podmiot wdrażający, nie dłuższym niż 14 dni od dnia, na który 

został wyznaczony poprzedni termin zawarcia umowy. 

4. O przyczynach nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 3 informuje się 

wnioskodawcę na piśmie. 

5. W przypadku gdy nie została zawarta umowa z wnioskodawcą, którego operacja 

uzyskała najwyższą liczbę punktów uzyskanych na podstawie szczegółowych kryteriów 

oceny merytorycznej operacji i z uwzględnieniem § 11 ust. 6 i 7, podmiot wdrażający może 

zawrzeć umowę z wnioskodawcą, którego operacja uzyskała następną w kolejności liczbę 

punktów. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 13. 1. Umowa, poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia … 

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 20142020, może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji 

operacji, w szczególności zobowiązania dotyczące: 
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1) kar administracyjnych za niewywiązanie się ze zobowiązań wynikających z przepisów; 

2) osiągnięcia celu operacji w terminie określonym w umowie; 

3) sposobu lub miejsca realizacji operacji; 

4) umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą przez okres 

5 lat od dnia przyznania pomocy; 

5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia 

dokonania płatności ostatecznej; 

6) informowania podmiotu wdrażającego o okolicznościach mogących mieć wpływ na 

wykonanie umowy przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy. 

2. Wnioskodawca będący osobą fizyczną dołącza do umowy oświadczenie 

o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo oświadczenie o ustanowionej małżeńskiej 

rozdzielności majątkowej, albo oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie 

umowy. 

3. Umowę zawiera się na formularzu opracowanym przez Agencję. Podmiot wdrażający 

udostępnia ten formularz nie później niż przed dniem rozpoczęcia biegu terminu określonego 

na podstawie § 7 ust. 2 pkt 7. 

 

§ 14. 1. Warunki wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa się w umowie, 

z tym że środki te mogą być wypłacone, jeżeli beneficjent: 

1) zrealizował całą operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty 

kwalifikowalne; 

2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie; 

3) udokumentował zrealizowanie całej operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów 

kwalifikowalnych z tym związanych. 

2. Jeżeli beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1, 

środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej 

etapu, które zostały zrealizowane zgodnie z tymi warunkami, jeżeli cel operacji został 

osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. 

3. Koszty, w stosunku do których pomoc została przyznana w formie ryczałtu, uznaje się 

za poniesione i niewymagające udokumentowania.  

 

§ 15. 1. Tryb wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa się w umowie, 

z tym że wypłata tych środków następuje na wniosek o płatność. 
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2. Wniosek o płatność składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę bezpośrednio do 

podmiotu wdrażającego. 

 

§ 16. 1. Wniosek o płatność składa się po zrealizowaniu całej operacji lub jej etapu, 

w terminie określonym w umowie. 

2. Jeżeli wniosek o płatność został wypełniony nieprawidłowo lub zawiera braki, wzywa 

się beneficjenta, na piśmie, do usunięcia nieprawidłowości lub braków w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia wezwania. 

3. Jeżeli beneficjent pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie usunął w terminie 

nieprawidłowości lub braków, wzywa się go ponownie, na piśmie, do usunięcia tych 

nieprawidłowości lub braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

4. Jeżeli beneficjent, pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie usunął 

w terminie nieprawidłowości lub braków, wniosek o płatność rozpatruje się w zakresie, 

w jakim został on wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego dokumentów. 

5. Podmiot wdrażający, na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy, może wyrazić zgodę na 

przedłużenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku 

rozpatrywania wniosku o płatność, jednak nie dłużej niż o 2 miesiące, przy czym przedłużenie 

terminu o więcej niż miesiąc wymaga udokumentowania przez wnioskodawcę przyczyny 

uzasadniającej jego prośbę. 

 

§ 17. 1. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty pomocy. 

2. Agencja opracowuje formularz wniosku o płatność oraz wzory dokumentów 

dołączanych do tego wniosku, a podmiot wdrażający udostępnia na stronie internetowej 

administrowanej przez ten podmiot wzór tego wniosku i wzory tych dokumentów nie później 

niż przed dniem rozpoczęcia biegu terminu określonego na podstawie § 7 ust. 2 pkt 7. 

3. Do wniosku o płatność i trybu jego rozpatrywania przepisy § 9 ust. 4 stosuje się 

odpowiednio. 

 

§ 18. 1. Podmiot wdrażający rozpatruje wniosek o płatność w terminie 2 miesięcy od dnia 

jego złożenia. 

2. Agencja dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy w terminie 30 dni 

od dnia otrzymania polecenia wypłaty pomocy od podmiotu wdrażającego. 

3. Bieg terminu rozpatrywania wniosku o płatność wstrzymuje się do czasu wykonania 

czynności, o których mowa w § 16 ust. 2, 3 i 5. 
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§ 19. 1. W razie śmierci, rozwiązania lub przekształcenia wnioskodawcy, połączenia 

wnioskodawcy z innym podmiotem lub innego zdarzenia, w wyniku którego zaistnieje 

następstwo prawne, albo nabycia całości lub części przedsiębiorstwa wnioskodawcy przez 

inny podmiot, przed zawarciem umowy, następca prawny wnioskodawcy albo nabywca 

całości albo części przedsiębiorstwa wnioskodawcy, zwany dalej „następcą wnioskodawcy”, 

może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, jeżeli: 

1) zostały spełnione warunki określone w art. 43 ustawy z dnia … 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; 

2) zostały spełnione warunki przyznania pomocy określone w rozporządzeniu; 

3) na następcę wnioskodawcy przeszły prawa i obowiązki niezbędne do zrealizowania 

operacji; 

4) złoży wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie 

pomocy. 

2. Wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pomocy 

następca wnioskodawcy składa do podmiotu wdrażającego w terminie 14 dni od dnia 

zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1. 

3. Do wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania 

pomocy następca wnioskodawcy dołącza dokument potwierdzający zaistnienie zdarzenia 

określonego w ust. 1. 

4. W przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci wnioskodawcy, jeżeli 

nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca 

wnioskodawcy dołącza do wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie 

przyznania pomocy: 

1) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo 

2) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku: 

a) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, albo przez upoważnionego 

pracownika podmiotu wdrażającego, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku 

w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, albo kopią tego potwierdzenia 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, albo przez upoważnionego 

pracownika podmiotu wdrażającego. 
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5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadkobierca przekazuje do podmiotu 

wdrażającego prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 

14 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 uprawnionych 

do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca, który złożył wniosek 

o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pomocy, dołącza do tego 

wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na przyznanie pomocy 

temu spadkobiercy. 

7. Wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pomocy 

pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli: 

1) został złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, lub 

2) nie zawiera adresu następcy wnioskodawcy i adresu tego nie można ustalić na podstawie 

posiadanych danych. 

8. Wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pomocy 

rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. 

9. Do wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania 

pomocy i trybu jego rozpatrywania przepisy § 8 ust. 2, § 9 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 i ust. 2–4 oraz 

§ 10 ust. 1 i 3–7 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 20. 1. W razie śmierci, rozwiązania lub przekształcenia beneficjenta, połączenia 

beneficjenta z innym podmiotem lub innego zdarzenia, w wyniku którego zaistnieje 

następstwo prawne, albo nabycia całości lub części przedsiębiorstwa beneficjenta przez inny 

podmiot, po zawarciu umowy, następcy prawnemu beneficjenta lub nabywcy całości lub 

części przedsiębiorstwa beneficjenta, zwanym dalej „następcą”, może być przyznana pomoc, 

jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 43 ustawy z dnia … 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.  

2. Wniosek o przyznanie pomocy następca składa do podmiotu wdrażającego w terminie 

2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1. 

3. Do wniosku o przyznanie pomocy następca dołącza dokument potwierdzający 

zaistnienie następstwa prawnego lub nabycia całości lub części przedsiębiorstwa. 

3a. W przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci beneficjenta, 

przepisy § 19 ust. 4–6 stosuje się odpowiednio. 
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4. W przypadku złożenia przez następcę wniosku o przyznanie pomocy po upływie 

terminu, o którym mowa w ust. 2, lub niezawierającego adresu wnioskodawcy, jeżeli 

niemożliwe jest ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek ten 

pozostawia się bez rozpatrzenia. 

5. Wniosek o przyznanie pomocy złożony przez następcę rozpatruje się w terminie 2 

miesięcy od dnia jego złożenia. 

6. Do wniosku o przyznanie pomocy złożonego przez następcę i trybu jego 

rozpatrywania przepisy § 8 ust. 2, § 9 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 i ust. 2–4 oraz § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 

i ust. 3–7 stosuje się odpowiednio. 

7. Umowa zawarta przez podmiot wdrażający z następcą określa warunki kontynuacji 

realizowanej operacji. 

8. Podmiot wdrażający, na piśmie, wzywa niezwłocznie następcę, wyznaczając termin do 

zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania 

wezwania. 

9. Do umowy, o której mowa w ust. 7, w tym do warunków kontynuacji realizowanej 

operacji, stosuje się odpowiednio przepisy § 2 lub 3, § 4, § 12 ust. 3 i 4, § 13 oraz § 14. 

10. Wysokość pomocy przyznanej następcy nie może przekraczać niewypłaconej części 

pomocy. 

11. Do wniosku o płatność złożonego przez następcę i trybu jego rozpatrywania przepisy 

§ 15–18 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 21. Szczegółowe warunki i tryb zwracania pomocy określają przepisy o Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 

§ 22. Działanie, o którym mowa w rozporządzeniu, jest wdrażane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 23. 1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności 

w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu 

pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów. 

2. Termin wykonania określonych czynności w toku postępowania o przyznanie pomocy 

i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy uważa się za zachowany, jeżeli przed jego 

upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, 
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z wyłączeniem czynności złożenia wniosku o przyznanie pomocy i złożenia wniosku 

o płatność. 

 

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu. 

 

MINISTER 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
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Załączniki 

do rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia ..., (poz. …)  

 

Załącznik nr 1 

 

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH PROW 2014–2020 

 

1) Zasady konkurencyjności nie stosuje się do: 

1) zamówień, do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (ustawa Pzp), których przedmiotem są:  

a) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług 

badawczych, które nie są w całości opłacane przez beneficjenta, lub z których 

korzyści nie przypadają wyłącznie beneficjentowi dla potrzeb jego własnej 

działalności, 

b) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych 

przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie, 

c) zakup czasu antenowego, 

d) nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, 

w szczególności dzierżawy i najmu, 

e) dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, 

eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu 

przez beneficjenta produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności 

rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, jeżeli ich wartość jest mniejsza 

niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, 

f) dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją 

wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, 

przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem zbiorów 

muzealnych i bibliotecznych jeżeli zamówienia te nie służą wyposażeniu 

beneficjenta w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, 

a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, 

g) umów z zakresu prawa pracy;  

2) wydatków uproszczonych, o których mowa w art. 67 ust. 1 akapit 1 lit. b–d 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
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17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. 

UE L 347 z 20.12.2013, str. 320); 

2) Wartość zamówienia w przypadku beneficjenta, nie będącego podmiotem zobowiązanym 

zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, ustala się z należytą starannością 

z uwzględnieniem ewentualnych zamówień uzupełniających. Należy wziąć pod uwagę 

łączne spełnienie następujących kryteriów:  

a) sumowaniu podlegają usługi, dostawy i roboty budowlane tego samego rodzaju 

i o tym samym przeznaczeniu, 

b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie, 

c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę. 

3) W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy: 

1) upublicznić zapytanie ofertowe zgodnie z warunkami, o których mowa w ust. 5, przy 

czym zapytanie ofertowe zawiera co najmniej: 

a) opis przedmiotu zamówienia, który nie powinien odnosić się do określonego 

wyrobu lub źródła, szczególnych sposobów postępowania lub znaków towarowych, 

patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest 

uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności, 

b) warunki udziału w postępowaniu,  

c) kryteria oceny oferty,  

d) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny oferty,  

e) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,  

f) termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty powinien wynosić nie 

mniej niż 7 dni kalendarzowych w przypadku dostaw i usług a 14 dni 

kalendarzowych w przypadku robót budowlanych od dnia ogłoszenia zapytania 

ofertowego, z zastrzeżeniem pkt 5 lit. b; 
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2) wybrać najkorzystniejszą spośród złożonych ofert2 w oparciu o ustalone w zapytaniu 

ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie 

zamówienia w ramach projektu; 

5) Upublicznienie zapytania ofertowego polega na: 

a) jego umieszczeniu na stronie internetowej wskazanej w komunikacie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi umieszczonym na stronie internetowej 

www.minrol.gov.pl oraz www.arimr.gov.pl, a do czasu uruchomienia tej strony 

internetowej – wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych 

wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego 

zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie internetowej 

beneficjenta, o ile posiada taką stronę,  

oraz 

b) w przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej niż próg określony 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – jego umieszczeniu 

w Dzienniku Urzędowym UE w zakresie i terminach określonych w ustawie Pzp dla 

zamówień o takiej wartości; 

6) Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do 

stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom 

powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

                                                      
2) 

W przypadku gdy beneficjent dopuszcza składanie ofert częściowych postępowanie może zakończyć się 

wyborem kilku wykonawców. 

http://www.minrol.gov.pl/
http://www.arimr.gov.pl/
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5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

W zapytaniu ofertowym, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 umieszcza się informację na temat 

zakresu wykluczenia;  

7) Dla udokumentowania zawarcia umowy z wykonawcą i protokołu konieczna jest forma 

pisemna; dla pozostałych czynności związanych z udzieleniem zamówienia dopuszczalna 

jest forma elektroniczna i faks; 

8) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera 

co najmniej:  

1) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego przez beneficjenta; 

2) wykaz ofert, które wpłynęły do beneficjenta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do beneficjenta oraz z podaniem tych 

danych z ofert, które stanowią odpowiedź na warunki udziału w postępowaniu 

i kryteria oceny ofert; 

3) informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 6; 

4) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez oferentów; 

5) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium; 

6) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru; 

7) datę sporządzenia protokołu i podpis beneficjenta lub osoby upoważnionej przez 

beneficjenta do podejmowania czynności w jego imieniu; 

8) następujące załączniki: 

a) potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie internetowej, 

b) złożone oferty, 

c) oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli 

oferty, podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania 

zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osoby wykonujące w imieniu beneficjenta 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy; 

9) Informację o wyniku postępowania umieszcza się na stronie internetowej, o której mowa 

w ust. 5 lit a, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej – informację o wyniku 

postępowania wysyła się do każdego wykonawcy, który złożył ofertę; 

10) Po przeprowadzeniu opisanej powyżej procedury następuje podpisanie umowy 

z wybranym, zgodnie z zasadą konkurencyjności, wykonawcą;  
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11) W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego:  

1) wpłynie tylko jedna ważna oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną; 

2) nie wpłynie żadna oferta – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym 

bez zachowania opisanej powyżej procedury; 

12) Nie jest możliwe dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy, o której mowa w ust. 

10, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba 

że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz 

zostały określone warunki takiej zmiany.  

13) Istnieje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości 

nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą, o ile to 

zamówienie polega na powtórzeniu tego samego rodzaju czynności oraz możliwość 

udzielenia takiego zamówienia została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz 

w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie 

zasady konkurencyjności. 
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Załącznik nr 2 
 

 

WSKAŹNIKI PROCENTOWE DO OBLICZENIA WARTOŚCI KARY ADMINISTRACYJNEJ ZA 

NARUSZENIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE 

ŚRODKÓW FUNDUSZY UE 

 
1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości kary administracyjnej dla 

zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE, 

określa się według tabeli 1. 

2. Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości kary administracyjnej dla 

zamówień publicznych, które nie są objęte dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE, lub są 

objęte nimi jedynie częściowo, określa się według tabeli 2. 

3. Przez zamówienia, które są jedynie częściowo objęte dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE 

rozumie się zamówienia na usługi wskazane w załączniku II B do dyrektywy 2004/18/WE oraz 

w załączniku XVII B do dyrektywy 2004/17/WE, opiewające na kwoty przekraczające wartości 

progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy. 

4. Przez zamówienia, które nie są objęte dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE rozumie się 

zamówienia opiewające na kwoty nieprzekraczające wartości progowych, od których 

zastosowanie mają wymienione dyrektywy. 

5. Objaśnienie niektórych skrótów: 

1) UPUE - Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 

2) BZP - Biuletyn Zamówień Publicznych, 

3) Pzp - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). 
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Tabela 1.  

Lp. Kategoria 
nieprawidłowości 

Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości W% Uwagi 

1. Niedopełnienie 
obowiązku 
przekazania 
ogłoszenia 
o zamówieniu do 
UPUE 

1.Przetarg nieograniczony - 

Naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu 

ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu 

upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich 

zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden z poniższych 

sposobów: 

- na stronie internetowej zamawiającego, 

- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

2.Przetarg ograniczony - 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 48 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo 

na żaden z poniższych sposobów: 

- na stronie internetowej zamawiającego, 

- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

3.Negocjacje z ogłoszeniem - 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 56 ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo 

na żaden z poniższych sposobów: 

- na stronie internetowej zamawiającego, 

100%  
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- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

4.Dialog konkurencyjny - 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 60c ust. 1, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo 

na żaden z poniższych sposobów: 

- na stronie internetowej zamawiającego, 

- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

5.Punkty 1 - 4 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach 

przypadków naruszeń powołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem 

art. 32 ust. 2 i 4, z zastrzeżeniem art. 6a Pzp, tj. poprzez podział zamówienia 

na części lub zaniżenie jego wartości, który powoduje że wartość zamówienia 

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8. 

 

6.Stosuje się odpowiednio do przypadków niezastosowania ustawy Pzp 

pomimo takiego obowiązku. 

2. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia 

o zamówieniu do UPUE, 

przy jednoczesnym 

zapewnieniu 

„odpowiedniego poziomu 

upublicznienia” ogłoszenia 

1.Przetarg nieograniczony - 

Naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia 

o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, 

które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z poniższych sposobów: 

- na stronie internetowej zamawiającego, 

- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

 

25%  
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2.Przetarg ograniczony - 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 48 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu 

odpowiedniego poziomu 

upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich 

zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo przynajmniej na jeden 

z poniższych sposobów: 

- na stronie internetowej zamawiającego, 

- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

3.Negocjacje z ogłoszeniem - 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 56 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo 

przynajmniej na jeden z poniższych sposobów: 

- na stronie internetowej zamawiającego, 

- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

4.Dialog konkurencyjny - 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 60c ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo 

przynajmniej na jeden z poniższych sposobów: 

- na stronie internetowej zamawiającego, 

- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 
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5.Punkty 1 - 4 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach 

przypadków naruszeń powołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem 

art. 32 ust. 2 i 4, z zastrzeżeniem art. 6a Pzp, tj. poprzez podział zamówienia 

na części lub zaniżenie jego wartości, który powoduje że wartość zamówienia 

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8. 

3. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia 

o konkursie do UPUE 

Naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o konkursie UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu 

ogłoszenia o konkursie w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu 

upublicznienia, które umożliwiałoby uczestnikom z innych państw 

członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden 

z poniższych sposobów: 

- na stronie internetowej zamawiającego, 

- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

100%  

4. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia 

o konkursie do UPUE, przy 

jednoczesnym 

zapewnieniu 

„odpowiedniego poziomu 

upublicznienia” ogłoszenia 

Naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o konkursie UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia 

o konkursie w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, 

które umożliwiałoby uczestnikom z innych państw członkowskich zapoznanie 

się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z poniższych 

sposobów: 

- na stronie internetowej zamawiającego, 

- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

25%  

5. Bezprawne udzielenie 

zamówienia w trybie 

negocjacji z ogłoszeniem 

Naruszenie art. 55 ust.1 Pzp, poprzez udzielenie zamówienia w trybie 

negocjacji z ogłoszeniem bez zachowania ustawowych przesłanek 

zastosowania tego trybu. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

6. Bezprawne udzielnie 

zamówienia w dziedzinie 

obronności 

i bezpieczeństwa w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia, 

dialogu konkurencyjnego 

lub zamówienia z wolnej 

Naruszenie art. 131h ust. 3, art. 131 ust. 5, lub art. 131 h ust. 6 Pzp, poprzez 

udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie dialogu konkurencyjnego, 

negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, bez zachowania 

ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów. 

100% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 25%, 10% lub 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 



– 27 – 

 

ręki 

7. Bezprawne udzielenie 

zamówienia w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia 

lub zamówienia z wolnej 

ręki 

Naruszenie art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1 Pzp, lub art. 134 ust. 5 i 6, lub art. 70 

Pzp, poprzez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, lub zapytania o cenę bez zachowania 

ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów, z zastrzeżeniem 

postanowień lp. 8 i lp.9. 

100%  

8. Bezprawne udzielenie 

zamówień dodatkowych 

lub uzupełniających 

w trybie zamówienia 

z wolnej ręki 

Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 Pzp, poprzez 

udzielenie bez zachowania ustawowych przesłanek udzielenia zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających, z zastrzeżeniem lp.9. 

100% Za podstawę obliczenia korekty 

przyjmuje się część środków 

funduszy UE przekazanych na 

sfinansowanie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających. 

Jeżeli wartość zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających 

nie przekracza progów 

określonych w dyrektywach 

zastosowanie ma Tabela 2. 

9. Udzielenie w trybie 

zamówienia z wolnej ręki 

zamówień dodatkowych 

lub uzupełniających, 

których wartość 

przekracza 20% lub 50% 

wartości zamówienia 

realizowanego 

1.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 50% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do usług 

lub robót budowlanych z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek 

stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. 

 

2.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 20% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do dostaw 

z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek stosowania trybu 

zamówienia z wolnej ręki.  

 

3.Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 50% wartości zamówienia 

podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do robót budowlanych 

z zachowaniem pozostałych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki. 

 

4.Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 4 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 50% wartości zamówienia 

podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do dostaw z zachowaniem 

pozostałych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki. 

100% Za podstawę obliczenia korekty 

przyjmuje się część środków 

funduszy UE przekazanych na 

sfinansowanie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających, 

która przekracza 20% lub 50% 

wartości zamówienia 

realizowanego. 



– 28 – 

 

10. Konflikt interesów Naruszenie art. 17 ust.1 lub ust. 2 Pzp, poprzez zaniechanie obowiązku 

wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich 

bezstronności i obiektywizmu lub poprzez złożenie fałszywego oświadczenia 

o braku istnienia podstaw do wykluczenia. 

100%  

11. Brak pełnej informacji 

o warunkach udziału 

w postępowaniu oraz 

kryteriach oceny ofert 

1.Przetarg nieograniczony 

Naruszenie art. 41 pkt 7 i 9, w zw. z art. 22 ust. 3 Pzp, poprzez brak 

zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UPUE informacji 

o warunkach udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków, opisu kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem ich 

znaczenia i sposobu oceny ofert i/albo art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 Pzp poprzez 

brak zamieszczenia w SIWZ informacji o warunkach udziału w postępowaniu 

oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteriów 

oceny ofert i ich znaczenia, wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają 

dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu. 

 

2.Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny 

Naruszenie art. 48 ust. 2 pkt 6, 7 i 10 Pzp, poprzez brak zamieszczenia 

w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UPUE informacji o warunkach 

udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opisu sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteriów oceny ofert i ich 

znaczenia, oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i/albo 

art. 36 ust.1 pkt 13 Pzp, poprzez brak zamieszczenia w SIWZ opisu kryteriów, 

którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

12. Niewłaściwe stosowanie 

kryteriów oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp, poprzez wybór oferty na podstawie innych 

kryteriów oceny ofert, niż określone w SIWZ. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

13. Niewłaściwe stosowanie 

kryteriów oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp, poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert 

dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności 

ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

14. Ustalenie krótszych niż 

ustawowe terminów 

składania ofert lub 

1.Przetarg nieograniczony - 

Naruszenie art. 43 ust. 2 lub ust. 3 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania 

ofert krótszych niż terminy ustawowe. 

25% 

10% 

5% 

25% w przypadku gdy skrócenie 

terminu 

> 50% terminu ustawowego 
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wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu 

2.Przetarg ograniczony - Naruszenie art. 49 ust. 2 lub ust. 3, art. 52 lub art. 134 

Pzp, poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert krótszych niż terminy 

ustawowe. 

3.Negocjacje z ogłoszeniem - Naruszenie art. 49 w zw. z art. 56, lub art. 134 

Pzp, poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu krótszych niż terminy ustawowe. 

 

4.Dialog konkurencyjny - Naruszenie art. 49 w zw. z art. 60 c Pzp, poprzez 

ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu krótszych niż terminy ustawowe. 

10% w przypadku gdy skrócenie 

terminu 

> 30% terminu ustawowego 

5% - w pozostałych przypadkach. 

(wysokość 5% korekty może 

zostać obniżona do poziomu 

minimalnie 2% w przypadku, gdy 

ze względu na wagę 

nieprawidłowości korekta 5% jest 

niewspółmierna). 

15. Ustalenie krótszych niż 

ustawowe terminów 

w przypadku 

wprowadzania istotnych 

zmian treści ogłoszenia 

o zamówieniu 

Naruszenie art. 12 a lub 134 ust.3a Pzp polegające na uchybieniu terminom 

określonym w tych przepisach, w przypadku zmiany istotnych elementów 

ogłoszenia. 

25% 

10% 

5% 

25% w przypadku gdy skrócenie 

terminu 

> 50% terminu ustawowego 

10% w przypadku gdy skrócenie 

terminu 

> 30% terminu ustawowego 

5% - w pozostałych przypadkach 

(wysokość 5% korekty może 

zostać obniżona do poziomu 

minimalnie 2% w przypadku, gdy 

ze względu na wagę 

nieprawidłowości korekta 5% jest 

niewspółmierna). 

16. Niedozwolona modyfikacja 

treści SIWZ 

Naruszenie art. 38 ust. 4, 4a, 4b Pzp, poprzez modyfikację treści SIWZ po 

upływie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu bez wymaganej zmiany ogłoszenia; 

z zastrzeżeniem lp. 17. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

17. Niedozwolona modyfikacja 

treści SIWZ 

Naruszenie art. 38 ust. 4a Pzp, poprzez modyfikację treści SIWZ w zakresie 

zmiany terminów bez wymaganej zmiany ogłoszenia. 

10% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 5% w zależności od 

wagi nieprawidłowości. 

18. Niedopełnienie 

obowiązków związanych 

z udostępnianiem SIWZ 

1.Naruszenie art. 42 ust. 1 Pzp poprzez nieudostępnienie SIWZ na stronie 

internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu do upływu 

terminu składania ofert. 

 

 

25% 

10% 

5% 

25% w przypadku, gdy czas na 

zapoznanie się wykonawcy 

z dokumentacją został skrócony 

do mniej niż 50% terminu 
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2.Naruszenie art. 51 ust. 4, art. 57 ust. 5, art. 60e ust. 3, art. 64 ust. 3 Pzp 

poprzez nieprzekazanie wykonawcom SIWZ wraz z zaproszeniem do składania 

ofert. 

przewidzianego ustawą na 

składanie ofert. 

10% w przypadku, gdy czas na 

zapoznanie się z dokumentacją 

został skrócony do mniej niż 60% 

terminu przewidzianego ustawą na 

składanie ofert. 

5% w przypadku, gdy czas na 

zapoznanie się z dokumentacją 

został skrócony do mniej niż 80% 

terminu przewidzianego ustawą na 

składanie ofert. 

W przypadku opisanym w pkt. 2. 

korekty nie nakłada się, gdy 

zamawiający udostępnił SIWZ na 

stronie internetowej informując 

o tym wykonawców w momencie 

zaproszenia do składania ofert 

lub/i w ogłoszeniu o zamówieniu. 

19. Określenie 

dyskryminacyjnych 

warunków udziału 

w postępowaniu lub 

kryteriów oceny ofert 

1.Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 22 ust. 4 Pzp, poprzez dokonanie opisu 

sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie 

zapewnia równego traktowania wykonawców. 

 

2.Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 91 ust. 2 Pzp, poprzez określenie 

kryteriów oceny ofert w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję 

oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

20. Nieprawidłowości 

w zakresie oświadczeń i 

dokumentów wymaganych 

od wykonawców 

Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp, poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń 

lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 

5%  

21. Dyskryminacyjny opis 

przedmiotu zamówienia 

1.Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

 

2.Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 
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przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia bez 

zachowania przesłanek określonych w tym przepisie. 

 

3.Naruszenie art. 30 ust. 2, 3 i 4 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia 

bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem ustawowej 

kolejności. 

22. Niejednoznaczny opis 

przedmiotu zamówienia 

Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie 

dokładnych i niezrozumiałych określeń, nieuwzględniający wszystkich 

wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

10% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 5% w zależności od 

wagi nieprawidłowości. 

23. Ograniczenie kręgu 

potencjalnych 

wykonawców 

1.Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny - 

Naruszenie art. 51 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 51 ust. 3, art. 57 ust. 2 

z zastrzeżeniem art. 57 ust. 4 i art. 60 d ust. 2 z zastrzeżeniem art. 60 d ust. 4 

Pzp, poprzez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż 

minimalna liczba przewidziana w ustawie. 

 

2.Negocjacje bez ogłoszenia - Naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp, poprzez 

zaproszenie do negocjacji mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba 

przewidziana w ustawie. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

24. Ograniczenie kręgu 

potencjalnych 

wykonawców 

Naruszenie art. 106 ust.1 oraz art. 108 ust. 1 Pzp, poprzez uniemożliwienie 

składania ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do 

udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwienie wykonawcom 

dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenia ofert 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego 

systemu. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

25. Prowadzenie negocjacji 

dotyczących treści oferty 

Naruszenie art. 87 Pzp, poprzez dokonywanie w toku badania i oceny ofert 

istotnych zmian w treści oferty oraz zmian wymagań zawartych w SIWZ 

w drodze negocjacji między zamawiającym a wykonawcą. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

26. Niedozwolona zmiana 

postanowień zawartej 

umowy 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez dokonanie istotnej zmiany umowy 

w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru wykonawcy, 

chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany 

w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany; 

z zastrzeżeniem postanowień lp. 27. 

25%+100% 25% wartości ostatecznego 

zakresu świadczenia. 

100% wartości dodatkowej 

zamówienia wynikającej z istotnej 

zmiany umowy. 

27. Niedozwolona zmiana Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez zmianę umowy polegającą na 25%+100% 25% - wartości ostatecznego 

zakresu świadczenia. 
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postanowień zawartej 

umowy 

zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania 

zawartego w ofercie. 

100% - wartości zmniejszenia 

zakresu świadczenia. 

28. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 89 Pzp, poprzez odrzucenie najkorzystniejszej oferty 

z przyczyn innych niż określone w tym przepisie lub poprzez wybór jako 

najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu; z zastrzeżeniem 

postanowień lp. 29. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

29. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 89 i art. 90 Pzp, poprzez odrzucenie oferty jako zawierającej 

rażąco niską cenę bez zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie w określonym 

terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny. 

25%  

30. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, poprzez wykluczenie wykonawcy, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę, z przyczyn innych niż określone w tych przepisach, 

w tym poprzez zaniechanie wezwania do uzupełnienia/wyjaśnienia 

dokumentów (art. 26 ust. 3 i 4 Pzp) lub wybór jako najkorzystniejszej oferty 

wykonawcy podlegającego wykluczeniu. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

31. Naruszenia w zakresie 

dokumentowania 

postępowania 

Naruszenie art. 96 lub 97 Pzp, poprzez dokumentowanie postępowania 

w sposób uniemożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

32. Zawarcie umowy 

w sprawie zamówienia 

publicznego przed 

upływem terminu na 

wniesienie lub rozpatrzenie 

odwołania 

1.Naruszenie art. 94 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego w terminie krótszym, niż określony w ww. artykule, 

z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 Pzp. 

2.Naruszenie art. 183 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przed ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą 

wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie. 

5%  

33. Brak zawiadomienia 

o wyborze 

najkorzystniejszej oferty 

Naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp, poprzez niezawiadomienie wykonawców 

o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5%  
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Tabela nr 2 
 

Lp. 
Kategoria 

nieprawidłowości 
Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości W% Uwagi 

1. Niedopełnienie 
obowiązku 
zamieszczenia 
ogłoszenia 
o zamówieniu w BZP 

1.Przetarg nieograniczony - 

Naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym 

niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 

oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, 

tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 

- na stronie internetowej zamawiającego, 

- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

  

2.Przetarg ograniczony - 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. z art. 48 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 

- na stronie internetowej zamawiającego, 

- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

3.Negocjacje z ogłoszeniem - 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. z art. 56 ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 

- na stronie internetowej zamawiającego, 

- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

100%  
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4.Dialog konkurencyjny - 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. art. 60c ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 

- na stronie internetowej zamawiającego, 

- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

 w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.  

 

5.Licytacja elektroniczna- 

Naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp poprzez niedopełnienie obowiązku 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym 

niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 

oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, 

tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 

- na stronie internetowej zamawiającego, 

- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

6.Stosuje się odpowiednio do przypadków niezastosowania ustawy Pzp 

pomimo takiego obowiązku. 

2. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia 

o zamówieniu do BZP, przy 

jednoczesnym zapewnieniu 

„odpowiedniego poziomu 

upublicznienia” ogłoszenia 

1.Przetarg nieograniczony - 

Naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym 

zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 

oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, 

tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 

- na stronie internetowej zamawiającego, 

- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

 

 

25%  
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2.Przetarg ograniczony - 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. z art. 48 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 

- na stronie internetowej zamawiającego, 
- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 
o zamówieniach, 
- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.  
 
3.Negocjacje z ogłoszeniem - 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. z art. 56 ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 
- na stronie internetowej zamawiającego, 
- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 
o zamówieniach, 
- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.  

4.Dialog konkurencyjny - 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. art. 60c ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 

- na stronie internetowej zamawiającego, 

- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

5.Licytacja elektroniczna- 

Naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp poprzez niedopełnienie obowiązku 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym 

zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 

oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, 



– 36 – 

 

tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 

- na stronie internetowej zamawiającego, 

- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 
3. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia 

o konkursie do BZP 

Naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o konkursie BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby uczestnikom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo 

na żaden z poniższych sposobów: 

- na stronie internetowej zamawiającego, 

- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

100%  

4. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia 

o konkursie do BZP, przy 

jednoczesnym zapewnieniu 

„odpowiedniego poziomu 

upublicznienia” ogłoszenia 

Naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o konkursie BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego 

poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby uczestnikom z innych państw 

członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na 

jeden z poniższych sposobów: 

- na stronie internetowej zamawiającego, 

- na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

- w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

25%  

5. Bezprawne udzielenie 

zamówienia w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia, 

zamówienia z wolnej ręki 

lub zapytania o cenę 

Naruszenie art. 62 ust. 1, art. 67 ust. 1 lub art. 70 Pzp, poprzez udzielenie 

zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia 

z wolnej ręki lub zapytania o cenę, bez zachowania ustawowych przesłanek 

zastosowania tych trybów. 

100%  

6. Bezprawne udzielenie 

zamówienia, którego 

przedmiotem są usługi 

o charakterze 

niepriorytetowym w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia 

lub zamówienia z wolnej 

ręki 

Naruszenie art. 5 ust. 1a Pzp, poprzez udzielenie zamówienia na usługi 

niepriorytetowe w trybie zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez 

ogłoszenia, bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tych 

trybów. 

100%  
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7. Bezprawne udzielnie 

zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających 

Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 Pzp, poprzez udzielenie bez zachowania 

ustawowych przesłanek udzielenia zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających, z zastrzeżeniem lp.8. 

100% Za podstawę obliczenia korekty 

przyjmuje się część środków 

funduszy UE przekazanych na 

sfinansowanie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających. 

8. Bezprawne udzielenie 

w trybie zamówienia 

z wolnej ręki zamówień 

dodatkowych lub 

uzupełniających, których 

wartość nie przekracza 

20% lub 50% wartości 

zamówienia realizowanego 

1.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek 

stosowania trybu z wolnej ręki o łącznej wartości nieprzekraczającej 50% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego). 

 

2.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek 

stosowania trybu z wolnej ręki o łącznej wartości nieprzekraczającej 20% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego). 

25% Za podstawę obliczenia korekty 

przyjmuje się część środków 

funduszy UE przekazanych na 

sfinansowanie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających. 

9. Udzielenie w trybie 

zamówienia z wolnej ręki 

zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających, których 

wartość przekracza 20% 

lub 50% wartości 

zamówienia 

podstawowego. 

1.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 50% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do usług 

lub robót budowlanych z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek 

stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. 

 

2.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 20% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do dostaw 

z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek stosowania trybu 

zamówienia z wolnej ręki. 

 

 

 

100% Za podstawę obliczenia korekty 

przyjmuje się część środków 

funduszy UE przekazanych na 

sfinansowanie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających, 

która przekracza 20% lub 50% 

wartości zamówienia 

realizowanego. 

10. Konflikt interesów Naruszenie art. 17 ust.1 lub ust. 2 Pzp, poprzez zaniechanie obowiązku 

wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich 

bezstronności i obiektywizmu lub poprzez złożenie fałszywego oświadczenia 

o braku istnienia podstaw do wykluczenia. 

100%  

11. Brak pełnej informacji 

o warunkach udziału 

w postępowaniu oraz 

kryteriach oceny ofert 

1.Przetarg nieograniczony 

Naruszenie art. 41 pkt 7 i 9, w zw. z art. 22 ust. 3 Pzp, poprzez brak 

w ogłoszeniu o zamówieniu w BZP informacji o warunkach udziału 

w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, 

opisu kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem ich znaczenia i opisu sposobu 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 
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oceny ofert i/albo art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 Pzp poprzez brak zamieszczenia 

w SIWZ informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteriów oceny ofert i ich 

znaczenia, wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu. 

 

2.Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny 

Naruszenie art. 48 ust. 2 pkt 6, 7 i 10 Pzp, poprzez brak zamieszczenia 

w ogłoszeniu o zamówieniu w BZP informacji o warunkach udziału 

w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opisu sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteriów oceny ofert i ich 

znaczenia, oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i/albo 

art. 36 ust.1 pkt 13 Pzp poprzez brak zamieszczenia w SIWZ opisu kryteriów, 

którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

12. Określenie 

dyskryminacyjnych 

warunków udziału 

w postępowaniu lub 

kryteriów oceny ofert 

1.Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 22 ust. 4 Pzp, poprzez dokonanie opisu 

sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie 

zapewnia równego traktowania wykonawców. 

 

2.Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 91 ust.2 Pzp, poprzez określenie 

kryteriów oceny ofert w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję 

oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

13. Niewłaściwe stosowanie 

kryteriów oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp, poprzez wybór oferty na podstawie innych 

kryteriów oceny ofert, niż określone w SIWZ. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

14. Niewłaściwe stosowanie 

kryteriów oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp, poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert 

dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności 

ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 
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15. Ustalenie krótszych niż 

ustawowe terminów 

składania ofert lub 

wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu 

1.Przetarg nieograniczony - 

Naruszenie art. 43 ust.1 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania ofert 

krótszych niż terminy ustawowe. 

 

2.Przetarg ograniczony - Naruszenie art. 49 ust.1 lub art. 52 ust.1 Pzp, 

poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub terminów składania ofert krótszych niż terminy ustawowe. 

 

3.Negocjacje z ogłoszeniem - Naruszenie art. 49 ust.1 w zw. z art.56 ust. 2 

Pzp, poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu krótszych niż terminy ustawowe. 

 

4.Dialog konkurencyjny - Naruszenie art. 49 ust.1 w zw. z art. 60 c Pzp, 

poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu krótszych niż terminy ustawowe. 

 

5.Licytacja elektroniczna - Naruszenie art. 76 ust. 1 Pzp, poprzez ustalenie 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji krótszych 

niż termin ustawowy. 

 

25% 10% 

5% 
25% w przypadku gdy skrócenie 

terminu 

> 50% terminu ustawowego 

10% w przypadku gdy skrócenie 

terminu 

> 30% terminu ustawowego 

5% - w pozostałych przypadkach 

(wysokość 5% korekty może 

zostać obniżona do poziomu 

minimalnie 2% w przypadku, gdy 

ze względu na wagę 

nieprawidłowości korekta 5% jest 

niewspółmierna). 

16. Ustalenie zbyt krótkich 

terminów w przypadku 

wprowadzania istotnych 

zmian treści ogłoszenia 

o zamówieniu 

Naruszenie art. 12 a Pzp polegające na ustaleniu terminów uniemożliwiających 

wprowadzenie odpowiednich zmian w ofertach lub wnioskach o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, w przypadku zmiany istotnych elementów 

ogłoszenia. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

(wysokość 5% korekty może 

zostać obniżona do poziomu 

minimalnie 2% w przypadku, gdy 

ze względu na wagę 

nieprawidłowości korekta 5% jest 

niewspółmierna). 

17. Niedozwolona modyfikacja 

treści SIWZ 

Naruszenie art. 38 ust. 4, 4a, 4b Pzp, poprzez modyfikację treści SIWZ po 

upływie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu bez wymaganej zmiany 

ogłoszenia; z zastrzeżeniem lp. 18. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 
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18. Niedozwolona modyfikacja 

treści SIWZ 

Naruszenie art. 38 ust. 4a Pzp, poprzez modyfikację treści SIWZ w zakresie 

zmiany terminów bez wymaganej zmiany ogłoszenia. 

10% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 5% w zależności od 

wagi nieprawidłowości. 

25% w przypadku, gdy czas na 

zapoznanie się wykonawcy z 

dokumentacją został skrócony do 

mniej niż 50% terminu 

przewidzianego ustawą na 

składanie ofert. 

19. Niedopełnienie obowiązków 

związanych 

z udostępnianiem SIWZ 

1.Naruszenie art. 42 ust. 1 Pzp, poprzez nieudostępnienie SIWZ na stronie 

internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu do upływu 

terminu składania ofert. 

 

2.Naruszenie art. 51 ust. 4, art. 57 ust. 5, art. 60e ust. 3, art. 64 ust. 3, art. 71 

ust. 2 Pzp poprzez nieprzekazanie wykonawcom SIWZ wraz z zaproszeniem 

do składania ofert przy jednoczesnym nieudostępnieniu na stronie 

internetowej. 

25% 10% 

5% 
10% w przypadku, gdy czas na 

zapoznanie się z dokumentacją 

został skrócony do mniej niż 60% 

terminu przewidzianego ustawą na 

składanie ofert. 

5% w przypadku, gdy czas na 

zapoznanie się z dokumentacją 

został skrócony do mniej niż 80% 

terminu przewidzianego ustawą na 

składanie ofert. 

W przypadku opisanym w pkt. 2. 

korekty nie nakłada się, gdy 

zamawiający udostępnił SIWZ na 

stronie internetowej informując 

o tym wykonawców w momencie 

zaproszenia do składania ofert 

lub/i w ogłoszeniu o zamówieniu. 

20. Nieprawidłowości 

w zakresie oświadczeń 

i dokumentów wymaganych 

od wykonawców 

Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp, poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń 

lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 

5%  

21. Dyskryminacyjny opis 

przedmiotu zamówienia 

1.Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

 

2.Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia bez 

zachowania przesłanek wymienionych w tym przepisie. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 
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3.Naruszenie art. 30 ust. 2, 3 i 4 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu 

zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

odniesienia bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem 

ustawowej kolejności. 

22. Niejednoznaczny opis 

przedmiotu zamówienia 

Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie 

dokładnych i niezrozumiałych określeń, nieuwzględniający wszystkich 

wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

 

 

10% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 5% w zależności od 

wagi nieprawidłowości. 

23. Ograniczenie kręgu 

potencjalnych wykonawców 

1.Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny -

Naruszenie art. 51 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 51 ust. 3, art. 57 ust. 2 z 

zastrzeżeniem art. 57 ust. 4 i art. 60 d ust. 2 z zastrzeżeniem art. 60 d ust. 4 

Pzp, poprzez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż 

minimalna liczba przewidziana w ustawie.  

 

2.Negocjacje bez ogłoszenia - 

Naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp, poprzez zaproszenie do negocjacji mniejszej 

liczby wykonawców, niż minimalna liczba przewidziana w ustawie. 

 

3.Zapytanie o cenę - Naruszenie art. 71 ust. 1 Pzp, poprzez zaproszenie do 

składania ofert mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba 

przewidziana w ustawie. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

24. Ograniczenie kręgu 

potencjalnych wykonawców 

Naruszenie art. 106 ust. 1 oraz art. 108 ust. 1 Pzp, poprzez uniemożliwienie 

składania ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do 

udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwienie wykonawcom 

dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenia ofert 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego 

systemu. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

25. Prowadzenie negocjacji 

dotyczących treści oferty 

Naruszenie art. 87 Pzp, poprzez dokonywanie w toku badania i oceny ofert 

istotnych zmian w treści oferty oraz zmian wymagań zawartych w SIWZ 

w drodze negocjacji między zamawiającym a wykonawcą. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 
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26. Niedozwolona zmiana 

postanowień zawartej 

umowy 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez dokonanie istotnej zmiany umowy 

w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru wykonawcy, 

chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany 

w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany; 

z zastrzeżeniem postanowień lp. 27. 

25%+100% 25% wartości ostatecznego 

zakresu świadczenia 

100% wartości dodatkowej 

zamówienia wynikającej z istotnej 

zmiany umowy 

27. Niedozwolona zmiana 

postanowień zawartej 

umowy 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez zmianę umowy polegającą na 

zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania 

zawartego w ofercie. 

25%+100% 25% - wartości ostatecznego 

zakresu świadczenia 

100% - wartości zmniejszenia 

zakresu świadczenia 

28. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 89 Pzp, poprzez odrzucenie najkorzystniejszej oferty 

z przyczyn innych niż określone w tym przepisie lub poprzez wybór jako 

najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu; z zastrzeżeniem 

postanowień lp.29. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

29. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 89 i art. 90 Pzp, poprzez odrzucenie oferty jako zawierającej 

rażąco niską cenę bez zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie 

w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających 

wpływ na wysokość ceny. 

25%  

30. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, poprzez wykluczenie wykonawcy, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę, z przyczyn innych niż określone w tych przepisach, 

w tym poprzez zaniechanie wezwania do uzupełnienia/wyjaśnienia 

dokumentów (art. 26 ust. 3 i 4 Pzp) lub wybór jako najkorzystniejszej oferty 

wykonawcy podlegającego wykluczeniu. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

31. Naruszenia w zakresie 

dokumentowania 

postępowania 

Naruszenie art. 96 lub 97 Pzp, poprzez dokumentowanie postępowania 

w sposób uniemożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

32. Zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego 
przed upływem terminu na 
wniesienie lub rozpatrzenie 
odwołania 

1.Naruszenie art. 94 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w terminie krótszym, niż określony w ww. artykule, 
z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 Pzp. 
 
2.Naruszenie art. 183 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przed ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą 
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie. 

5%  

33. Brak zawiadomienia 

o wyborze oferty 

Naruszenie art. 92 ust. 1 Pzp, poprzez niezawiadomienie wykonawców 

o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5%  
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Załącznik nr 3 
 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ OPERACJI 

1. Szczegółowy program szkolenia realizowanego w ramach operacji 

(od 0 do 20 pkt): 

1) jakość merytoryczna operacji, w tym stopień uszczegółowienia ramowego 

programu szkolenia, sposób ujęcia poszczególnych zagadnień określonych 

w ogłoszeniu o konkursie, poprawność i konsekwencja terminologiczna 

– 0–6 pkt; 

2) dobór metod dydaktycznych do treści szkolenia, różnorodność, atrakcyjność form 

przekazu – 0–5 pkt; 

3) dostosowanie wymiaru czasu szkolenia do zakresu poszczególnych zagadnień 

– 0–6 pkt; 

4) dobór pomocy dydaktycznych do treści szkolenia – 0–3 pkt. 

2. Kwalifikacje kadry dydaktycznej, która będzie przeprowadzać szkolenie 

realizowane w ramach operacji (od 1 do 20 pkt): 

1) wykształcenie kadry dydaktycznej jako średnia arytmetyczna punktów 

przyznanych poszczególnym jej członkom (od 0 do 10 pkt): 

a) wykształcenie wyższe kierunkowe – 10 pkt, 

b) wykształcenie wyższe niekierunkowe – 5 pkt, 

c) wykształcenie średnie – 1 pkt; 

2) doświadczenie kadry dydaktycznej (od 1 do 10 pkt): 

a) powyżej 90% do 100% kadry z doświadczeniem w organizacji szkoleń 

w zakresie tematu szkolenia realizowanego w ramach operacji – 10 pkt, 

b) powyżej 80% do 90% kadry z doświadczeniem w organizacji szkoleń 

w zakresie tematu szkolenia realizowanego w ramach operacji – 8 pkt, 

c) powyżej 70% do 80% kadry z doświadczeniem w organizacji szkoleń 

w zakresie tematu szkolenia realizowanego w ramach operacji – 6 pkt, 

d) powyżej 60% do 70% kadry z doświadczeniem w organizacji szkoleń 

w zakresie tematu szkolenia realizowanego w ramach operacji – 4 pkt, 

e) powyżej 50% do 60% kadry z doświadczeniem w organizacji szkoleń 

w zakresie tematu szkolenia realizowanego w ramach operacji – 2 pkt, 
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f) do 50% kadry z doświadczeniem w organizacji szkoleń w zakresie tematu 

szkolenia realizowanego w ramach operacji – 0 pkt. 

Za dysponującego odpowiednią kadrą dydaktyczną do prowadzenia szkoleń uznaje 

się wnioskodawcę, który uzyskał co najmniej 7 punktów. 

3. Baza dydaktyczno-lokalowa, która będzie wykorzystana do 

przeprowadzenia szkolenia realizowanego w ramach operacji (od 0 do 10 pkt): 

1) zapewnienie pomieszczeń dydaktycznych w ilości adekwatnej do planowanej 

liczby dni szkolenia i dostępnych sal dydaktycznych (na podstawie planowanej 

liczby szkoleń oraz harmonogramu realizacji operacji) – 0–3 pkt; 

2) wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w środki dydaktyczne (na podstawie 

planowanej liczby szkoleń oraz harmonogramu realizacji operacji 

z uwzględnieniem liczby dni szkolenia i dostępnych środków dydaktycznych) 

– 0–4 pkt; 

3) zapewnienie zaplecza socjalnego (na podstawie planowanej liczby szkoleń oraz 

harmonogramu realizacji operacji z uwzględnieniem liczby dni szkolenia 

i dostępnego zaplecza socjalnego) – 0–3 pkt. 

Za dysponującego odpowiednią bazą dydaktyczno-lokalową, która będzie 

wykorzystana do prowadzenia szkoleń, uznaje się wnioskodawcę, który uzyskał co 

najmniej 3 punkty. 

4. Koszt osobogodziny szkolenia realizowanego w ramach operacji (od 1 

do 30 pkt), gdzie liczba punktów za koszt osobogodziny szkolenia realizowanego 

w ramach operacji obliczona jest według wzoru: 

 

– przyjmując, że w ogłoszeniu o konkursie określono minimalne warunki 

realizacji operacji, w tym: minimalną liczbę osób do przeszkolenia w ramach operacji, 

wymagania w zakresie jakości realizacji szkoleń, tj. maksymalną liczbę osób w grupie 

szkoleniowej, jakość materiałów szkoleniowych, warunki zakwaterowania 

i wyżywienia. 

5. Doświadczenie w organizacji szkoleń dla osób zatrudnionych 

w rolnictwie lub leśnictwie (od  0 do 20 pkt): 

doświadczenie wnioskodawcy w organizacji szkoleń dla osób zatrudnionych 

w rolnictwie lub leśnictwie (od 0 do 5 pkt): 

pkt 30 x 
operacjibadanejdlanyosobogodzikoszt

konkursiewnyosobogodzikosztminimalny
punktówliczba 
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a) więcej niż 9 lat aktywności w organizacji szkoleń o charakterze i złożoności 

porównywalnych z zakresem usług będących przedmiotem operacji – 5 pkt, 

b) 9 lat aktywności w organizacji szkoleń o charakterze i złożoności 

porównywalnych z zakresem usług będących przedmiotem operacji – 4 pkt, 

b) 8 lat aktywności w organizacji szkoleń o charakterze i złożoności 

porównywalnych z zakresem usług będących przedmiotem operacji – 3 pkt, 

c) 7 lat aktywności w organizacji szkoleń o charakterze i złożoności 

porównywalnych z zakresem usług będących przedmiotem operacji – 2 pkt, 

d) 6 lat aktywności w organizacji szkoleń o charakterze i złożoności 

porównywalnych z zakresem usług będących przedmiotem operacji – 1 pkt, 

e) 5 lat aktywności w organizacji szkoleń o charakterze i złożoności 

porównywalnych z zakresem usług będących przedmiotem operacji – 0 pkt 

– gdzie za aktywność w organizacji szkoleń uznaje się organizację minimum 

sześciu szkoleń lub demonstracji w roku. 
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UZASADNIENIE 

 

Podstawowe zasady wsparcia rozwoju obszarów w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich określają przepisy 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) (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 487), zwanego dalej 

„rozporządzeniem nr 1305/2013”, akty prawne wydane w trybie przepisów tego 

rozporządzenia oraz inne przepisy wspólnotowe, mające zastosowanie w przedstawionym 

zakresie. 

Przepisami krajowymi, które wykonują, określone w powyższych przepisach prawa 

wspólnotowego zasady wsparcia rozwoju obszarów wiejskich są ustawa z dnia … 

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. poz. ...), zwana dalej „ustawą”, akty wykonawcze 

wydawane na jej podstawie oraz przepisy innych aktów prawnych mających zastosowanie 

w przedstawionym zakresie. 

Dokumentem, który określa zasady wsparcia rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 

w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej, są postanowienia Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 zwanego dalej „PROW”. W PROW w ramach działania 

„Transfer wiedzy i działalność informacyjna” wyodrębniono dwa poddziałania, tj. „Wsparcie 

dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz „Wsparcie 

dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”. Niniejszy projekt rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje w ramach działania 

„Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020, reguluje przyznanie pomocy finansowej w ramach obu 

poddziałań ww. działania i stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 45 ustawy. 

Ponadto, projekt ten został opracowany w oparciu o powyższe akty prawne, 

a w szczególności o te postanowienia tych aktów, które odnoszą się do działania „Transfer 

wiedzy i działalność informacyjna”. 

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz 

zwracania pomocy finansowej w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność 
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informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a także 

przestrzenny zasięg wdrażania tego działania, w szczególności: 

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność, 

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy oraz 

wnioski o płatność, 

3) kryteria wyboru operacji, 

4) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy, 

5) przypadki, w których następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa 

wnioskodawcy lub części tego przedsiębiorstwa może, na swój wniosek, wstąpić do 

toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, oraz warunki i tryb wstąpienia do 

tego postępowania, 

6) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa 

beneficjenta lub części tego przedsiębiorstwa może być przyznana pomoc, oraz warunki 

i tryb przyznania pomocy. 

Zakres przedmiotowy rozporządzenia uwzględnia specyfikę działania „Transfer 

wiedzy i działalność informacyjna”. 

Przestrzenny zasięg wdrażania wyżej wymienionego działania będzie obejmował całe 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy rozporządzenia nie przewidują żadnych 

ograniczeń w tym zakresie. Działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007–2013 są wdrażane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Specyfika 

niektórych działań polegająca na ograniczeniu lub zróżnicowaniu pomocy finansowej do 

części terytorium Rzeczypospolitej, z uwagi na wyróżniające niektóre obszary RP 

charakterystyczne cechy, dotyczy np. działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami 

naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami’. Natomiast przyznawanie i wysokość 

pomocy finansowej w przypadku działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” nie 

jest uzależnione od specyfiki poszczególnych obszarów RP. W związku z tym, w niniejszym 

rozporządzeniu nie zróżnicowano przestrzennego zasięgu wdrażania tego działania. 

Warunkiem wzrostu konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa oraz dostosowywania 

procesów produkcyjnych do rosnących wymagań w zakresie ochrony środowiska, jakości 

i bezpieczeństwa produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt jest poprawa poziomu 

wiedzy i kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w tym sektorze. W warunkach 

polskich, z uwagi na generalnie niski poziom wykształcenia ludności wiejskiej, pomoc 

szkoleniowa ma szczególnie istotne znaczenie dla rozwoju sektorów rolnictwa i leśnictwa. 
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Rozporządzenie ma na celu umożliwienie doskonalenia zawodowego osób 

zatrudnionych w rolnictwie lub leśnictwie, którego efektem będzie podniesienie 

konkurencyjności i dochodowości działalności rolniczej i leśnej oraz dalsze ich 

dostosowywanie do norm krajowych i wymogów Unii Europejskiej.  

Określone w rozporządzeniu kryteria dostępu do przyznania pomocy mają na 

względzie zapewnienie, że podmioty, które będą ubiegać się o przyznanie pomocy, będą 

dawać należytą rękojmię prawidłowego przeprowadzenia szkoleń dla osób zatrudnionych w 

rolnictwie i leśnictwie. Katalog podmiotów, które mogą się ubiegać o przyznanie pomocy 

został określony szeroko. Pomoc finansowa będzie mogła być przyznana osobie fizycznej, 

osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która 

spełnia określone w § 2 rozporządzenia warunki przyznania tej pomocy, w szczególności 

warunki uwzględniające specyfikę tego działania, czyli: 

– której przedmiotem (celem) działania jest prowadzenie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej działalności szkoleniowej, 

– która dysponuje kadrą dydaktyczną i bazą dydaktyczno-lokalową,  

– posiada doświadczenie w organizacji szkoleń dla osób zatrudnionych w rolnictwie 

lub leśnictwie, 

– w przypadku operacji dotyczącej demonstracji posiada prawo dysponowania 

nieruchomością na cele określone w operacji przez okres trwania operacji. 

Takie ujęcie katalogu potencjalnych beneficjentów umożliwia ubieganie się o pomoc 

wszystkim podmiotom, bez względu na formę prawną prowadzonej działalności, których 

regulaminowym, umownym, statutowym, ustawowym lub wynikającym z innej podstawy 

prawnej celem działania jest prowadzenie szkoleń. Umożliwia także ubieganie się o pomoc 

organizacjom społeczno-zawodowym rolników oraz związkom zawodowym rolników, pod 

warunkiem spełnienia określonych w rozporządzeniu warunków, z racji tego że są to 

podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów przyznano osobowość prawną.  

Regulacje dotyczące podmiotów, które zamierzają wspólnie realizować operację 

i wspólnie będą ubiegać się o przyznanie pomocy i realizację operacji wynikają z potrzeby 

uwzględnienia specyfiki funkcjonowania tych podmiotów i wynikającej z tej specyfiki 

konieczności zagwarantowania właściwego przeprowadzenia szkoleń dla osób zatrudnionych 

w rolnictwie i leśnictwie przez te podmioty. W tym celu określone zostały warunki, jakie 

powinny spełniać wszystkie podmioty, które wspólnie będą ubiegać się o przyznanie pomocy 

i realizację operacji, a jakie powinien spełniać przynajmniej jeden z tych podmiotów (§ 3). 

Nie wprowadza się żadnych ograniczeń co do liczby czy rodzaju podmiotów, które wspólnie 
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ubiegają się o przyznanie pomocy i realizację operacji, pozostawiając te kwestie do 

uregulowania w umowie konsorcjum.  

Niewielkie odstępstwa od ogólnych regulacji rozporządzenia dotyczą także 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz jednostek doradztwa rolniczego 

ze względu na to, że zostały one powołane do wykonywania określonych zadań publicznych, 

w tym między innymi do popularyzacji wiedzy leśnej oraz podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, a prowadzenie innej 

działalności, poza wykonywaniem przez te podmioty określonych zadań publicznych, nie 

stanowi o istocie ich funkcjonowania. Podmioty te zatrudniają pracowników posiadających 

odpowiednią wiedzę i doświadczenie przy realizacji także innych zadań publicznych 

określonych w tych przepisach, która może być wykorzystana przy realizacji działania 

„Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020.  

Warunki przyznawania pomocy, określone w rozporządzeniu, mają zapewnić 

właściwą realizację szkoleń dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub leśnictwie przez 

beneficjentów tej pomocy, w szczególności poprzez zapewnienie przestrzegania przez 

beneficjentów tej pomocy odpowiednich postanowień Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (§ 4). 

Przy opracowaniu katalogu kosztów bezpośrednich (§ 5 ust. 1), które mogą zostać 

uznane za koszty kwalifikowalne brano pod uwagę konieczność zapewnienia przez 

beneficjentów tej pomocy właściwego poziomu szkoleń dla ich uczestników, a także 

zapewnienia przez beneficjentów właściwych warunków lokalowych dla uczestników tych 

szkoleń i osób zatrudnionych przy ich realizacji. W celu umożliwienia przeprowadzania 

demonstracji lub szkolenia w formie wizyty studyjnej katalog kosztów bezpośrednich 

obejmuje również koszty związane z udostępnieniem do przeprowadzenia szkolenia 

budynków, urządzeń i innych obiektów, a także gruntów, przeznaczonych do prowadzenia 

działalności rolniczej lub leśnej.  

Ze względu na fakt, że właściwe przeprowadzenie demonstracji, czyli praktycznych 

sesji szkoleniowych, może wymagać określonych inwestycji, koszty kwalifikowalne 

obejmują również koszty inwestycyjne (§ 5 ust. 1 pkt 2).  

Ponadto doprecyzowano, jakie koszty mogą być uznane za koszty pośrednie (§ 5 ust. 1 

pkt 3). 

Brzmienie § 5 obowiązującego obecnie rozporządzenia w kwestii wymogu 

dokumentowania kosztów kwalifikowalnych nie jest precyzyjne i rodzi wiele wątpliwości, nie 
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została również w tym rozporządzeniu określona istotna dla beneficjenta informacja na temat 

maksymalnego dopuszczalnego poziomu pomocy. 

W § 6 określono formy przyznawania pomocy w zależności od kategorii kosztów, jak 

również sprecyzowano warunki kwalifikowalności kosztów. W przypadku pomocy 

przyznawanej w formie refundacji konieczne jest dokumentowanie kosztów 

kwalifikowalnych, co wynika z brzmienia art. 60 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) 

nr 1305/2013, zgodnie z którym płatności powinny być udokumentowane fakturami 

i dokumentami potwierdzającymi zapłatę, w przypadku jeżeli nie jest to możliwe, płatności 

należy poprzeć dokumentami o równoważnej wartości dowodowej. Beneficjent powinien 

przedstawić dowody potwierdzające dokonanie zapłaty za poniesione koszty bezpośrednie, co 

umożliwi zweryfikowanie racjonalności oraz prawdziwości ich poniesienia przez beneficjenta 

(§ 6 ust. 2 pkt 1).  

W celu zapewnienia m.in. racjonalności kosztów, beneficjenci są zobowiązani do 

zachowania zasady konkurencyjności przy nabywaniu dostaw, robót budowlanych i usług. 

Z uwagi na to wprowadzono obowiązek nabywania dostaw, robót budowlanych i usług 

związanych z realizacją operacji w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) 

w przypadku podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp z mocy prawa, oraz 

obowiązek ponoszenia powyższych kosztów zgodnie z zasadami konkurencyjności 

w przypadku pozostałych podmiotów (§ 6 ust. 2 pkt. 3).  

Kontrola administracyjna wniosków o płatność, której obowiązek przeprowadzenia 

został nałożony przepisami wspólnotowymi, obejmuje również sprawdzenie zgodności 

operacji, dla której wnioskuje się o wsparcie, ze stosowanymi krajowymi i wspólnotowymi 

przepisami dotyczącymi w szczególności, zamówień publicznych. Podmiot wdrażający ma 

zatem obowiązek sprawdzić czy beneficjent, nabył usługi lub dostawy zgodnie z przepisami 

ustawy – Prawo zamówień publicznych lub z zastosowaniem zasady konkurencyjności, przez 

co możliwa będzie kontrola racjonalności, efektywności i celowości wydatkowania środków 

publicznych.  

Wprowadzenie powyższych obowiązków względem wszystkich potencjalnych 

beneficjentów tego działania uniemożliwi w przyszłości formułowanie zarzutów (np. ze 

strony kontroli lub audytów), iż kontrola racjonalności, efektywności i celowości 

planowanych wydatków nie obejmowała wszystkich podmiotów.  

Zgodnie z opisem działania zawartym w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020 w rozporządzeniu określono maksymalny poziom pomocy dla beneficjent 



– 51 – 

 

(§ 6 ust. 3 i 4). W ramach przedmiotowego działania, pomoc polega na refundacji 100% 

kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich oraz płatności ryczałtowej na pokrycie kosztów 

pośrednich, w wysokości …% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych danej operacji. 

Pomoc przyznawana na demonstracje nie może przekroczyć równowartości 100 000 euro 

w ciągu trzech lat podatkowych dla jednego beneficjenta (§ 6 ust. 5), co wynika z przepisów 

art. 21 ust. 8 rozporządzenia Komisji (KE) nr 702/2014. 

Podatek od towarów i usług (VAT) może być kosztem kwalifikowalnym pod 

warunkiem, iż nie jest on odzyskiwalny (§ 6 ust. 6). Wynika to z możliwości, która jest 

przewidziana w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013, zgodnie z którym do wkładu z EFSI nie kwalifikuje się VAT, z wyjątkiem 

podatku, którego nie można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego.  

Zgodnie z art. 66 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1305/2013 

niniejsze rozporządzenie (§ 6 ust. 8 i 9) wprowadza obowiązek prowadzenia oddzielnego 

systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego oraz określa 

sankcje za niedopełnienie tego obowiązku. 

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń, realizator danego szkolenia 

będzie wybierany w drodze konkursu. Instytucja zarządzająca będzie określać warunki tego 

konkursu, w tym:  

– temat szkolenia realizowanego w ramach operacji, z uwzględnieniem zagadnień 

określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 

– formę szkolenia realizowanego w ramach operacji,  

– liczbę uczestników szkolenia realizowanego w ramach operacji,  

– wysokość środków finansowych dostępnych na realizację danej operacji,  

– termin realizacji operacji, 

– zasięg terytorialny operacji, 

– termin składania wniosków o przyznanie pomocy, który nie może być krótszy niż 30 dni od 

dnia ogłoszenia o konkursie i dłuższy niż 45 dnia od tego dnia. 

Ogłoszenia o konkursie będą zamieszczane na stronie internetowej podmiotu 

wdrażającego oraz co najmniej w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnokrajowym.  

W celu zapewnienia sprawności procesu przyznawania pomocy określono, że wnioski 

o przyznanie pomocy będą składane w siedzibie podmiotu wdrażającego w dowolny sposób 

(np. osobiście, za pomocą poczty, przesyłką kurierską), a dniem ich złożenia będzie data 

wpływu do podmiotu wdrażającego. 
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Przepis § 9 ust. 1 rozporządzenia zawiera zamknięty katalog informacji, które 

powinny być zawarte we wniosku o przyznanie pomocy. Ze względu na różnorodność form 

organizacyjnych podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy oraz różnorodność 

przeprowadzanych konkursów nie jest możliwe szczegółowe określenie takiego katalogu 

dokumentów. Słusznym zatem jest ogólne określenie katalogu informacji, które powinny być 

zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumentów dołączanych do tego wniosku. 

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości wniosku i dokumentów jakie powinny być do 

wniosku dołączone będą zawarte w dokumentach, które stanowią integralną część procedur 

wdrażania przedmiotowego działania (np. instrukcja wypełniania wniosku, która jest 

udostępniana razem z formularzem wniosku o przyznanie pomocy przed ogłoszeniem 

konkursu w terminie pozwalającym na zapoznanie się z tymi dokumentami). Wszyscy 

potencjalni wnioskodawcy będą więc mieli możliwość wcześniejszego zapoznania się z tymi 

dokumentami.  

 W § 10 niniejszego rozporządzenia doprecyzowano, które z warunków i wymagań 

podlegają weryfikacji przez podmiot wdrażający (§ 10 ust. 1). W związku z tym, że nie 

wszystkie warunki i wymagania określone w niniejszym rozporządzeniu podlegają ocenie 

formalnej określonej w § 10 ust. 1, w przepisie tym wskazano tylko te warunki i wymagania, 

które podlegają tej ocenie. 

Brzmienie § 11 i 12 ma na celu wprowadzenie szczegółowych kryteriów, w oparciu 

o które będzie dokonywana ocena merytoryczna wniosku o przyznanie pomocy. W celu 

zapewnienia obiektywizmu dokonywania tej oceny, określono w załączniku do 

rozporządzenia projekt szczegółowych kryteriów, będących rozwinięciem tych kryteriów, 

które zostały zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, jako kryteria, które zostaną 

przedłożone do zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata  2014–2020. 

Ponadto określono, iż pomoc może być przyznana temu wnioskodawcy, który posiada 

odpowiednie doświadczenie w realizacji szkoleń dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub 

leśnictwie, dysponuje odpowiednią kadrę dydaktyczną, która będzie przeprowadzać szkolenie 

realizowane w ramach operacji oraz odpowiednią bazę dydaktyczno-lokalową, która będzie 

wykorzystana do przeprowadzenia szkolenia realizowanego w ramach operacji, ustalone na 

podstawie kryteriów oceny określonych w załączniku do rozporządzenia (§ 11 ust. 4). Należy 

podkreślić, że niektórymi z warunków przyznania pomocy jest posiadanie doświadczenia 

w realizacji szkoleń dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub leśnictwie oraz dysponowania 

kadrą dydaktyczną oraz bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia tych szkoleń (§ 2 ust. 1 
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pkt 1). Warunki te jako kryteria dostępu do ubiegania się o pomoc finansową w ramach 

działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” są weryfikowane na etapie oceny 

formalnej wniosku (§ 10 ust. 1 pkt 1). Kolejnym etapem procesu przyznawania pomocy jest 

ocena merytoryczna tych wniosków. W ramach tej oceny jest ustalane w jakim stopniu 

poszczególni wnioskodawcy spełniają te warunki i wybierana jest operacja, która uzyskała 

najwyższą liczbę punktów ustaloną na podstawie kryteriów oceny. Ocenę merytoryczną 

przeprowadza się na podstawie kryteriów oceny określonych w załączniku do rozporządzenia 

(§ 11 ust. 3). Warunkiem przyznania pomocy na etapie oceny merytorycznej jest między 

innymi posiadanie odpowiedniego doświadczenia w realizacji szkoleń dla osób zatrudnionych 

w rolnictwie lub leśnictwie oraz dysponowania odpowiednią kadrą dydaktyczną oraz 

odpowiednią bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia tych szkoleń.  

Ponadto uregulowano sposób postępowania z wnioskami o przyznanie pomocy, które 

uzyskały tę samą liczbę punktów, co ma na celu wyłonienie wnioskodawcy, który wygrał 

konkurs i z którym podmiot wdrażający zawiera umowę (§ 11 ust. 6–8). 

Po dokonaniu oceny merytorycznej podmiot wdrażający będzie ogłaszał na stronie 

internetowej administrowanej przez ten podmiot wyniki konkursu na swojej stronie 

internetowej (§ 12 ust. 1).  

Podmiotowi, którego operacja została wybrana w drodze konkursu zostanie 

ostatecznie wskazany do przyznania pomocy, podmiot wdrażający będzie wyznaczał termin 

do zawarcia umowy, na podstawie której będzie przyznawana pomoc. W razie braku 

możliwości zawarcia umowy z podmiotem, którego operacja została wybrana w drodze 

konkursu, będzie możliwość zawarcia tej umowy z podmiotem, którego operacja uzyskała 

następną w kolejności liczbę punktów (§ 12 ust. 5). 

Umowa, na podstawie której będzie przyznawana pomoc, będzie zawierana na 

formularzu opracowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Formularz umowy zostanie opracowany z uwzględnieniem postanowień określonych 

w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia … o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

pozostałych postanowień, które zostały określone w projekcie rozporządzenia (§ 13). 

Formularz tej umowy będzie udostępniany na stronie internetowej podmiotu wdrażającego.  

Warunki wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy będzie określać umowa, 

a wypłata będzie dokonywana, jeżeli beneficjent zrealizował i odpowiednio udokumentował 

część lub całość operacji, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie 

oraz innymi przepisami, które mają zastosowanie do operacji, zrealizował lub realizuje 
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zobowiązania określone w umowie i udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, 

w tym poniesienie kosztów z tym związanych (§ 14 ust. 1). 

Jeżeli beneficjent nie spełni któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1, 

środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej 

etapu, które zostały zrealizowane zgodnie z tymi warunkami, jeżeli cel operacji został 

osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. 

Ostatnim etapem w procesie przyznawania pomocy finansowej jest złożenie i rozpatrzenie 

wniosku o płatność. W tym zakresie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

dotyczące wniosku o przyznanie pomocy, tam gdzie będą one mogły znaleźć zastosowanie. 

Regulacje dotyczące złożenia wniosku o płatność należą do przepisów określających 

tryb a nie warunki wypłaty pomocy (§ 15 ust. 1).  

W § 15–18 rozporządzenia wskazano, z uwagi na delegowanie zadań agencji 

płatniczej do podmiotu wdrażającego, podmiot wdrażający jako właściwy do przyjmowania 

i rozpatrywania wniosków o płatność. Celem dokonania zmian jest przekazanie potencjalnym 

beneficjentom działania jednoznacznych informacji o trybie wypłaty pomocy. Chodzi 

o wyraźne wskazanie beneficjentom, iż oprócz ARiMR, działającej jako agencja płatnicza, 

obsługą wniosków o płatność może zajmować się podmiot wdrażający, któremu zostały na 

podstawie odrębnej umowy powierzone zadania agencji płatniczej (w szczególności: 

przyjmowanie wniosków o płatność, kontroli administracyjnej wniosku o płatność, kontroli 

na miejscu oraz zatwierdzenie płatności). Powierzenie tych zadań podmiotowi wdrażającemu 

jest uzasadnione tym, iż podmiot wdrażający jest w posiadaniu całej dokumentacji związanej 

ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy oraz jest stroną umowy o przyznanie pomocy 

zawieranej z beneficjentem.  

W związku z tym, że to w interesie beneficjenta jest otrzymanie refundacji 

poniesionych przez niego kosztów, w § 16 ust. 4 rozporządzenia przewidziano, że nawet 

jeżeli nie usunął on wszystkich nieprawidłowości lub braków, wniosek należy rozpatrzeć 

w zakresie w jakim on został wypełniony oraz na podstawie dołączonych dokumentów aby 

umożliwić temu beneficjentowi refundację przynajmniej części tych kosztów. 

Paragrafy 19 i 20 regulują sytuację wystąpienia następstwa prawnego albo nabycia 

całości lub części przedsiębiorstwa odpowiednio wnioskodawcy lub beneficjenta. 

Działanie „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zgodnie z postanowieniami tego Programu, spełnia 

przesłanki art. 81 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 

i dlatego nie jest objęte zasadami pomocy państwa wynikającymi z art. 87–89 Traktatu WE.  
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Rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.  

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt 

niniejszego rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Projekt rozporządzenia zostanie ujęty w programie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi na okres styczeń–czerwiec 2015 r.  
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej 

w ramach działania „Wsparcie na szkolenia doradców” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  

 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub 

Podsekretarza Stanu  

Tadeusz Nalewajk, Podsekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Edyta Wieczorkiewicz-Dudek 

 

mail: Edyta.Wieczorkiewicz@minrol.gov.pl, tel.: (22) 623–16-97      

Data sporządzenia: 

12.2014 r. 

 

Źródło:  

ustawa z dnia … 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.  

poz. …). 

 

 

Nr w wykazie prac: 

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Wprowadzenie do porządku prawnego regulacji niezbędnych do wdrożenia działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rozporządzenie jest wykonaniem delegacji zawartej w art. 45 ustawy z dnia … o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Projektowane regulacje dotyczą określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej 

w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia pozwoli przyznawać pomoc na wzmocnienie mechanizmów transferu 

wiedzy i innowacji poprzez działania szkoleniowe na rzecz rolników lub właścicieli lasów. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak informacji na temat problemów w krajach członkowskich OECD i UE związanych z wdrażaniem działań na podstawie przepisów 

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 uchylającym 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 487). 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Beneficjenci działania – 

jednostki naukowe i uczelnie; 

publiczne podmioty doradcze, 

tj. wojewódzkie ośrodki 

doradztwa rolniczego, 

Centrum Doradztwa 

Rolniczego, izby rolnicze; JST 

lub organy administracji 

rządowej prowadzące szkoły 

rolnicze lub szkoły leśne, lub 

centra kształcenia 

ustawicznego, lub centra 

kształcenia praktycznego; inne 

podmioty prowadzące 

działalność szkoleniową; 

konsorcja tworzone przez 

wyżej wymienione podmioty. 

Ok. 220. PROW 2014–2020. Wsparcie dla podmiotów 

świadczących usługi szkoleniowe 

na rzecz rolników i właścicieli 

lasów. 
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Ostateczni odbiorcy działania 

– rolnicy, domownicy rolnika, 

małżonkowie rolników, osoby 

zatrudnione w rolnictwie, 

właściciele lasów, osoby 

fizyczne rozpoczynające po 

raz pierwszy prowadzenie 

gospodarstwa jako młodzi 

rolnicy w ramach 

poddziałania „Premia dla 

młodych rolników” PROW 

20142020. 

Ok. 260 000. PROW 2014–2020. Udostępnienie szkoleń 

i informacji na tematy użyteczne 

osobom pracującym w sektorze 

rolnictwa i leśnictwa dla ich 

rozwoju zawodowego i poprawy 

funkcjonowania ich gospodarstw. 

Zapewnienie zainteresowanym 

osobom dostępu do aktualnej 

wiedzy, w tym do wyników badań 

oraz nowych i innowacyjnych 

rozwiązań, również z zakresu 

ochrony środowiska i zmian 

klimatu.  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji społecznych zostanie wysłany do: 

1) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 

2) Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

3) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”, 

4) Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”, 

5) Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 

6) Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 

7) Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników, 

8) Krajowej Izby Gospodarczej – Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego, 

9) Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, 

10) Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”, 

11) Krajowej Rady Spółdzielczej, 

12) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, 

13) Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”, 

14) Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa RP, 

15) Forum Związków Zawodowych, 

16) Konfederacji Lewiatan, 

17) Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, 

18) Związku Rzemiosła Polskiego, 

19) Business Centre Club, 

20) Związku Powiatów Polskich, 

21) Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, 

22) Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”, 

23) Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych Izby Gospodarczej, 

24) Związku Gmin Wiejskich RP, 

25) Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, 

26) Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych, 

27) Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, 

28) Krajowej Rady Izb Rolniczych, 

29) Rady Gospodarki Żywnościowej. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia pozostanie bez ryzyka dla sektora finansów publicznych(tj. ryzyka 

niekwalifikowalności wydatków oraz ryzyka pokrycia zobowiązań z budżetu państwa po 31 grudnia 2015 r.). 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             
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Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 

 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, 

obywateli i gospodarstwa domowe. Wejście w życia rozporządzenia nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi 

przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 
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Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie ma wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

  środowisko naturalne 

  sytuacja i rozwój regionalny 

  inne: rolnictwo, leśnictwo  

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Realizacja działania stworzy warunki do rozwijania przez osoby zatrudnione w rolnictwie i leśnictwie 

wiedzy oraz umiejętności zawodowych, przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej lub leśnej oraz 

przyczyni się do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolnej i leśnej. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluację Programu organizuje się na bazie wieloletniej i obejmuje ona okres 2014–2023. Ewaluacja prowadzona będzie zgodnie ze 

wspólnym systemem monitorowania i oceny opracowywanym wspólnie przez Komisję i Państwa Członkowskie i przyjętym przez KE 

w drodze aktu wykonawczego. Wykonana zostanie ocena ex ante oraz ocena ex post Programu. Ponadto realizowane będą ewaluacje 

zgodnie z zawartym w Programie Planem Ewaluacji. 

Zgodnie z art. 72 rozporządzenia nr 1305/2013, instytucja zarządzająca oraz komitet monitorujący monitorują jakość realizacji programu 

poprzez wskaźniki finansowe oraz wskaźniki produktów i celów. 

Wskaźniki monitorowania zostaną zdefiniowane dla PROW w systemie monitorowania i ewaluacji określonym na poziomie unijnym, 

przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych działań realizowanych w ramach Programu. 

Zgodnie z art. 69 rozporządzenia nr 1305/2013 wskaźniki monitorowania powiązane są ze strukturą i celami ram polityki rozwoju 

obszarów wiejskich oraz umożliwiają ocenę postępów, skuteczność i efektywność w zakresie realizacji polityki w stosunku do celów na 

poziomie unijnym oraz krajowym. Dane dla celów monitorowania będą gromadzone na poziomie operacji, działań i celów 

szczegółowych. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03/02/KC 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1) 

z dnia 

 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ... 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. 

poz. …) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „pomocą”, w tym: 

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność; 

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy 

i wnioski o płatność; 

3) kryteria wyboru operacji; 

4) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy, 

zwana dalej „umową”. 

 

§ 2. 1. O pomoc może ubiegać się grupa operacyjna EPI na rzecz wydajnego 

i zrównoważonego rolnictwa (zwana dalej „grupą operacyjną”), która: 

1) składa się z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących 

różnych kategorii : 

a) rolnicy lub grupy rolników, 

b) posiadacze lasów, 

c) naukowcy, 

                                                      
1) 

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie 

§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261). 
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d) instytuty lub jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), 

e) uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 oraz z 2014 r. poz. 1198), 

f) przedsiębiorcy sektora rolnego lub spożywczego (w tym usług gastronomicznych), 

g) przedsiębiorcy sektorów działających na rzecz sektora rolnego i spożywczego; 

 2) dodatkowo w składzie podmiotowym może uwzględniać: 

a) podmioty doradcze, 

b) konsumentów i ich organizacje, 

c) jednostki samorządu terytorialnego, 

d) organizacje branżowe i międzybranżowe działające w obszarze łańcucha 

żywnościowego 

– których rolą jest inicjowanie, animowanie, upowszechnianie i promocja rezultatów 

operacji lub bieżące zarządzanie projektem; 

3) w swoim składzie nie ogranicza się wyłącznie do rolników i posiadaczy lasów 

będących rolnikami; 

4) powołana została w celu opracowania i wdrożenia innowacji w zakresie nowych 

produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu 

w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym; 

5) posiada formę organizacyjno-prawną, która umożliwia zaciąganie zobowiązań 

prawnych; 

6) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie 

przepisów rozporządzenia nr 1306/2013 oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych 

w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych; 

7) jest zdolna do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu. 

2. Podmioty świadczące usługi podwykonawstwa w ramach operacji realizowanej przez 

grupę operacyjną nie są uznawane jako partner w ramach grupy operacyjnej. 

 

§ 3. 1. Pomoc jest przyznawana na operację obejmującą ustanawianie i funkcjonowanie 

grup operacyjnych oraz realizację przez te grupy operacyjne projektów, których: 

1) przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie nowych produktów, 

praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu dotyczących 

przetwarzania, wprowadzania do obrotu lub rozwoju produktów rolnych objętych 
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załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Produktem 

procesu produkcyjnego musi być produkt objęty tym załącznikiem; 

 2) przedmiotem jest opracowanie praktyk, nowych produktów, procesów i technologii 

bezpośrednio związanych z produkcją bądź przetwarzaniem produktów rolnych 

(np. innowacje w zakresie nawozów, środków ochrony roślin, maszyn, urządzeń do 

produkcji rolnej, przetwórstwa, pasze, innowacje na poziomie działań organizacyjnych 

i zarządczych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu); 

 3) zakres spełnia wymagania określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020, zwanym dalej „Programem”, w szczególności uzasadnioną 

ekonomicznie, w tym pod względem jej kosztów, oraz zapewniającą osiągnięcie 

i zachowanie celów działania, o którym mowa w § 1; 

 4) finansowanie nie odbywa się z udziałem innych środków publicznych. 

2. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie pod względem jej kosztów związanych 

z inwestycjami w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym 

operacji, jeżeli koszty te zostały ustalone na podstawie najkorzystniejszej oferty spośród ofert 

otrzymanych od co najmniej 3 dostawców lub wykonawców, chyba że koszty te znacząco 

przekraczają wartość rynkową takich inwestycji w zakresie danego zadania. 

3. W przypadku gdy rzeczy lub usługi objęte danym zadaniem ujętym w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym operacji można nabyć od mniej niż 3 dostawców lub wykonawców, 

operacja może zostać uznana za uzasadnioną ekonomicznie pod względem kosztów, 

o których mowa w ust. 2, jeżeli zostały one ustalone na podstawie najkorzystniejszej oferty 

spośród ofert otrzymanych od mniej niż 3 dostawców lub wykonawców, chyba że koszty te 

znacząco przekraczają wartość rynkową takich inwestycji w zakresie danego zadania. 

4. Przez najkorzystniejszą ofertę w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym operacji należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy 

bilans ceny i innych kryteriów określonych przez wnioskodawcę w zapytaniu ofertowym. 

5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewnia wnioskodawcom 

możliwość upubliczniania informacji o udzielanych zamówieniach, poprzez udostępnienie 

strony internetowej, służącej publikacji ogłoszeń o zamówieniach.  

6. Przepisów ust. 2–4 nie stosuje się do zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- 

-finansowym operacji, którego koszt nie przekracza 20 tys. zł. 

7. Pomoc jest przyznawana podmiotowi, który spełnia warunki określone w § 2 ust. 1 

i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 



– 4 – 
 

 

o przyznanie płatności, jeżeli zostały spełnione inne warunki określone w rozporządzeniu 

oraz innych przepisach prawa związanych z realizacją operacji. 

8. W ramach przyznanej pomocy: 

1) operacja będzie realizowana w nie więcej niż: 

a) dziesięciu etapach, 

b) dwóch etapach – w przypadku operacji, w których wysokość pomocy nie 

przekracza 1 mln złotych; 

2) złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 12 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy; 

3) zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi 

w terminie: 

a) 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – dla operacji realizowanych w kilku 

etapach, 

b) 84 miesięcy od dnia zawarcia umowy – dla operacji realizowanych w kilku 

etapach w przypadkach szczególnie uzasadnionych przedmiotem i zakresem 

operacji – lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.; 

4) płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 10% łącznej planowanej 

wysokości pomocy. 

9. W przypadku operacji obejmujących inwestycje polegające na nabyciu rzeczy 

będących przedmiotem leasingu: 

1) pomoc jest przyznawana, jeżeli: 

a) operacja będzie realizowana w nie więcej niż dziesięciu etapach, przy czym 

w odniesieniu do części operacji obejmującej wyłącznie inwestycje niepolegające 

na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu będzie realizowana zgodnie 

z ust. 1 pkt 3, 

b) złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 12 miesięcy 

od dnia zawarcia umowy, przy czym złożenie pierwszego wniosku o płatność 

pośrednią w odniesieniu do części operacji obejmującej wyłącznie inwestycje 

niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu nastąpi 

w terminie określonym w ust. 1 pkt 3, 

c) wniosek o płatność będzie składany nie częściej niż dwa razy w roku, 

d) zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi 

w terminie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 

30 czerwca 2023 r., przy czym złożenie ostatniego wniosku o płatność 
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w odniesieniu do części operacji obejmującej wyłącznie inwestycje niepolegające 

na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu nastąpi w terminach 

określonych w ust. 8 pkt 3. 

10. Przez wniosek o płatność: 

1) pośrednią – rozumie się wniosek o płatność składany po zrealizowaniu każdego 

z etapów operacji, jeżeli dany etap nie jest etapem końcowym; 

2) ostateczną – rozumie się wniosek o płatność składany po zrealizowaniu całej operacji. 

 

§ 4. 1. Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów zwanych dalej „kosztami 

kwalifikowanymi”: 

1) bezpośrednich, które są związane z realizacją operacji; 

2) badań stosowanych i prac rozwojowych związanych bezpośrednio z przedmiotem 

operacji;  

3) ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji oraz 

upowszechnianiem i promocją jej rezultatów; 

4) poniesionych od dnia zawarcia umowy, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo- 

-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż 

w tym dniu, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – poniesionych nie 

wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2014 r.; 

5) poniesionych w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem 

przelewu; 

6) poniesionych przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej 

niż od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, jeżeli realizacja 

zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została 

rozpoczęta nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie 

pomocy. 

2. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również 

koszty.  

3. Pomoc nie obejmuje kosztów innych niż określone w § 5, w szczególności: 

1) nabycia nieruchomości; 

2) podatku od towarów i usług (VAT); 

3) nabycia używanych rzeczy; 

4) grzywien, mandatów, kar finansowych, opłat i odsetków karnych. 
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4. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji 

Programu wynosi12 000 000 zł na jednego beneficjenta, w tym: 

1) 10 000 000 zł – w przypadku kosztów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) 2 000 000 zł – w przypadku kosztów ogólnych – o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3.

  

5. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne, poniesione przez beneficjenta 

w wysokości do:  

1) 90% kwoty kosztów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, stanowiącej nie więcej niż 

30% sumy kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) 100% kwoty kosztów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, stanowiącej nie więcej niż 

20% sumy kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2; 

3) maksymalnego poziomu dofinansowania przewidzianego dla zakresu kosztów 

kwalifikowalnych odpowiednich dla danego działania/poddziałania w ramach 

Rozporządzenia 1305/2013 w przypadku kosztów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1;  

4) proporcjonalnie do kwoty kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, stanowiącej nie 

więcej niż 10% sumy kosztów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2. 

6. Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości 

albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c 

pkt rozporządzenia nr 1305/2013, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych 

albo – w przypadku gdy na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany 

do prowadzenia ksiąg rachunkowych – przez prowadzenie zestawienia faktur lub 

równoważnych dokumentów księgowych na formularzu będącym załącznikiem do wniosku 

o dofinansowanie i udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego, zwaną dalej „Agencją”. 

 

§ 5. 1. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–2, 

bezpośrednio związanych z realizacją operacji zalicza się koszty: 

1) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego 

z modernizacją obiektów lub infrastruktury;  

2) zakupu i instalacji: 

a) maszyn lub urządzeń niezbędnych do wprowadzenia innowacji będącej 

przedmiotem operacji, 

b) aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania 

badań w ramach operacji, 
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c) zakupu materiałów i sprzętu laboratoryjnego nie spełniających warunków 

określonych dla środków trwałych w przepisach o rachunkowości, 

d) wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how 

obejmujące wydatki na oprogramowanie i licencje na oprogramowanie; 

3) rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto 

nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 2 lit. a i b, jeżeli przeniesienie własności tych 

rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do 

dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. 

2. Jeżeli w przypadku rodzaju kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. d, zakupione 

wartości niematerialne i prawne nie są wykorzystywane w 100% na potrzeby operacji i/lub 

ich całkowity okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie pokrywa się z okresem 

realizacji operacji, kosztem kwalifikowanym są koszty przypadające w okresie realizacji 

operacji. 

3. W przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. b, kwalifikowalne są: 

1) odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości aparatury niezbędnej do prawidłowej 

realizacji operacji i bezpośrednio wykorzystywanej w związku z operacją, 

ewidencjonowanej w rejestrze środków trwałych podmiotu dokonującego ich zakupu; 

2) koszty ponoszone w ramach odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej, 

innych urządzeń służących do wykonywania badań stanowią koszty kwalifikowane 

w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji operacji objętej pomocą. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. b, stanowią koszt kwalifikowalny jeżeli 

spełniają następujące warunki: 

1) kwalifikowalna wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu 

realizacji operacji oraz proporcji wykorzystania środka przy realizacji operacji; 

2) nie są wartością rezydualną środka trwałego po zakończeniu realizacji operacji. 

5. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, zalicza się koszty: 

1) przygotowania planu operacyjnego grupy operacyjnej; 

2) aktywizacji potencjalnych partnerów grupy operacyjnej w celu osiągnięcia 

wykonalności projektu; 

3) upowszechnienia i promocji rezultatów operacji; 

4) wynajmu lub utrzymania budynków, w tym pomieszczeń biura projektu: koszty 

wynajmu, czynszu, sprzątania i ochrony pomieszczeń, mediów;  

5) opłat za uczestnictwo w konferencjach oraz koszty organizacji spotkań; 

6) delegacji krajowych; 
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7) prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego (prowizje i inne opłaty); 

8) usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, kurierskie; 

9) koszty materiałów biurowych i piśmienniczych, usług drukarskich i ksero; 

10) koszty urządzeń i sprzętu biurowego; 

11) koszty ubezpieczeń majątkowych; 

12) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: 

a) kosztorysów, 

b) projektów architektonicznych lub budowlanych, 

c) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, 

d) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, 

e) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, 

f) projektów technologicznych, 

g) studiów wykonalności; 

13) obsługi księgowej, usług doradczych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby 

realizacji projektu objętego pomocą; 

14) pomocy prawnej bezpośrednio związanej z realizacją czynności objętych operacją, 

które nie stanowią elementu stałej lub okresowej działalności partnerów grupy 

operacyjnej, ani nie są związane z ich bieżącymi wydatkami operacyjnymi; 

15) przygotowania biznesplanu; 

16) wynagrodzenia personelu naukowego bezpośrednio zaangażowanego w realizację 

badań na rzecz operacji wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w części, w jakiej wynagrodzenia te są 

bezpośrednio związane z realizacją operacji; 

17) koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu 

zarządzającego projektem: 

a) wynagrodzenia (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy) personelu 

zatrudnionego wyłącznie do realizacji operacji, 

b) wynagrodzenia (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy) personelu 

zatrudnionego w ramach operacji na część etatu, proporcjonalnie do 

zaangażowania w operacji, 

c) za kwalifikowalną może zostać uznana ta część wynagrodzenia, która odpowiada 

procentowemu zaangażowaniu pracownika w zadania związane z realizacją 

operacji, mierzonemu proporcją czasu pracy poświęconego na zadania związane 

z realizacją operacji. W przypadku tych składników wynagrodzenia, które są 
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związane z wymiarem etatu, za kwalifikowaną może zostać uznana ta część 

wynagrodzenia, która odpowiada procentowemu zaangażowaniu pracownika 

w zadania związane z realizacją operacji; 

18) sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub 

konserwatorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi; 

19) wydatki na certyfikację rezultatu projektu w zakresie spełniania odpowiednich norm. 

5. Do kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i b, zalicza się koszty 

transportu do miejsca realizacji operacji: 

1) materiałów służących realizacji operacji; 

2) maszyn i urządzeń objętych operacją. 

6. Koszty usług doradczych związanych z pełnieniem funkcji brokera innowacji 

w ramach operacji nie są kosztem kwalifikowalnym w ramach Pomocy technicznej Programu.  

 

§ 6. 1. Prezes Agencji Rynków Rolnych podaje do publicznej wiadomości, na stronie 

internetowej Agencji oraz w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, 

informację o możliwości składania w danym roku wniosków o przyznanie pomocy. 

2. Prezes Agencji określa w informacji, o której mowa w ust. 1, dzień rozpoczęcia oraz 

dzień zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, przy czym termin ten 

nie może być dłuższy niż 90 dni. 

 

§ 7. 1. Prezes Agencji powołuje zespół ekspertów spośród przedstawicieli środowisk 

naukowych, gospodarczych i finansowych, w tym ekspertów zagranicznych do oceny 

merytorycznej wniosków. 

2. Eksperci zagraniczni mogą być powoływani w przypadku stwierdzenia braku eksperta 

z danej dziedziny w Polsce. 

3. Prezes Agencji określa regulamin pracy zespołu ekspertów. 

4. Zespół ekspertów ocenia wnioski złożone w ramach naboru i na tej podstawie Agencja 

przygotowuje listę rankingową pozytywnie zaopiniowanych wniosków. 

5. Prezes Agencji zawiera z ekspertem umowę określającą zakres prac oraz 

wynagrodzenie za ocenę merytoryczną wniosków dokonywaną przez eksperta. 

6. Prezes Agencji wyłącza eksperta z postępowania w sprawie opiniowania wniosków 

w przypadku:  

1) stwierdzenia zagrożenia konfliktem interesów;  

2) pozostawania eksperta z którymkolwiek z partnerów grupy operacyjnej w:  
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a) związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego 

stopnia włącznie,  

b) takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub 

obowiązki,  

c) stosunku osobistym tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do 

bezstronności eksperta,  

d) stosunku służbowym lub innej formie współpracy w okresie 3 lat poprzedzających 

złożenie wniosku.  

7. Prezes Agencji stwierdza nieważność opinii przygotowanej przez eksperta, który został 

wyłączony z postępowania w sprawie opiniowania wniosku, w odniesieniu do wniosku, 

którego dotyczą okoliczności uzasadniające wyłączenie. Wyłączenie wymaga zmiany 

umowy, o której mowa w ust. 4.  

8. Prezes Agencji może zlecić przeprowadzenie zewnętrznego audytu w zakresie 

prawidłowości i rzetelności wykonywania zadań przez ekspertów. 

 

§ 8. 1. Przy opiniowaniu wniosków złożonych w konkursie eksperci w ramach zespołu 

ekspertów biorą pod uwagę w szczególności kryteria oceny wniosków obejmujące:  

1) potencjał innowacyjny operacji, które obejmuje: 

a) skład podmiotowy grupy operacyjnej w odniesieniu do przedmiotu operacji 

uprawdopodabniający osiągnięcie celu operacji (wkład wiedzy – liczba 

naukowców w danej dziedzinie 1–2 w stopniu co najmniej doktora – x pkt, od 3 

naukowców y pkt, zasoby organizacyjne, materialne i finansowe partnerów na 

wysokim poziomie przygotowania – z pkt ) – do x pkt, 

b) przedmiot operacji (innowacje powielające istniejące rozwiązania x pkt, innowacje 

zwiększające użyteczność istniejących rozwiązań – y pkt, innowacje stworzone od 

podstaw z pkt, uwzględniające najnowsze trendy światowe dodatkowo plus a pkt) 

– do g pkt, 

c) rola i zakres zadań partnerów w grupie w odniesieniu do wykonywanych zadań 

w ramach operacji (zrównoważona struktura udziałów w grupie operacyjnej 

– x pkt, podział zadań odpowiadający zasobom i wiedzy każdego partnera – y 

pkt) – do z pkt, 

d) uzasadnienie przedmiotu operacji pracami badawczymi, wynikami badań (brak 

badań – x pkt, udokumentowane dotychczasowe wyniki badań – y pkt, kontynuacja 

badań stosowanych lub przemysłowych w ramach operacji – z pkt); 
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2) analiza techniczna, kosztów i korzyści, które obejmuje: 

a) możliwość technicznej realizacji przedmiotu operacji – x pkt, 

b) możliwość wprowadzenia na rynek innowacji i przewidywane przychody dla grupy 

– x pkt lub wymierne/praktyczne korzyści z wykorzystania innowacji – do y pkt, 

c) relację nakładów do potencjalnych rezultatów (duża, średnia, mała – do x pkt) 

d) czas realizacji operacji (do 3 lat – x pkt, 3–5 lat – y pkt, pow. 5 lat – z pkt); 

3) potencjalna skala oddziaływania rezultatów operacji, które obejmuje: 

a) populacja potencjalnych odbiorców rezultatów operacji (korzyści wyłącznie dla 

grupy x pkt, korzyści dla większej liczby potencjalnych odbiorców y pkt), 

b) zastosowalność rezultatów w ujęciu geograficznym (lokalna -x, krajowa y, 

międzynarodowa - z) – do a pkt, 

c) możliwość zastosowania w innych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego 

(branżach, sferach życia) – x pkt; 

4) stopień przyczyniania się do realizacji priorytetów przekrojowych UE w zakresie 

ochrony środowiska i zmian klimatu, które obejmuje: 

a) stopień przyczyniania się do ochrony środowiska naturalnego – x pkt,  

b) stopień przyczyniania się do łagodzenia zmian klimatu – x pkt; 

5) zróżnicowanie partnerów w grupie, które obejmuje: 

a) zróżnicowanie podmiotowe składu grupy w odniesieniu do przedmiotu operacji 

(udział wszystkich możliwych partnerów w stosunku do przedmiotu operacji 

x pkt ), 

b) udział wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego – x pkt. 

2. Punkty uzyskane w ramach poszczególnych punktów 1–5 ulegają zsumowaniu. 

 

§ 9. 1. W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy na każdego 

beneficjenta. 

2. W ramach jednego wniosku o przyznanie pomocy, pomoc przyznawana jest na 

realizację jednej operacji. 

3. W przypadku, gdy grupa operacyjna przewiduje realizację więcej niż jednej operacji, 

pomoc przyznawana jest na realizację kolejnych operacji zgodnie z kolejnością 

chronologiczną przewidywanych operacji. 

4. Przepisu ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli na podstawie uprzednio złożonego wniosku 

o przyznanie pomocy nie przyznano pomocy. 
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§ 10. 1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez upoważnioną 

osobę w oddziale Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji albo 

przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego2). 

2. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy osobiście albo przez 

upoważnioną osobę w oddziale terenowym Agencji, Agencja niezwłocznie wydaje 

potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę złożenia wniosku, opatrzone pieczęcią Agencji 

oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. 

3. W przypadku złożenia wniosku za pomocą usług pocztowych, decyduje data nadania 

stempla pocztowego. 

 

§ 11. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera w szczególności: 

1) numer identyfikacyjny wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności, o ile został nadany wnioskodawcy; 

2) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

3) numer identyfikacji podatkowej wnioskodawcy; 

4) opis planowanej operacji, w tym określenie: 

a) miejsca jej realizacji, 

b) jej celów i ich zgodności z celami Programu, 

c) jej kosztów, w szczególności związanych z opracowaniem i wdrożeniem 

innowacji w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod 

organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym; 

5) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji; 

6) kwotę wnioskowanej pomocy; 

7) listę załączników. 

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:  

1) kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli wnioskodawcy nie został 

nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności, a w przypadku składania wniosku o wpis wnioskodawcy do ewidencji 

producentów łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy – oryginał wniosku; 

2) kopię aktu lub umowy ustanawiającego grupę operacyjną; 

3) biznesplan; 
                                                      
2) 

Art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529). 
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4) kosztorys inwestorski opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – w przypadku 

gdy operacja obejmuje inwestycję polegającą na budowie, rozbudowie, nadbudowie, 

przebudowie lub remoncie połączonym z modernizacją; 

5) kopie co najmniej 3 zapytań dotyczących nabycia rzeczy lub usług skierowanych do 

różnych dostawców lub wykonawców (zapytań ofertowych) oraz kopie 3 ofert 

stanowiących odpowiedź na te zapytania wraz z uzasadnieniem wyboru oferty  

– w przypadku każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym 

operacji, którego koszt przekracza 20 tys. zł, dotyczącego inwestycji innej niż 

określona w pkt 3; 

6) kopię co najmniej jednej oferty dotyczącej nabycia rzeczy lub usług otrzymanej od 

co najmniej jednego dostawcy lub wykonawcy – w przypadku każdego zadania 

ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, którego koszt nie przekracza 

20 tys. zł, dotyczącego inwestycji innej niż określona w pkt 3; 

7) kopię promesy udzielenia kredytu lub pożyczki, lub kopię umowy kredytowej lub 

umowy pożyczki – w przypadku gdy operacja będzie współfinansowana ze środków 

pochodzących z kredytu lub pożyczki; 

8) kopię promesy umowy leasingu dotyczącej planowanego zakupu rzeczy wraz 

z harmonogramem spłat rat leasingowych z wyszczególnieniem części kapitałowej 

i części odsetkowej – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycje polegające na 

nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu; 

9) oświadczenie wnioskodawcy dotyczące nieruchomości, na której będzie realizowana 

operacja, zawierające w szczególności numer księgi wieczystej prowadzonej dla tej 

nieruchomości, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję; 

10) odpis aktu notarialnego nabycia nieruchomości, na której będzie realizowana 

operacja – w przypadku gdy tytuł prawny wnioskodawcy do tej nieruchomości nie 

został ujawniony w księdze wieczystej;  

11) kopię umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości, na której będzie 

realizowana operacja, lub innej umowy, na podstawie której wnioskodawca posiada 

tę nieruchomość – w przypadku gdy operacja będzie realizowana na nieruchomości 

będącej przedmiotem takiej umowy; 
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12) pełnomocnictwo, jeżeli wniosek w imieniu wnioskodawcy składa pełnomocnik lub 

jeżeli wnioskodawca w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy będzie 

reprezentowany przez pełnomocnika; 

13) kopie ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest 

wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją, a także 

kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych w odrębnych 

przepisach warunków realizacji inwestycji objętych operacją – w przypadku gdy 

w ramach operacji będą realizowane tego typu inwestycje; 

14) kopie dokumentacji postępowań zamówień publicznych dotyczących nabycia rzeczy 

lub usług; 

15) inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania pomocy. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, zawierają co najmniej: 

1) dokument, o którym mowa w pkt 2: 

a) nazwę i skład podmiotowy grupy operacyjnej, 

b) określenie formy organizacyjno-prawnej grupy operacyjnej, 

c) zadania i odpowiedzialność finansową i prawną w ramach grupy operacyjnej 

przypisane poszczególnym podmiotom wchodzącym w jej skład, 

d) sposób reprezentowania grupy operacyjnej w odniesieniu do podmiotów 

zewnętrznych, 

e) przedmiot powołania i zakres działalności grupy operacyjnej, 

f) opis sposobu podejmowania decyzji wewnątrz grupy operacyjnej oraz podział 

praw do rezultatów działalności grupy; 

2) dokument, o którym mowa w pkt 3: 

a) opis celów i założeń przyjętych do ich osiągnięcia w ramach działalności grupy 

operacyjnej, 

b) opis operacji, które będą realizowane przez grupę operacyjną w ramach Programu 

w sposób umożliwiający dokonanie oceny spełniania kryteriów wymienionych 

w § 13 ust. 3, 

c) opis zakresu w jakim operacje planowane do realizacji przez grupę operacyjną 

przyczynią się do realizacji priorytetów horyzontalnych polityki rozwoju 

obszarów wiejskich Unii Europejskiej, 

d) harmonogram realizacji działalności i operacji planowanych przez grupę 

operacyjną, 
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e) opis sposobu finansowania operacji planowanych przez grupę operacyjną wraz ze 

źródłami finansowania. 

4. Kopie dokumentów załącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność 

z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, lub przez 

upoważnioną osobę, lub w formie kopii poświadczonych przez notariusza. 

5. Agencja udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze tych 

załączników, których złożenie jest wymagane, nie później niż w dniu podania do publicznej 

wiadomości informacji, o której mowa w § 6. 

6. Wnioskodawca informuje Agencję o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych 

wnioskiem, niezwłocznie po ich zaistnieniu. 

 

§ 12. 1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie lub nie 

zawiera co najmniej jednej z informacji, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, 2, 4–6, lub nie 

dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów wymienionych w § 11 ust. 2 pkt 1–3, 

Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 35 ust. 1 ustawy z dnia … 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, 

zwanej dalej „ustawą”, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli informacje, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, 2, 

4–6, wynikają bezpośrednio z dokumentów dołączonych do wniosku o przyznanie pomocy 

lub są zawarte w ewidencji producentów w rozumieniu przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności. 

3. Jeżeli we wniosku o przyznanie pomocy nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma 

możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się 

bez rozpatrzenia. 

4. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie spełnia innych niż określone w ust. 1 i 2 

wymagań, Agencja wzywa wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia braków 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości 

przesłanki nieprzyznania pomocy. 

5. Jeżeli wnioskodawca, pomimo wezwania do usunięcia braków, nie usunął w terminie: 

1) żadnego z braków, Agencja nie przyznaje pomocy; przepis art. 35 ust. 1 ustawy, 

dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio; 
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2) wszystkich braków, Agencja wzywa ponownie wnioskodawcę, w formie pisemnej, do 

usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą 

niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy. 

6. Jeżeli wnioskodawca, pomimo ponownego wezwania do usunięcia braków, nie usunął 

w terminie wszystkich braków, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 35 ust. 1 ustawy, 

dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio. 

7. Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez wnioskodawcę 

w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, 

z wyłączeniem: 

1) zmian wynikających z wezwań Agencji; 

2) jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo- 

-finansowego operacji 

– jeżeli zmiany te nie spowodują zmiany celów operacji wskazanych we wniosku 

o przyznanie pomocy oraz zwiększenia kwoty pomocy. 

 

§ 13. 1. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję z uwzględnieniem 

oceny wniosków dokonanej przez ekspertów w ramach zespołu ekspertów. 

2. Agencja, ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia wszystkie wnioski 

o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio 

w Agencji w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2. 

3. Kolejność, o której mowa w ust. 1, jest ustalana od operacji, która uzyskała największą 

liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów. 

4. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejności przysługiwania 

pomocy decyduje niższa wartość wnioskowanej kwoty pomocy. 

5. Prezes Agencji, nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania 

wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej 

administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy. 

6. Jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy, mające wpływ na ustalenie 

kolejności przysługiwania pomocy, ulegną zmianie, aktualizacji informacji o kolejności 

przysługiwania pomocy w Agencji dokonuje się wyłącznie w przypadku, gdy z nowych 

danych wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona. 

7. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje się w terminie 4 miesięcy od dnia podania 

do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 8. 
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8. W przypadku nierozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy w terminie, o którym 

mowa w ust. 7, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, podając nowy 

termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia, w którym upłynął termin, 

o którym mowa w ust. 7. 

 

§ 14. 1. Wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy zawierają 

zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu środków określoną w Programie 

na działanie, o którym mowa w § 1, niezwłocznie informuje się o tym w formie pisemnej, 

pouczając o sposobie postępowania z takimi wnioskami. 

2. Od dnia doręczenia wnioskodawcy pisma zawierającego informację, o której mowa 

w ust. 1, bieg terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy złożonego przez tego 

wnioskodawcę ulega wstrzymaniu, nie wstrzymuje jednak rozpatrywania tego wniosku.  

3. Jeżeli po poinformowaniu wnioskodawcy zgodnie z ust. 1 okaże się, że w ramach 

wysokości limitu, o którym mowa w ust. 1, jest możliwe przyznanie mu pomocy, 

niezwłocznie informuje się o tym tego wnioskodawcę w formie pisemnej. 

4. Od dnia doręczenia wnioskodawcy pisma zawierającego informację, o której mowa 

w ust. 3, termin rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy złożonego przez tego 

wnioskodawcę biegnie dalej. 

5. Jeżeli przyznanie pomocy wnioskodawcy w ramach limitu, o którym mowa w ust. 1, 

nie jest możliwe do dnia 31 grudnia 2020 r., niezwłocznie informuje się tego wnioskodawcę, 

w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy finansowej z podaniem jej przyczyn. 

 

§ 15. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, Agencja 

wyznacza niezwłocznie wnioskodawcy, w formie pisemnej, termin zawarcia umowy, nie 

dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez Agencję 

terminie w celu zawarcia umowy albo odmówił jej podpisania, Agencja nie przyznaje 

pomocy, chyba że wnioskodawca stawił się w celu podpisania umowy i ją podpisał w innym 

terminie: 

1) uzgodnionym z Agencją przed upływem wyznaczonego w wezwaniu terminu, nie 

dłuższym niż miesiąc, albo 

2) wyznaczonym przez Agencję, nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został 

wyznaczony poprzedni termin zawarcia umowy. 
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3. W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 2, przepis art. 35 ust. 1 ustawy, 

dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio. 

 

§ 16. Agencja może, na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy, wyrazić zgodę na 

przedłużenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonej czynności w toku 

postępowania w sprawie przyznania pomocy, przy czym przedłużenie terminów wykonania 

przez wnioskodawcę określonych czynności nie może przekroczyć łącznie 30 dni. 

 

§ 17. 1. W razie uchybienia terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych 

czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy Agencja, na prośbę 

wnioskodawcy, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli wnioskodawca: 

1) wniósł prośbę w terminie 45 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia; 

2) jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której określony był 

termin; 

3) uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. 

2. Przywrócenie terminu do złożenia prośby, o której mowa w ust. 1, jest 

niedopuszczalne. 

3. W przypadku przywrócenia terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych 

czynności w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy, po zakończeniu tego 

postępowania, stosuje się § 14. 

 

§ 18. 1. Wezwanie przez Agencję wnioskodawcy do wykonania określonych czynności 

w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania 

wniosku o przyznanie pomocy do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności. 

2. Dokonanie przez wnioskodawcę zmiany, o której mowa w § 12 ust. 7 pkt 2, wydłuża 

o dwa miesiące termin rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy. 

3. Jeżeli w trakcie` rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy niezbędne jest 

uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu, lub zajdą nowe okoliczności 

budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin rozpatrywania wniosku 

o przyznanie pomocy wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania wyjaśnień lub opinii, 

o czym Agencja informuje na piśmie wnioskodawcę. 
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§ 19. 1. W razie śmierci wnioskodawcy, rozwiązania osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, przekształcenia wnioskodawcy lub 

innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, następca 

prawny wnioskodawcy nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce 

wnioskodawcy. 

2. Wniosek złożony przez wnioskodawcę, o którym mowa w ust. 1, Agencja pozostawia 

bez rozpatrzenia z chwilą uprawdopodobnienia zdarzenia określonego w ust. 1. 

 

§ 20. 1. Umowę zawiera się na formularzu, opracowanym przez agencję płatniczą 

i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej. 

2. Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ustawy umowa może zawierać inne 

postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta 

dotyczące: 

1) osiągnięcia celu operacji i zachowania tego celu przez 5 lat; 

2) dopuszczalnych zmian w składzie grupy w okresie realizacji umowy; 

3) niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych; 

4) ograniczeń lub warunków w zakresie: 

a) przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji 

operacji lub sposobu ich wykorzystywania, 

b) sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą; 

5) umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat; 

6) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat; 

7) informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie 

umowy przez 5 lat. 

3. Pięcioletni okres, którego dotyczą zobowiązania, o których mowa w ust. 2: 

 1) pkt 1, 4, 5 i 7 liczy się od dnia przyznania pomocy; 

 2) pkt 6, liczy się od dnia dokonania przez Agencję płatności: 

a) ostatecznej – w przypadku operacji obejmujących wyłącznie inwestycje 

niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu, 

b) w wyniku której po raz pierwszy w ramach operacji zostały zrefundowane koszty 

kwalifikowalne, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 – w przypadku operacji 

obejmujących wyłącznie inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących 

przedmiotem leasingu, 
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c) w wyniku której w ramach operacji zostały zrefundowane wszystkie koszty 

kwalifikowalne, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1–2 i ust. 2 – w przypadku 

operacji obejmujących inwestycje zarówno polegające, jak i niepolegające na 

nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu. 

4. Umowa zawiera również: 

1) postanowienia dotyczące warunków i sposobu pozyskiwania przez Agencję od 

beneficjenta danych, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy; 

2) wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o płatność. 

 

§ 21. 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań 

określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową 

sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję oraz dodatkowo, w przypadku 

operacji realizowanej w kilku etapach – gwarancja bankowa albo ubezpieczeniowa, 

w zależności od postanowień umowy. 

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, beneficjent podpisuje 

w obecności upoważnionego pracownika Agencji. Weksel wraz z deklaracją wekslową składa 

się w oddziale regionalnym Agencji w dniu zawarcia umowy. 

 

§ 22. 1. Warunki wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa umowa, z tym 

że środki te mogą być wypłacone, jeżeli beneficjent: 

 1) zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty, zgodnie 

z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz określonymi w innych 

przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją; 

 2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie; 

 3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów 

kwalifikowalnych z tym związanych. 

2. W przypadku gdy beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa 

w ust. 1, środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji 

lub jej etapu, które zostały zrealizowane zgodnie z tymi warunkami, oraz jeżeli cel operacji 

został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. 

 

§ 23. 1. Agencja może, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, wyrazić zgodę na 

zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność ostateczną po upływie 

terminów określonych w § 3 ust. 3 pkt 3 albo ust. 4 pkt 1 lit. d, w terminie późniejszym, nie 
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dłuższym niż 6 miesięcy od upływu tych terminów, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 

2023 r. 

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, może zostać wyrażona również po upływie terminu 

zakończenia realizacji operacji lub złożenia wniosku o płatność ostateczną. 

 

§ 24. W przypadku operacji obejmujących inwestycje polegające na nabyciu rzeczy 

będących przedmiotem leasingu, beneficjent składa w oddziale regionalnym Agencji, przed 

planowanym dniem złożenia wniosku o płatność pośrednią, w ramach którego po raz 

pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu: 

 1) umowę leasingu wraz z harmonogramem spłat, 

 2) oryginał albo kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez finansującego 

faktury sprzedaży rzeczy będących przedmiotem leasingu wystawionej przez zbywcę 

na rzecz finansującego 

– w terminie określonym w umowie. 

 

§ 25. 1. Tryb wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa umowa, z tym że są 

one wypłacane na wniosek o płatność. 

2. Wniosek o płatność składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, bezpośrednio 

w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. 

3. Do wniosku o płatność stosuje się przepis § 10 ust. 2. 

 

§ 26. 1. Jeżeli wniosek o płatność nie został wypełniony we wszystkich wymaganych 

pozycjach lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów, lub wniosek lub 

dokumenty nie spełniają innych wymagań, Agencja wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, 

do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania. 

2. Jeżeli beneficjent, pomimo wezwania, nie usunął braków w wyznaczonym terminie, 

Agencja wzywa ponownie beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 

21 dni od dnia doręczenia wezwania. 

3. Jeżeli beneficjent, pomimo ponownego wezwania, nie usunął braków, Agencja 

rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie 

dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów. 

4. Agencja, w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność, może wzywać beneficjenta, 

w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub 
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przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 21 dni od dnia doręczenia 

wezwania. 

 

§ 27. 1. Agencja rozpatruje wniosek o płatność w terminie 3 miesięcy i dokonuje wypłaty 

środków finansowych z tytułu pomocy niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 

o płatność. Agencja może, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, wyrazić zgodę na 

przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonych czynności w toku 

postępowania w sprawie wypłaty pomocy o okres nieprzekraczający łącznie 6 miesięcy. 

2. Przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1, o więcej niż miesiąc wymaga 

udokumentowania przez beneficjenta przyczyny przedłużenia. 

3. Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność stosuje się przepisy § 17 ust. 1 i 2 oraz 

§ 18. 

 

§ 28. 1. Liczba podmiotów lub grupy może ulec zwiększeniu po zawarciu umowy. 

2. Zmiana składu liczebnego lub podmiotowego grupy nie wpływa na zwiększenie 

wysokości przyznanej pomocy. 

3. Zmiana, o której mowa w ust. 1, nie może mieć wpływu na warunki przyznania 

pomocy. 

4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wpływu zmiany, o której mowa w ust. 1, na 

warunki przyznania pomocy w sposób wykluczający przyznanie pomocy, umowa zostaje 

rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. Dalsze postępowanie odbywa się zgodnie 

z warunkami określonych w umowie. 

 

§ 29. 1. W razie śmierci, rozwiązania, przekształcenia beneficjenta albo połączenia 

beneficjenta z innym podmiotem, następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana 

pomoc na operację, którą realizował beneficjent, jeżeli: 

1) są spełnione warunki określone w art. 43 ust. 2 ustawy; 

2) na następcę prawnego beneficjenta przeszły prawa beneficjenta nabyte w ramach 

realizacji tej operacji oraz inne jego prawa niezbędne do jej zrealizowania. 

2.Wniosek następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy, zwany dalej 

„wnioskiem następcy”, składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio 

w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, 

w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1. 
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3. Do wniosku następcy dołącza się dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa 

prawnego. 

4. W przypadku złożenia wniosku następcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, 

Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 35 ustawy, dotyczący odmowy przyznania 

pomocy, stosuje się odpowiednio. 

5. Wniosek następcy rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia. 

6. W przypadku nierozpatrzenia wniosku następcy w terminie, o którym mowa w ust. 5, 

Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin 

rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 2 miesiące. 

7. Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się przepisy § 11 ust. 1 

pkt 1–4, ust. 2, § 12 ust. 2–6 oraz § 15–19. 

 

§ 30. 1. Wysokość pomocy przyznanej następcy prawnemu beneficjenta nie może 

przekraczać kwoty niewypłaconej części pomocy temu beneficjentowi. 

2. Umowa zawarta z następcą prawnym beneficjenta określa warunki kontynuacji 

realizowanej operacji. 

3. Do umowy, o której mowa w ust. 3, w tym do warunków kontynuacji realizowanej 

operacji, stosuje się przepisy § 2 i 3 oraz § 20–22. 

 

§ 31. 1. W przypadkach określonych w § 28, 29 i 30 pomoc przyznaje się następcy 

prawnemu beneficjenta do wysokości limitu, o którym mowa w § 4 ust. 5. 

2. Jeżeli suma kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zrealizowanych przez 

beneficjenta i jego następcę prawnego i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji 

niezakończonych przez beneficjenta i jego następcę prawnego przekracza limit, o którym 

mowa w § 4 ust. 5, następca prawny beneficjenta nie zwraca pomocy wypłaconej przed 

zaistnieniem następstwa prawnego, jeżeli ten następca realizuje zobowiązania beneficjenta. 

 

§ 32. 1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności 

w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu 

pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów. 

2. Termin wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania 

pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy uważa się za zachowany, jeżeli 

przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego 

albo złożono w polskim urzędzie konsularnym. 
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§ 33. Poza okolicznościami siły wyższej i nadzwyczajnymi okolicznościami, o których 

mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013, beneficjent nie jest zobowiązany do 

zwrotu pomocy w części dotyczącej operacji, która została zrealizowana zgodnie 

z warunkami, o których mowa w § 22, jeżeli cel operacji został osiągnięty i zachowany. 

 

§ 34. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

MINISTER 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 



– 25 – 
 

 

UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 45 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia … 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. poz. …), zwanej dalej 

„ustawą”. 

Podstawowe zasady wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w ramach EFFROW określają 

przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFFROW 

i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 

str. 487, z późn. zm.).  

Charakter przedmiotowego projektu rozporządzenia jest w znacznej mierze zdeterminowany 

regulacjami wspólnotowymi w tym zakresie, przede wszystkim regulacjami rozporządzenia 

nr 1305/2013, aktów prawnych wydanych na jego podstawie, jak również innych przepisów 

Unii Europejskiej dotyczących tego zakresu spraw.  

Konieczność opracowania rozporządzenia regulującego wdrażanie projektów współpracy 

w latach 2014–2020 wynika z rozpoczęcia nowej, siedmioletniej perspektywy finansowania 

polityk UE z budżetu UE (2014–2020) na podstawie nowego pakietu unijnych aktów 

prawnych, regulujących zasady ich wdrażania. Ich zapisy musiały znaleźć odzwierciedlenie 

w przepisach krajowych tj. w ustawie oraz w projektowanym rozporządzeniu. 

Ustawa jest aktem prawnym określającym działania ujęte w Programie Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020, wdrażane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólne 

warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy finansowej w zakresie 

nieokreślonym w przepisach Unii Europejskiej oraz przewidzianym w tych przepisach do 

określenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej. Ustawa ta ustanawia ramy 

przyznawania pomocy i zawiera upoważnienia do wydania przepisów wykonawczych 

koniecznych do stworzenia systemu wdrażania działań PROW na lata 2014–2020. 

Na podstawie art. 34 ustawy podstawą do przyznania pomocy beneficjentom przedmiotowego 

działania jest umowa. Do postępowań w sprawach przyznania pomocy prowadzonych przez 

podmioty wdrażające nie stosuje się wobec tego przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz 2014 r. poz. 183 
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i 1195), z wyjątkiem regulacji wskazanych w ustawie. Konieczne jest zatem przyjęcie 

szczegółowych regulacji dotyczących wzajemnych relacji między beneficjentem – grupą 

operacyjną na rzecz innowacji, a podmiotem wdrażającym (Agencją Rynku Rolnego), trybu 

postępowania przy przyznaniu pomocy i trybu jej wypłaty na etapie realizacji operacji po 

zawarciu umowy. Ponadto rozporządzenie określa szczegółowe kryteria, na podstawie 

których dokonywany będzie wybór projektów. 

Projektowane rozporządzenie ma zapewnić stworzenie sprawnego i efektywnego systemu 

wdrażania przedmiotowego poddziałania i w związku z tym określa szczegółowo: warunki 

i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej, w ramach poddziałania „Współpraca” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w tym: 

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność; 

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy oraz 

wnioski o płatność; 

3) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, na podstawie której jest 

przyznawana pomoc. 

PROW na lata 2014–2020 określa beneficjenta poddziałania „Współpraca” jako grupę 

operacyjną EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa( dalej: „grupę operacyjną”).  

Aby zapewnić osiągnięcie i zachowanie celów działań, opisanych w PROW na lata 

2014–2020, projekt rozporządzenia szczegółowo reguluje kryteria dostępu o charakterze 

przedmiotowym, określając między innymi zakres operacji dopuszczalnych do realizacji, 

możności realizacji operacji w etapach, terminów składania wniosków o płatność. 

Pomoc udzielana w ramach przedmiotowego poddziałania jest refundacją części bądź całości 

kosztów kwalifikowalnych. Przepisy projektowanego rozporządzenia, uwzględniając 

wspólnotowe reguły dotyczące kwalifikowalności kosztów (rozporządzenia Komisji 

1303/2013), wprowadzają regulacje odnośnie zakresu, formy oraz zasad ponoszenia kosztów 

kwalifikowalnych.  

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie ma na celu wdrożenie przepisów Unii Europejskiej, w związku 

z tym jego projekt nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem 

zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 
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o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, 

z późn. zm.), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji. 

Projekt rozporządzenia zostanie ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) oraz 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Tadeusz Nalewajk, Podsekretarz Stanu w MRiRW 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, 

tel. 22 623 18 42 

Data sporządzenia: 

23.01.2015 r. 

 

Źródło: 

upoważnienie ustawowe. 

Prawo UE. 

 

Nr w wykazie prac:  
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Brak krajowych przepisów wykonawczych pozwalających na realizację działania „Współpraca” w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 (PROW 2014–2020). Konieczność realizacji 

przedmiotowego działania jako jednego z głównych obszarów wsparcia zwiększających innowacyjność w Unii 

Europejskiej została wskazana w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwanym 

dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Utworzenie na gruncie prawa krajowego przepisów wykonawczych do wdrażania działania „Współpraca” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Stworzenie regulacji prawnych 

dających podstawę realizacji operacji w ramach przedmiotowego poddziałania na gruncie prawa polskiego 

w szczególności poprzez określenie: 

1) formy i trybu składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność; 

2) szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność; 

3) kryteriów wyboru operacji; 

4) szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa, na podstawie której jest przyznawana 

pomoc. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Stanowienie przez pozostałe kraje członkowskie Unii Europejskiej (UE) wewnętrznych przepisów prawa na 

podstawie wskazanych w pkt 1 przepisów prawa unijnego trwa równolegle do procesu prowadzonego w Polsce. 

Biorąc pod uwagę fakt, że unijne rozporządzenia, stanowiące podstawę wdrażania programów rozwoju obszarów 

wiejskich, zostały opublikowane w grudniu 2013 r., trudno oczekiwać, by wprowadzono już na ich podstawie 

odpowiednie regulacje prawne w porządku prawnym krajów członkowskich UE.  
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Grupy operacyjne na 

rzecz innowacji. 

Zróżnicowana w 

zależności od składu 

podmiotowego. 

Ok. 100 grup 

operacyjnych. 

 

Wynik realizacji Programu 

Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka (wsparcie 

polityki klastrowej). 

Organizacje i podmioty 

funkcjonujące w rolnictwie 

i sektorze rolno-

spożywczym. 

Lepsze współdziałanie 

w zakresie zwiększania 

konkurencyjności grup 

podmiotów tworzących 

grupy operacyjne. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet środków europejskich             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
            

Wydatki ogółem             

budżet środków europejskich             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
            

Saldo ogółem (dochody – 

wydatki) 
            

budżet środków europejskich             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
            

Źródła finansowania  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, budżet państwa 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Podstawą udzielania tego wsparcia będzie projektowana ustawa 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.  

Projekt rozporządzenia nie powoduje skutków finansowych dla jednostek sektora 

finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, polegających na zwiększeniu wydatków lub zmniejszeniu dochodów 

tych jednostek w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów. 
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

- - - - - - - 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

- - - - - - - 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

- - - - - - - 

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

- 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

Przyjęcie projektowanego rozporządzenia będzie miało pozytywny 

wpływ na zwiększenie bezpośredniej współpracy przedsiębiorców, 

nauki i rolników w celu wprowadzenia innowacji do praktyki, co 

w bezpośredni sposób wpłynie na zwiększenie konkurencyjności 

przedsiębiorstw. 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

Przyjęcie projektowanego rozporządzenia będzie miało pośredni 

pozytywny wpływ na obywateli oraz gospodarstwa domowe poprzez 

umożliwienie wdrażania operacji przyczyniających się do 

wprowadzenia innowacji w produkcji rolniczej będącej źródłem 

utrzymania mieszkańców obszarów wiejskich 

 

  

Niemierzalne Zwiększenie 

współpracy nauki, 

sektora 

przedsiębiorstw 

i rolników 

Przyjęcie projektowanego rozporządzenia będzie miało pozytywny 

wpływ na zwiększenie bezpośredniej współpracy przedsiębiorców, 

naukowców i rolników w zakresie opracowywania i wdrażania do 

praktyki innowacyjnych rozwiązań. W rezultacie prace badawcze będą 

lepiej zorientowane w stronę praktycznych zastosowań wyników badań. 

Jednocześnie innowacyjne rozwiązania opracowywane będą zgodnie 

z zapotrzebowaniem bezpośrednich odbiorców i często inicjatorów 

wdrożenia innowacji. 

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

X nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 
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 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało pośredni pozytywny 

wpływ na środowisko naturalne. Operacje realizowane w ramach poddziałania objętego 

projektem rozporządzenia będą uwzględniały w ramach krótko- i długookresowych 

efektów realizacji pozytywny wpływ na środowisko naturalne i przeciwdziałanie 

zmianom klimatu. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia pozwoli na wdrożenie działana „Współpraca”, przyczyniając 

się tym samym do realizacji przyjętych m.in. w PROW 2014–2020 założeń. Ewaluację PROW 2014–2020 

a także innych programów operacyjnych organizuje się na bazie wieloletniej i obejmuje ona okres lat 2014–2023. 

Ewaluacja prowadzona będzie zgodnie ze wspólnym systemem monitorowania i oceny opracowywanym 

wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie i przyjętym przez KE w drodze aktu wykonawczego. Wykonana 

zostanie ocena ex ante oraz ocena ex post Programu. Ponadto realizowane będą ewaluacje okresowe zgodnie 

z zawartym w Programie Planem Ewaluacji. 

Zgodnie z art. 49 rozporządzenia ramowego oraz art. 72 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 487), zwanego 

dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”, instytucja zarządzająca oraz komitet monitorujący monitorują jakość 

realizacji programu poprzez wskaźniki finansowe oraz wskaźniki produktów i celów. 

Wskaźniki monitorowania zostały zdefiniowane dla programu w systemie monitorowania i ewaluacji określonym 

na poziomie unijnym, przy uwzględnieniu jego specyfiki. 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 
 
 
 

01/02/KC 



Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy 

finansowej na operacje typu „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika” oraz 

„Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu” w ramach poddziałania 

„Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia … o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 (Dz. U. 

poz. …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz 

zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika” 

oraz „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu” w ramach poddziałania 

„Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020, zwanym dalej „Programem”, w tym: 

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność; 

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy oraz 

wnioski o płatność; 

3) kryteria wyboru operacji; 

4) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy; 

5) przypadki, w których następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa 

wnioskodawcy lub części tego przedsiębiorstwa może, na swój wniosek, wstąpić do 

toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, oraz warunki i tryb wstąpienia do 

tego postępowania; 

                                                      
1)

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261). 
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6) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa 

może być przyznana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania pomocy.  

§ 2. 1. Pomoc finansowa na operacje typu „Świadczenie kompleksowej porady dla 

rolnika” oraz „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu” w ramach 

poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem, zwana dalej 

„pomocą”, może być przyznana osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która: 

1) prowadzi działalność doradczą; 

2) dysponuje odpowiednią liczbą doradców, umożliwiającą realizację usług doradczych 

objętych operacją, przy czym doradcy ci są wpisani na listę doradców prowadzoną przez 

dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego; 

3) posiada odpowiednie warunki techniczne, pozwalające na wykonywanie zadań 

związanych ze świadczeniem usług doradczych objętych operacją; 

4) posiada odpowiednie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych; 

5) przedłoży wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy ramowy program doradczy, 

zawierający pakiet usług doradczych oferowanych przez beneficjenta i stanowiący 

podstawę do opracowania kompleksowych programów doradczych dla ostatecznych 

odbiorców; 

6) zapewni, że w tym samym czasie gospodarstwo nie będzie objęte więcej niż jednym 

programem doradczym; 

7) nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu maszynami, 

urządzeniami, materiałami lub środkami przeznaczonymi dla rolnictwa i leśnictwa. 

2. Uznaje się, że wnioskodawca posiada odpowiednie doświadczenie w świadczeniu 

usług doradczych dla ostatecznych odbiorców, jeżeli wykaże się stosownymi dokumentami, 

że w ciągu ostatnich lat przed upływem terminu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie udzielił 

rolnikom lub właścicielom lasów co najmniej 40 porad. 

3. Przepisu ust. 1 pkt 6 nie stosuje się do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe oraz jednostek doradztwa rolniczego. 

§ 3. 1. Pomoc może być także przyznana: 

1) wspólnikom spółki cywilnej, którzy, na podstawie umowy spółki cywilnej, zawartej 

w formie pisemnej, zamierzają wspólnie realizować operację w rozumieniu art. 2 pkt 9 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
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2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 

z 20.12.2013, str. 320), zwaną dalej operacją, jeżeli każdy z tych wspólników spełnia 

warunki określone w § 2, z wyłączeniem warunku dysponowania odpowiednią liczbą 

doradców, który powinien spełniać przynajmniej jeden z tych wspólników, i warunku 

posiadania odpowiednich warunków technicznych, który powinien spełniać przynajmniej 

jeden z tych wspólników; 

2) podmiotom, które, na podstawie umowy, innej niż umowa spółki cywilnej, zawartej 

w formie pisemnej, zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegają się 

o przyznanie pomocy, zwanym dalej „konsorcjum”, jeżeli każdy z tych podmiotów 

spełnia warunki określone w § 2, z wyłączeniem warunku dysponowania odpowiednią 

liczbą doradców, który powinien spełniać przynajmniej jeden z tych podmiotów, 

i warunku posiadania odpowiednich warunków technicznych, który powinien spełniać 

przynajmniej jeden z tych podmiotów. 

2. W umowie, o której mowa w ust. 1: 

1) określa się podział zadań zaplanowanych w ramach operacji odpowiednio między 

wspólników spółki cywilnej lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum; 

2) wskazuje się odpowiednio wspólnika spółki cywilnej lub podmiot wchodzący w skład 

konsorcjum, upoważniony do reprezentowania wnioskodawcy w zakresie przyznawania 

i wypłaty pomocy. 

§ 4. 1. Pomoc może być przyznana podmiotom spełniającym warunki określone 

odpowiednio w § 2 lub 3, jeżeli: 

1) operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych; 

2) usługi doradcze realizowane w ramach operacji są bezpłatna dla korzystających z nich 

rolników lub właścicieli lasów, zwanych dalej „ostatecznymi odbiorcami”; 

3) dostawy i usługi, związane z realizacją operacji, zostaną nabyte w trybie przepisów 

o zamówieniach publicznych.  
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2. W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych kwota 

pomocy na operację jest pomniejszana zgodnie ze wskaźnikami procentowymi do obliczania 

wartości kary administracyjnej, o których mowa w załączniku 1 do rozporządzenia. 

3. Realizacji operacji nie powierza się podwykonawcy. 

§ 5. 1. Przez usługę doradczą rozumie się: 

1) opracowanie 2- albo 3-letniego kompleksowego programu doradczego dla rolnika lub 

grupy rolników; 

2) opracowanie i zrealizowanie kompleksowego programu doradczego dla właściciela lasu 

lub grupy właścicieli lasów. 

2. Kompleksowy program doradczy opracowuje doradca lub grupa 

doradców/specjalistów, zatrudnionych albo wykonujących umowy cywilno-prawne na rzecz 

podmiotu doradczego, będącego beneficjentem działania. 

3. Usługi doradcze są zgodne z odpowiednim prawodawstwem Unii Europejskiej 

dotyczącym przedmiotu usługi. 

§ 6. 1. Pomocą mogą być objęte: 

1) koszty bezpośrednio związane z opracowaniem i realizacją programu doradczego: 

a) naboru ostatecznych odbiorców, 

b) zakupu artykułów biurowo-kancelaryjnych i papierniczych do zrealizowania programu 

doradczego, 

c) opracowania, powielania i drukowania materiałów niezbędnych do zrealizowania 

programu doradczego, 

d) wynagrodzenia dla doradców, 

e) podróży służbowych doradców, związanych z opracowaniem realizacją programu 

doradczego, 

f) zatrudnienia kierownika operacji; 

2) ogólne koszty związane z realizacją operacji, do których zalicza się w szczególności 

koszty: 

a) usług telekomunikacyjnych, 

b) usług księgowych; 

3) koszty związane z promocją i informacją dotyczącą możliwości skorzystania przez 

ostatecznych odbiorców z bezpłatnych usług doradczych w ramach poddziałania 

„Wsparcie dla korzystających z usług doradczych”, w szczególności koszty: 

a) zakupu ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej i specjalistycznej, 
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b) zakupu ogłoszeń w Internecie, 

c) wydruku ulotek informacyjnych. 

2. Koszty szkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być objęte pomocą w wysokości 

nieprzekraczającej 15% bezpośrednich kosztów szkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

§ 7. 1. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów opracowania i realizacji 

programów doradczych, o których mowa w § 5 ust. 1, które zostaną uznane za koszty 

kwalifikowalne.  

2. Koszty opracowania i realizacji programów doradczych, o których mowa w § 5 ust. 1, 

uznaje się za koszty kwalifikowalne, jeżeli zostały: 

a) udokumentowane, 

b) poniesione po dniu zawarcia umowy. 

3. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT) na 

zasadach określonych w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013. 

4. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne w wysokości do 100% tych kosztów, 

jednak nie więcej niż: 

1) równowartość 6000 zł za opracowanie i realizację 3-letniego programu doradczego dla 

rolnika lub grupy rolników; 

2) równowartość 4200 zł za opracowanie i realizację 2-letniego programu doradczego dla 

rolnika lub grupy rolników; 

3) równowartość 2000 zł za opracowanie i realizację programu doradczego dla właściciela 

lasu lub grupy właścicieli lasów. 

5. Ostateczny odbiorca może dwukrotnie skorzystać z usługi doradczej w okresie 

realizacji Programu. 

§ 8. 1. Pomoc jest przyznawana na operację wybraną w trybie przepisów o zamówieniach 

publicznych. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określa ogólne warunki zamówienia 

obejmujące: 

1) zasięg realizacji operacji; 

2) termin realizacji operacji; 

3) liczbę ostatecznych odbiorców usług doradczych realizowanych w ramach operacji; 

4) wysokość środków finansowych dostępnych na realizację operacji.  

3. Zasięg realizacji operacji nie może wykraczać poza granice województwa. 
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4. Podmiot wdrażający przygotowuje postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego, a następnie po uzyskaniu akceptacji instytucji zarządzającej, przeprowadza to 

postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 

traktowanie wykonawców. 

§ 9. 1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się do podmiotu wdrażającego. 

2. Dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku do 

podmiotu wdrażającego. 

§ 10. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera informacje niezbędne do przyznania 

pomocy, w szczególności:  

1) numer identyfikacyjny wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności, a w przypadku wnioskodawców, o których mowa 

w § 3 ust. 1, numer identyfikacyjny podmiotu upoważnionego do reprezentowania 

wnioskodawcy w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy; 

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

wnioskodawcy; 

3) ramowy program doradczy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia; 

4) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą;  

5) wykaz załączników. 

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do przyznania 

pomocy.  

3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”, 

opracowuje, w uzgodnieniu z podmiotem wdrażającym, formularz wniosku o przyznanie 

pomocy oraz wzory dokumentów dołączanych do tego wniosku, a podmiot wdrażający 

udostępnia je wraz z ogłoszeniem o zamówieniu.  

4. Wnioskodawca informuje na piśmie podmiot wdrażający o wszelkich zmianach 

w zakresie informacji objętych wnioskiem oraz dokumentów dołączanych do tego wniosku, 

niezwłocznie po ich zaistnieniu.  

§ 11. Podmiot wdrażający rozpatruje wniosek o przyznanie pomocy, pod względem 

spełniania warunków określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, a w szczególności: 

1) warunków przyznania pomocy określonych w § 2 lub 3 oraz § 4 ust. 1 pkt 1–3, 

2) wymagań określonych w § 5 ust. 2, 

3) warunków zamówienia określonych na podstawie § 9 ust. 2, 
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4) wymagań określonych w § 10 ust. 1 i 2 

– w terminie 20 dni od dnia upływu określonego w ogłoszeniu o zamówieniu terminu na 

składanie wniosków o przyznanie pomocy. 

§ 12. 1. Podmiot wdrażający przeprowadza ocenę merytoryczną prawidłowo 

wypełnionych wniosków o przyznanie pomocy w terminie 20 dni od dnia upływu terminu na 

rozpatrzenie tych wniosków. 

2. Ocenie merytorycznej podlegają: 

1) kompleksowość ramowego programu doradczego i jego dopasowanie do specyfiki 

regionu objętego operacją; 

2) kwalifikacje i doświadczenie doradców;  

3) tryb i zasady współpracy doradcy z ostatecznym odbiorcą; 

4) promowanie innowacyjnych rozwiązań. 

3. Ocenę merytoryczną przeprowadza się na podstawie szczegółowych kryteriów oceny 

merytorycznej operacji określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

4. Pomoc może być przyznana jeśli: 

1) usługa doradcza dla rolnika będzie powiązana z co najmniej jednym unijnym priorytetem 

i z co najmniej jednym zagadnieniem: 

a) zobowiązania wynikające z obowiązkowych wymogów dotyczących zarządzania lub 

norm dotyczących dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska,  

b) praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska,  

c) działania służące modernizacji gospodarstwa rolnego, budowaniu konkurencyjności, 

integracji sektorowej, innowacji, zorientowaniu na rynek oraz promowaniu 

przedsiębiorczości, 

d) wymogi do celów wdrożenia art. 11 ust. 3 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady, 

e) wymogi do celów wdrożenia art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, 

w szczególności zgodności z ogólnymi zasadami zintegrowanej ochrony przed 

szkodnikami, o której mowa w art. 14 dyrektywy 2009/128/WE ustanawiającej ramy 

wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, 

f) normy higieny pracy lub normy bezpieczeństwa związane z gospodarstwem rolnym, 

g) szczególne doradztwo dla rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy; 

2) zakres usługi doradczej dla właściciela lasu obejmuje co najmniej odpowiednie 

obowiązki w ramach następujących obszarów:  
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a) ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, wynikające z dyrektywy 

92/43/EWG,  

b) ochrony dzikiego ptactwa, wynikające z dyrektywy 2009/147/WE,  

c) wynikające z dyrektywy 2000/60/WE Ramy działania Wspólnoty w dziedzinie 

polityki wodnej.  

5. Usługa doradcza dla rolnika może obejmować także inne kwestie, w szczególności 

dotyczące: 

1) łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, różnorodności biologicznej 

i ochrony wody; 

2) wyników ekonomicznych gospodarstwa rolnego w zakresie oddziaływania na 

środowisko, w tym aspektów dotyczących konkurencyjności (np. krótkie łańcuchy 

dostaw, rolnictwo ekologiczne, aspekty zdrowotne chowu zwierząt); 

3) innych zagadnień, wynikających z potrzeb gospodarstwa rolnego ostatecznego odbiorcy. 

6. Usługa doradcza dla właściciela lasu może obejmować także kwestie związane 

z wynikiem gospodarczym i wynikami w zakresie oddziaływania na środowisko 

gospodarstwa leśnego. 

7. Pomoc może być przyznana temu wnioskodawcy, który posiada odpowiednie 

doświadczenie w świadczeniu usług doradczych, dysponuje odpowiednią liczbą doradców, 

umożliwiającą realizację usług doradczych objętych operacją, przy czym doradcy ci są 

wpisani na listę doradców prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego, 

posiada odpowiednie warunki techniczne, pozwalające na wykonywanie zadań związanych ze 

świadczeniem usług doradczych objętych operacją, przedłoży wraz z wnioskiem o przyznanie 

pomocy ramowy program doradczy, zawierający pakiet usług doradczych oferowanych przez 

beneficjenta i stanowiący podstawę do opracowania kompleksowych programów doradczych 

dla ostatecznych odbiorców oraz zapewni, że w tym samym czasie gospodarstwo nie będzie 

objęte więcej niż jednym programem doradczym.  

8. Pomoc przyznaje się na operację, która uzyskała najwyższą liczbę punktów określoną 

na podstawie szczegółowych kryteriów oceny merytorycznej operacji i z uwzględnieniem 

ust. 6 i 7.  

9. W przypadku operacji, która uzyskała tę samą liczbę punktów, o przyznaniu pomocy 

decyduje wyższa liczba punktów przyznana za kwalifikacje i doświadczenie doradców.  

10. W przypadku operacji, która uzyskała tę samą liczbę punktów i tę samą liczbę 

punktów uzyskanych za kwalifikacje i doświadczenie doradców, o przyznaniu pomocy 



– 9 – 
 

 
 

decyduje wyższa liczba punktów uzyskana za kompleksowość ramowego programu 

doradczego i jego dopasowanie do specyfiki regionu objętego operacją.  

§ 13. 1. Umowa, poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia … 

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, może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji 

operacji, w szczególności zobowiązania dotyczące: 

1) sankcji za niewywiązanie się ze zobowiązań wynikające z przepisów; 

2) umożliwienie przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą; 

3) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą;  

4) informowania podmiotu wdrażającego o okolicznościach mogących mieć wpływ na 

wykonanie umowy.  

2. Wnioskodawca będący osobą fizyczną dołącza do umowy oświadczenie 

o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo oświadczenie o ustanowionej małżeńskiej 

rozdzielności majątkowej, albo oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie 

umowy. 

3. Umowę zawiera się na formularzu opracowanym przez podmiot wdrażający 

w uzgodnieniu z Agencją. Podmiot wdrażający udostępnia ten formularz wraz z ogłoszeniem 

o zamówieniu.  

§ 14. 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań 

określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową 

sporządzoną na formularzu udostępnionym przez podmiot wdrażający. 

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, są podpisywane przez 

beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika podmiotu wdrażającego. Weksel wraz 

z deklaracją wekslową są składane w siedzibie podmiotu wdrażającego w dniu zawarcia 

umowy. 

§ 15. 1. Warunki wypłaty i zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy określa się 

w umowie, z tym że środki te mogą być wypłacone, jeżeli beneficjent: 

1) zrealizował całą operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty 

kwalifikowalne; 

2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie; 

3) udokumentował zrealizowanie całej operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów 

kwalifikowalnych z tym związanych. 
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2. Jeżeli beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1, 

środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej 

etapu, które zostały zrealizowane zgodnie z tymi warunkami, jeżeli cel operacji został 

osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. 

§ 16. 1. Tryb wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa się w umowie, 

z tym że wypłata tych środków następuje na wniosek o płatność.  

2. Wniosek o płatność składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę bezpośrednio do 

podmiotu wdrażającego.  

§ 17. 1. Wniosek o płatność składa się po zrealizowaniu całej operacji lub jej etapu, 

w terminie określonym w umowie.  

2. Jeżeli wniosek o płatność został wypełniony nieprawidłowo lub zawiera braki, wzywa 

się beneficjenta, na piśmie, do usunięcia nieprawidłowości lub braków w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia wezwania.  

3. Jeżeli beneficjent pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie usunął w terminie 

nieprawidłowości lub braków, wzywa się go ponownie, na piśmie, do usunięcia tych 

nieprawidłowości lub braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.  

4. Jeżeli beneficjent, pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie usunął 

w terminie nieprawidłowości lub braków, wniosek o płatność rozpatruje się w zakresie, 

w jakim został on wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego dokumentów.  

§ 18. 1. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty pomocy. 

2. Agencja opracowuje, w uzgodnieniu z podmiotem wdrażającym, formularz wniosku 

o płatność oraz wzory dokumentów dołączanych do tego wniosku, a podmiot wdrażający 

udostępnia na stronie internetowej administrowanej przez ten podmiot wzór tego wniosku 

i wzory tych dokumentów wraz z ogłoszeniem o zamówieniu.  

3. Do wniosku o płatność i trybu jego rozpatrywania przepisy § 10 ust. 4 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 19. 1. Podmiot wdrażający rozpatruje wniosek o płatność w terminie 2 miesięcy od dnia 

jego złożenia.  

2. Agencja dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy w terminie 30 dni 

od dnia otrzymania polecenia wypłaty pomocy od podmiotu wdrażającego. 

3. Bieg terminu rozpatrywania wniosku o płatność wstrzymuje się do czasu wykonania 

czynności, o których mowa w § 17 ust. 2 i 3.  
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§ 20. 1. W razie śmierci, rozwiązania lub przekształcenia wnioskodawcy, połączenia 

wnioskodawcy z innym podmiotem lub innego zdarzenia, w wyniku którego zaistnieje 

następstwo prawne albo nabycia całości lub części przedsiębiorstwa wnioskodawcy przez 

inny podmiot, przed zawarciem umowy, następca prawny wnioskodawcy albo nabywca 

całości albo części przedsiębiorstwa wnioskodawcy nie może wstąpić do toczącego się 

postępowania na miejsce wnioskodawcy. 

2. Wniosek o przyznanie pomocy złożony przez wnioskodawcę, o którym mowa w ust. 1, 

podmiot wdrażający pozostawia bez rozpatrzenia z chwilą powzięcia wiadomości 

o zaistnieniu zdarzenia określonego w ust. 1. 

§ 21. 1. W razie śmierci, rozwiązania lub przekształcenia beneficjenta, połączenia 

beneficjenta z innym podmiotem lub innego zdarzenia, w wyniku którego zaistnieje 

następstwo prawne, albo nabycia całości lub części przedsiębiorstwa beneficjenta przez inny 

podmiot, po zawarciu umowy, następcy prawnemu beneficjenta lub nabywcy całości lub 

części przedsiębiorstwa beneficjenta, zwanych dalej „następcą”, może być przyznana pomoc, 

jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 43 ustawy z dnia … 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.  

2. Wniosek o przyznanie pomocy następca składa do podmiotu wdrażającego w terminie 

2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1. 

3. Do wniosku o przyznanie pomocy następca dołącza dokument potwierdzający 

zaistnienie następstwa prawnego lub nabycia całości lub części przedsiębiorstwa.  

4. W przypadku złożenia przez następcę wniosku o przyznanie pomocy po upływie 

terminu, o którym mowa w ust. 2, lub niezawierającego adresu wnioskodawcy, jeżeli 

niemożliwe jest ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek ten 

pozostawia się bez rozpatrzenia.  

5. Wniosek o przyznanie pomocy złożony przez następcę rozpatruje się w terminie 

2 miesięcy od dnia jego złożenia. 

6. Do wniosku o przyznanie pomocy złożonego przez następcę i trybu jego rozpatrywania 

przepisy § 8 ust. 2, § 10 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 i ust. 2–4 oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 3–7 

stosuje się odpowiednio.  

7. Umowa zawarta przez podmiot wdrażający z następcą określa warunki kontynuacji 

realizowanej operacji.  
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8. Podmiot wdrażający, na piśmie, wzywa niezwłocznie następcę, wyznaczając termin do 

zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania 

wezwania.  

9. Do umowy, o której mowa w ust. 7, w tym do warunków kontynuacji realizowanej 

operacji, stosuje się odpowiednio przepisy § 2 lub 3, § 4, § 13 oraz § 14. 

10. Wysokość pomocy przyznanej następcy nie może przekraczać niewypłaconej części 

pomocy. 

11. Do wniosku o płatność złożonego przez następcę i trybu jego rozpatrywania przepisy 

§ 15–18 stosuje się odpowiednio. 

§ 22. Szczegółowe warunki i tryb zwracania pomocy określają przepisy o Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

§ 23. Działanie, o którym mowa w rozporządzeniu, jest wdrażane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 24. 1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności 

w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu 

pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów. 

2. Termin wykonania określonych czynności w toku postępowania o przyznanie pomocy 

i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy uważa się za zachowany, jeżeli przed jego 

upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529).  

§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
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Załączniki  
do rozporządzenia  
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia ... (poz. ...)  

 
 

Załącznik nr 1 
 

WSKAŹNIKI PROCENTOWE DO OBLICZENIA WARTOŚCI KAR 
ADMINISTRACYJNYCH ZA NARUSZENIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY UE 

 
1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości kary 

administracyjnej dla zamówień publicznych, które są w całości objęte 

dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE, określa się według tabeli 1. 

2. Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości kary 

administracyjnej dla zamówień publicznych, które nie są objęte dyrektywą 

2004/18/WE lub 2004/17/WE, lub są objęte nimi jedynie częściowo, określa 

się według tabeli 2. 

3. Przez zamówienia, które są jedynie częściowo objęte dyrektywą 2004/18/WE 

lub 2004/17/WE rozumie się zamówienia na usługi wskazane w załączniku 

II B do dyrektywy 2004/18/WE oraz w załączniku XVII B do dyrektywy 

2004/17/WE, opiewające na kwoty przekraczające wartości progowe, od 

których zastosowanie mają wymienione dyrektywy. 

4. Przez zamówienia, które nie są objęte dyrektywą 2004/18/WE lub 

2004/17/WE rozumie się zamówienia opiewające na kwoty nieprzekraczające 

wartości progowych, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy. 

5. Objaśnienie niektórych skrótów: 

1) UPUE – Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 

2) BZP – Biuletyn Zamówień Publicznych, 

3) Pzp – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). 
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Tabela 1.  

Lp. Kategoria 
nieprawidłowości 

Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości W% Uwagi 

1. Niedopełnienie obowiązku 
przekazania ogłoszenia 
o zamówieniu do UPUE 

1.Przetarg nieograniczony - 

Naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu 

ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu 

upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich 

zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden z poniższych 

sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

2.Przetarg ograniczony - 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 48 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo 

na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

3.Negocjacje z ogłoszeniem - 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 56 ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo 

na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

100%  
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– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

4.Dialog konkurencyjny - 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 60c ust. 1, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo 

na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

5.Punkty 1–4 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach 

przypadków naruszeń powołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem 

art. 32 ust. 2 i 4, z zastrzeżeniem art. 6a Pzp, tj. poprzez podział zamówienia 

na części lub zaniżenie jego wartości, który powoduje że wartość zamówienia 

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8. 

 

6.Stosuje się odpowiednio do przypadków niezastosowania ustawy Pzp 

pomimo takiego obowiązku. 

2. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia 

o zamówieniu do UPUE, 

przy jednoczesnym 

zapewnieniu 

„odpowiedniego poziomu 

upublicznienia" ogłoszenia 

1.Przetarg nieograniczony - 

Naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia 

o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, 

które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

25%  
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2.Przetarg ograniczony - 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 48 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu 

odpowiedniego poziomu 

upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich 

zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo przynajmniej na jeden 

z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

3.Negocjacje z ogłoszeniem - 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 56 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo 

przynajmniej na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

4.Dialog konkurencyjny - 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 60c ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo 

przynajmniej na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 
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5.Punkty 1–4 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach 

przypadków naruszeń powołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem 

art. 32 ust. 2 i 4, z zastrzeżeniem art. 6a Pzp, tj. poprzez podział zamówienia 

na części lub zaniżenie jego wartości, który powoduje że wartość zamówienia 

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8. 

3. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia 

o konkursie do UPUE 

Naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o konkursie UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu 

ogłoszenia o konkursie w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu 

upublicznienia, które umożliwiałoby uczestnikom z innych państw 

członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden 

z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

100%  

4. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia 

o konkursie do UPUE, przy 

jednoczesnym 

zapewnieniu 

„odpowiedniego poziomu 

upublicznienia" ogłoszenia 

Naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o konkursie UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia 

o konkursie w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, 

które umożliwiałoby uczestnikom z innych państw członkowskich zapoznanie 

się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z poniższych 

sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

25%  

5. Bezprawne udzielenie 

zamówienia w trybie 

negocjacji z ogłoszeniem 

Naruszenie art. 55 ust.1 Pzp, poprzez udzielenie zamówienia w trybie 

negocjacji z ogłoszeniem bez zachowania ustawowych przesłanek 

zastosowania tego trybu. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

6. Bezprawne udzielnie 

zamówienia w dziedzinie 

obronności 

i bezpieczeństwa w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia, 

dialogu konkurencyjnego 

Naruszenie art. 131h ust. 3, art. 131 ust. 5, lub art. 131 h ust. 6 Pzp, poprzez 

udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie dialogu konkurencyjnego, 

negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, bez zachowania 

ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów. 

100% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 25%, 10% lub 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 
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lub zamówienia z wolnej 

ręki 

7. Bezprawne udzielenie 

zamówienia w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia 

lub zamówienia z wolnej 

ręki 

Naruszenie art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1 Pzp, lub art. 134 ust. 5 i 6, lub art. 70 

Pzp, poprzez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, lub zapytania o cenę bez zachowania 

ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów, z zastrzeżeniem 

postanowień lp. 8 i lp.9. 

100%  

8. Bezprawne udzielenie 

zamówień dodatkowych 

lub uzupełniających 

w trybie zamówienia 

z wolnej ręki 

Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 Pzp, poprzez 

udzielenie bez zachowania ustawowych przesłanek udzielenia zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających, z zastrzeżeniem lp.9. 

100% Za podstawę obliczenia korekty 

przyjmuje się część środków funduszy 

UE przekazanych na sfinansowanie 

zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających. 

Jeżeli wartość zamówień dodatkowych 

lub uzupełniających nie przekracza 

progów określonych w dyrektywach 

zastosowanie ma Tabela 2. 

9. Udzielenie w trybie 

zamówienia z wolnej ręki 

zamówień dodatkowych 

lub uzupełniających, 

których wartość 

przekracza 20% lub 50% 

wartości zamówienia 

realizowanego 

1.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 50% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do usług 

lub robót budowlanych z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek 

stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. 

 

2.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 20% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do dostaw 

z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek stosowania trybu 

zamówienia z wolnej ręki.  

 

3.Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 50% wartości zamówienia 

podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do robót budowlanych 

z zachowaniem pozostałych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki. 

 

4.Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 4 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 50% wartości zamówienia 

100% Za podstawę obliczenia korekty 

przyjmuje się część środków funduszy 

UE przekazanych na sfinansowanie 

zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających, która przekracza 

20% lub 50% wartości zamówienia 

realizowanego. 
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podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do dostaw z zachowaniem 

pozostałych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki. 

10. Konflikt interesów Naruszenie art. 17 ust.1 lub ust. 2 Pzp, poprzez zaniechanie obowiązku 

wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich 

bezstronności i obiektywizmu lub poprzez złożenie fałszywego oświadczenia o 

braku istnienia podstaw do wykluczenia. 

100%  

11. Brak pełnej informacji 

o warunkach udziału 

w postępowaniu oraz 

kryteriach oceny ofert 

1.Przetarg nieograniczony 

Naruszenie art. 41 pkt 7 i 9 , w zw. z art. 22 ust. 3 Pzp, poprzez brak 

zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UPUE informacji 

o warunkach udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków, opisu kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem ich 

znaczenia i sposobu oceny ofert i/albo art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 Pzp poprzez 

brak zamieszczenia w SIWZ informacji o warunkach udziału w postępowaniu 

oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteriów 

oceny ofert i ich znaczenia, wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają 

dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu. 

 

2.Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny 

Naruszenie art. 48 ust. 2 pkt 6, 7 i 10 Pzp, poprzez brak zamieszczenia 

w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UPUE informacji o warunkach 

udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opisu sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteriów oceny ofert i ich 

znaczenia, oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i/albo 

art. 36 ust.1 pkt 13 Pzp, poprzez brak zamieszczenia w SIWZ opisu kryteriów, 

którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

12. Niewłaściwe stosowanie 

kryteriów oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp, poprzez wybór oferty na podstawie innych 

kryteriów oceny ofert, niż określone w SIWZ. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

13. Niewłaściwe stosowanie 

kryteriów oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp, poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert 

dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności 

ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 
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14. Ustalenie krótszych niż 

ustawowe terminów 

składania ofert lub 

wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu 

1.Przetarg nieograniczony - 

Naruszenie art. 43 ust. 2 lub ust. 3 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania 

ofert krótszych niż terminy ustawowe. 

 

2.Przetarg ograniczony – Naruszenie art. 49 ust. 2 lub ust. 3, art. 52 lub 

art. 134 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert krótszych niż terminy 

ustawowe. 

3.Negocjacje z ogłoszeniem – Naruszenie art. 49 w zw. z art. 56, lub art. 134 

Pzp, poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu krótszych niż terminy ustawowe. 

 

4.Dialog konkurencyjny – Naruszenie art. 49 w zw. z art. 60 c Pzp, poprzez 

ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu krótszych niż terminy ustawowe. 

25% 

10% 

5% 

25% w przypadku gdy skrócenie 

terminu 

> 50% terminu ustawowego 

10% w przypadku gdy skrócenie 

terminu 

> 30% terminu ustawowego 

5% – w pozostałych przypadkach. 

(wysokość 5% korekty może zostać 

obniżona do poziomu minimalnie 2% 

w przypadku, gdy ze względu na wagę 

nieprawidłowości korekta 5% jest 

niewspółmierna). 

15. Ustalenie krótszych niż 

ustawowe terminów 

w przypadku 

wprowadzania istotnych 

zmian treści ogłoszenia 

o zamówieniu 

Naruszenie art. 12 a lub 134 ust.3a Pzp polegające na uchybieniu terminom 

określonym w tych przepisach, w przypadku zmiany istotnych elementów 

ogłoszenia. 

25% 

10% 

5% 

25% w przypadku gdy skrócenie 

terminu 

> 50% terminu ustawowego 

10% w przypadku gdy skrócenie 

terminu 

> 30% terminu ustawowego 

5% – w pozostałych przypadkach 

(wysokość 5% korekty może zostać 

obniżona do poziomu minimalnie 2% 

w przypadku, gdy ze względu na wagę 

nieprawidłowości korekta 5% jest 

niewspółmierna). 

16. Niedozwolona modyfikacja 

treści SIWZ 

Naruszenie art. 38 ust. 4, 4a, 4b Pzp, poprzez modyfikację treści SIWZ po 

upływie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu bez wymaganej zmiany ogłoszenia; 

z zastrzeżeniem lp. 17. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

17. Niedozwolona modyfikacja 

treści SIWZ 

Naruszenie art. 38 ust. 4a Pzp, poprzez modyfikację treści SIWZ w zakresie 

zmiany terminów bez wymaganej zmiany ogłoszenia. 

10% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 5 % w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 
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18. Niedopełnienie 

obowiązków związanych 

z udostępnianiem SIWZ 

1.Naruszenie art. 42 ust. 1 Pzp poprzez nieudostępnienie SIWZ na stronie 

internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu do upływu 

terminu składania ofert. 

 

2.Naruszenie art. 51 ust. 4, art. 57 ust. 5, art. 60e ust. 3, art. 64 ust. 3 Pzp 

poprzez nieprzekazanie wykonawcom SIWZ wraz z zaproszeniem do składania 

ofert. 

25% 

10% 

5% 

25% w przypadku, gdy czas na 

zapoznanie się wykonawcy 

z dokumentacją został skrócony do 

mniej niż 50% terminu przewidzianego 

ustawą na składanie ofert. 

10% w przypadku, gdy czas na 

zapoznanie się z dokumentacją został 

skrócony do mniej niż 60% terminu 

przewidzianego ustawą na składanie 

ofert. 

5% w przypadku, gdy czas na 

zapoznanie się z dokumentacją został 

skrócony do mniej niż 80% terminu 

przewidzianego ustawą na składanie 

ofert. 

W przypadku opisanym w pkt. 2. 

korekty nie nakłada się, gdy 

zamawiający udostępnił SIWZ na 

stronie internetowej informując o tym 

wykonawców w momencie 

zaproszenia do składania ofert lub/i 

w ogłoszeniu o zamówieniu. 

19. Określenie 

dyskryminacyjnych 

warunków udziału 

w postępowaniu lub 

kryteriów oceny ofert 

1.Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 22 ust. 4 Pzp, poprzez dokonanie opisu 

sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie 

zapewnia równego traktowania wykonawców. 

 

2.Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 91 ust. 2 Pzp, poprzez określenie 

kryteriów oceny ofert w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję 

oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

20. Nieprawidłowości 

w zakresie oświadczeń 

i dokumentów 

Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp, poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń 

lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 

5%  
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wymaganych od 

wykonawców 

21. Dyskryminacyjny opis 

przedmiotu zamówienia 

1.Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

 

2.Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia bez 

zachowania przesłanek określonych w tym przepisie. 

 

3.Naruszenie art. 30 ust. 2, 3 i 4 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia 

bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem ustawowej 

kolejności. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

22. Niejednoznaczny opis 

przedmiotu zamówienia 

Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie 

dokładnych i niezrozumiałych określeń, nieuwzględniający wszystkich 

wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

10% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 5% w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

23. Ograniczenie kręgu 

potencjalnych 

wykonawców 

1.Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny  

– Naruszenie art. 51 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 51 ust. 3, art. 57 ust. 2 

z zastrzeżeniem art. 57 ust. 4 i art. 60 d ust. 2 z zastrzeżeniem art. 60 d ust. 4 

Pzp, poprzez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż 

minimalna liczba przewidziana w ustawie. 

 

2.Negocjacje bez ogłoszenia – Naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp, poprzez 

zaproszenie do negocjacji mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba 

przewidziana w ustawie. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

24. Ograniczenie kręgu 

potencjalnych 

wykonawców 

Naruszenie art. 106 ust.1 oraz art. 108 ust. 1 Pzp, poprzez uniemożliwienie 

składania ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do 

udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwienie wykonawcom 

dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenia ofert 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego 

systemu. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

25. Prowadzenie negocjacji 

dotyczących treści oferty 

Naruszenie art. 87 Pzp, poprzez dokonywanie w toku badania i oceny ofert 

istotnych zmian w treści oferty oraz zmian wymagań zawartych w SIWZ 

w drodze negocjacji między zamawiającym a wykonawcą. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 
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26. Niedozwolona zmiana 

postanowień zawartej 

umowy 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez dokonanie istotnej zmiany umowy 

w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru wykonawcy, 

chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany 

w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany; 

z zastrzeżeniem postanowień lp. 27. 

25%+100% 25% wartości ostatecznego zakresu 

świadczenia. 

100% wartości dodatkowej 

zamówienia wynikającej z istotnej 

zmiany umowy. 

27. Niedozwolona zmiana 

postanowień zawartej 

umowy 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez zmianę umowy polegającą na 

zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania 

zawartego w ofercie. 

25%+100% 25% – wartości ostatecznego zakresu 

świadczenia. 

100% – wartości zmniejszenia zakresu 

świadczenia. 

28. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 89 Pzp, poprzez odrzucenie najkorzystniejszej oferty 

z przyczyn innych niż określone w tym przepisie lub poprzez wybór jako 

najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu; z zastrzeżeniem 

postanowień lp. 29. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

29. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 89 i art. 90 Pzp, poprzez odrzucenie oferty jako zawierającej 

rażąco niską cenę bez zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie w określonym 

terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny. 

25%  

30. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, poprzez wykluczenie wykonawcy, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę, z przyczyn innych niż określone w tych przepisach, 

w tym poprzez zaniechanie wezwania do uzupełnienia/wyjaśnienia 

dokumentów (art. 26 ust. 3 i 4 Pzp) lub wybór jako najkorzystniejszej oferty 

wykonawcy podlegającego wykluczeniu. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

31. Naruszenia w zakresie 

dokumentowania 

postępowania 

Naruszenie art. 96 lub 97 Pzp, poprzez dokumentowanie postępowania 

w sposób uniemożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

32. Zawarcie umowy 

w sprawie zamówienia 

publicznego przed 

upływem terminu na 

wniesienie lub rozpatrzenie 

odwołania 

1.Naruszenie art. 94 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego w terminie krótszym, niż określony w ww. artykule, 

z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 Pzp. 

2.Naruszenie art. 183 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przed ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą 

wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie. 

5%  

33. Brak zawiadomienia 

o wyborze 

najkorzystniejszej oferty 

Naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp, poprzez niezawiadomienie wykonawców 

o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5%  
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Tabela nr 2 

Lp. 
Kategoria 

nieprawidłowości 
Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości W% Uwagi 

1. Niedopełnienie obowiązku 
zamieszczenia ogłoszenia 
o zamówieniu w BZP 

1.Przetarg nieograniczony - 

Naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym 

niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 

oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, 

tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

  

2.Przetarg ograniczony - 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. z art. 48 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

3.Negocjacje z ogłoszeniem - 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. z art. 56 ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

100%  
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4.Dialog konkurencyjny - 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. art. 60c ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

    w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.  

 

5.Licytacja elektroniczna- 

Naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp poprzez niedopełnienie obowiązku 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym 

niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 

oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, 

tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

6.Stosuje się odpowiednio do przypadków niezastosowania ustawy Pzp 

pomimo takiego obowiązku. 

2. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia 

o zamówieniu do BZP, przy 

jednoczesnym zapewnieniu 

„odpowiedniego poziomu 

upublicznienia” ogłoszenia 

1.Przetarg nieograniczony - 

Naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym 

zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 

oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, 

tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

 

25%  
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  2.Przetarg ograniczony - 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. z art. 48 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 
– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 
o zamówieniach, 
– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.  
 
3.Negocjacje z ogłoszeniem - 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. z art. 56 ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 
– na stronie internetowej zamawiającego, 
– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 
o zamówieniach, 
– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.  

4.Dialog konkurencyjny - 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. art. 60c ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

5.Licytacja elektroniczna- 

Naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp poprzez niedopełnienie obowiązku 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym 
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zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 

oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, 

tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 

3. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia 

o konkursie do BZP 

Naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o konkursie BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby uczestnikom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo 

na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

100%  

4. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia 

o konkursie do BZP, przy 

jednoczesnym zapewnieniu 

„odpowiedniego poziomu 

upublicznienia” ogłoszenia 

Naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o konkursie BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego 

poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby uczestnikom z innych państw 

członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na 

jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

25%  

5. Bezprawne udzielenie 

zamówienia w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia, 

zamówienia z wolnej ręki 

lub zapytania o cenę 

Naruszenie art. 62 ust. 1, art. 67 ust. 1 lub art. 70 Pzp, poprzez udzielenie 

zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia 

z wolnej ręki lub zapytania o cenę, bez zachowania ustawowych przesłanek 

zastosowania tych trybów. 

100%  

6. Bezprawne udzielenie 

zamówienia, którego 

przedmiotem są usługi 

o charakterze 

niepriorytetowym w trybie 

Naruszenie art. 5 ust. 1a Pzp, poprzez udzielenie zamówienia na usługi 

niepriorytetowe w trybie zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez 

ogłoszenia, bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tych 

trybów. 

100 %  
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negocjacji bez ogłoszenia 

lub zamówienia z wolnej 

ręki 

7. Bezprawne udzielnie 

zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających 

Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 Pzp, poprzez udzielenie bez zachowania 

ustawowych przesłanek udzielenia zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających, z zastrzeżeniem lp.8. 

100% Za podstawę obliczenia korekty 

przyjmuje się część środków funduszy 

UE przekazanych na sfinansowanie 

zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających. 

8. Bezprawne udzielenie 

w trybie zamówienia 

z wolnej ręki zamówień 

dodatkowych lub 

uzupełniających, których 

wartość nie przekracza 

20% lub 50% wartości 

zamówienia realizowanego 

1.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek 

stosowania trybu z wolnej ręki o łącznej wartości nieprzekraczającej 50% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego). 

 

2.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek 

stosowania trybu z wolnej ręki o łącznej wartości nieprzekraczającej 20% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego). 

25% Za podstawę obliczenia korekty 

przyjmuje się część środków funduszy 

UE przekazanych na sfinansowanie 

zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających. 

9. Udzielenie w trybie 

zamówienia z wolnej ręki 

zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających, których 

wartość przekracza 20% 

lub 50% wartości 

zamówienia 

podstawowego. 

1.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 50% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do usług 

lub robót budowlanych z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek 

stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. 

 

2.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 20% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do dostaw 

z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek stosowania trybu 

zamówienia z wolnej ręki. 

 

100% Za podstawę obliczenia korekty 

przyjmuje się część środków funduszy 

UE przekazanych na sfinansowanie 

zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających, która przekracza 20% 

lub 50% wartości zamówienia 

realizowanego. 

10. Konflikt interesów Naruszenie art. 17 ust.1 lub ust. 2 Pzp, poprzez zaniechanie obowiązku 

wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich 

bezstronności i obiektywizmu lub poprzez złożenie fałszywego oświadczenia 

o braku istnienia podstaw do wykluczenia. 

100%  

11. Brak pełnej informacji 

o warunkach udziału 

1.Przetarg nieograniczony 

Naruszenie art. 41 pkt 7 i 9, w zw. z art. 22 ust. 3 Pzp, poprzez brak 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 
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w postępowaniu oraz 

kryteriach oceny ofert 

w ogłoszeniu o zamówieniu w BZP informacji o warunkach udziału 

w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, 

opisu kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem ich znaczenia i opisu sposobu 

oceny ofert i/albo art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 Pzp poprzez brak zamieszczenia 

w SIWZ informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteriów oceny ofert i ich 

znaczenia, wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu. 

 

2.Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny 

Naruszenie art. 48 ust. 2 pkt 6, 7 i 10 Pzp, poprzez brak zamieszczenia 

w ogłoszeniu o zamówieniu w BZP informacji o warunkach udziału 

w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opisu sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteriów oceny ofert i ich 

znaczenia, oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i/albo 

art. 36 ust.1 pkt 13 Pzp poprzez brak zamieszczenia w SIWZ opisu kryteriów, 

którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

od wagi nieprawidłowości. 

12. Określenie 

dyskryminacyjnych 

warunków udziału 

w postępowaniu lub 

kryteriów oceny ofert 

1.Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 22 ust. 4 Pzp, poprzez dokonanie opisu 

sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie 

zapewnia równego traktowania wykonawców. 

 

2.Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 91 ust.2 Pzp, poprzez określenie 

kryteriów oceny ofert w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję 

oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

13. Niewłaściwe stosowanie 

kryteriów oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp, poprzez wybór oferty na podstawie innych 

kryteriów oceny ofert, niż określone w SIWZ. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

14. Niewłaściwe stosowanie 

kryteriów oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp, poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert 

dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności 

ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 
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15. Ustalenie krótszych niż 

ustawowe terminów 

składania ofert lub 

wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu 

1.Przetarg nieograniczony - 

Naruszenie art. 43 ust.1 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania ofert 

krótszych niż terminy ustawowe. 

 

2.Przetarg ograniczony – Naruszenie art. 49 ust.1 lub art. 52 ust.1 Pzp, 

poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub terminów składania ofert krótszych niż terminy ustawowe. 

 

3.Negocjacje z ogłoszeniem – Naruszenie art. 49 ust.1 w zw. z art.56 ust. 2 

Pzp, poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu krótszych niż terminy ustawowe. 

 

4.Dialog konkurencyjny – Naruszenie art. 49 ust.1 w zw. z art. 60 c Pzp, 

poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu krótszych niż terminy ustawowe. 

 

5.Licytacja elektroniczna – Naruszenie art. 76 ust. 1 Pzp, poprzez ustalenie 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji krótszych 

niż termin ustawowy. 

25% 10% 

5% 
25% w przypadku gdy skrócenie 

terminu 

> 50% terminu ustawowego 

10% w przypadku gdy skrócenie 

terminu 

> 30% terminu ustawowego 

5% – w pozostałych przypadkach 

(wysokość 5% korekty może zostać 

obniżona do poziomu minimalnie 2% 

w przypadku, gdy ze względu na wagę 

nieprawidłowości korekta 5% jest 

niewspółmierna). 

16. Ustalenie zbyt krótkich 

terminów w przypadku 

wprowadzania istotnych 

zmian treści ogłoszenia o 

zamówieniu 

Naruszenie art. 12 a Pzp polegające na ustaleniu terminów uniemożliwiających 

wprowadzenie odpowiednich zmian w ofertach lub wnioskach o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, w przypadku zmiany istotnych elementów 

ogłoszenia. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

(wysokość 5% korekty może zostać 

obniżona do poziomu minimalnie 2% 

w przypadku, gdy ze względu na wagę 

nieprawidłowości korekta 5% jest 

niewspółmierna). 

17. Niedozwolona modyfikacja 

treści SIWZ 

Naruszenie art. 38 ust. 4, 4a, 4b Pzp, poprzez modyfikację treści SIWZ po 

upływie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu bez wymaganej zmiany 

ogłoszenia; z zastrzeżeniem lp. 18. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 
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18. Niedozwolona modyfikacja 

treści SIWZ 

Naruszenie art. 38 ust. 4a Pzp, poprzez modyfikację treści SIWZ w zakresie 

zmiany terminów bez wymaganej zmiany ogłoszenia. 

10% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 5 % w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

25% w przypadku, gdy czas na 

zapoznanie się wykonawcy 

z dokumentacją został skrócony do 

mniej niż 50% terminu przewidzianego 

ustawą na składanie ofert. 

19. Niedopełnienie obowiązków 

związanych 

z udostępnianiem SIWZ 

1.Naruszenie art. 42 ust. 1 Pzp, poprzez nieudostępnienie SIWZ na stronie 

internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu do upływu 

terminu składania ofert. 

 

2.Naruszenie art. 51 ust. 4, art. 57 ust. 5, art. 60e ust. 3, art. 64 ust. 3, art. 71 

ust. 2 Pzp poprzez nieprzekazanie wykonawcom SIWZ wraz z zaproszeniem 

do składania ofert przy jednoczesnym nieudostępnieniu na stronie 

internetowej. 

25% 10% 

5% 
10% w przypadku, gdy czas na 

zapoznanie się z dokumentacją został 

skrócony do mniej niż 60% terminu 

przewidzianego ustawą na składanie 

ofert. 

5% w przypadku, gdy czas na 

zapoznanie się z dokumentacją został 

skrócony do mniej niż 80% terminu 

przewidzianego ustawą na składanie 

ofert. 

W przypadku opisanym w pkt. 2. 

korekty nie nakłada się, gdy 

zamawiający udostępnił SIWZ na 

stronie internetowej informując o tym 

wykonawców w momencie zaproszenia 

do składania ofert lub/i w ogłoszeniu 

o zamówieniu. 

20. Nieprawidłowości 

w zakresie oświadczeń 

i dokumentów wymaganych 

od wykonawców 

Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp, poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń 

lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 

5%  

21. Dyskryminacyjny opis 

przedmiotu zamówienia 

1.Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

 

2.Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia bez 

zachowania przesłanek wymienionych w tym przepisie. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 
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3.Naruszenie art. 30 ust. 2, 3 i 4 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu 

zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

odniesienia bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem 

ustawowej kolejności. 

22. Niejednoznaczny opis 

przedmiotu zamówienia 

Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie 

dokładnych i niezrozumiałych określeń, nieuwzględniający wszystkich 

wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

10% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 5% w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

23. Ograniczenie kręgu 

potencjalnych wykonawców 

1.Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny  

–Naruszenie art. 51 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 51 ust. 3, art. 57 ust. 2 

z zastrzeżeniem art. 57 ust. 4 i art. 60 d ust. 2 z zastrzeżeniem art. 60 d ust. 4 

Pzp, poprzez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż 

minimalna liczba przewidziana w ustawie.  

 

2.Negocjacje bez ogłoszenia - 

Naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp, poprzez zaproszenie do negocjacji mniejszej 

liczby wykonawców, niż minimalna liczba przewidziana w ustawie. 

 

3.Zapytanie o cenę – Naruszenie art. 71 ust. 1 Pzp, poprzez zaproszenie do 

składania ofert mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba 

przewidziana w ustawie. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

24. Ograniczenie kręgu 

potencjalnych wykonawców 

Naruszenie art. 106 ust. 1 oraz art. 108 ust. 1 Pzp, poprzez uniemożliwienie 

składania ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do 

udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwienie wykonawcom 

dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenia ofert 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego 

systemu. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

25. Prowadzenie negocjacji 

dotyczących treści oferty 

Naruszenie art. 87 Pzp, poprzez dokonywanie w toku badania i oceny ofert 

istotnych zmian w treści oferty oraz zmian wymagań zawartych w SIWZ 

w drodze negocjacji między zamawiającym a wykonawcą. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

26. Niedozwolona zmiana 

postanowień zawartej 

umowy 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez dokonanie istotnej zmiany umowy 

w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru wykonawcy, 

chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany 

w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany; 

z zastrzeżeniem postanowień lp. 27. 

25%+100% 25% wartości ostatecznego zakresu 

świadczenia 

100% wartości dodatkowej zamówienia 

wynikającej z istotnej zmiany umowy 
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27. Niedozwolona zmiana 

postanowień zawartej 

umowy 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez zmianę umowy polegającą na 

zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania 

zawartego w ofercie. 

25%+100% 25% – wartości ostatecznego zakresu 

świadczenia 

100% – wartości zmniejszenia zakresu 

świadczenia 

28. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 89 Pzp, poprzez odrzucenie najkorzystniejszej oferty 

z przyczyn innych niż określone w tym przepisie lub poprzez wybór jako 

najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu; z zastrzeżeniem 
postanowień lp.29. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

29. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 89 i art. 90 Pzp, poprzez odrzucenie oferty jako zawierającej 

rażąco niską cenę bez zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie 

w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających 

wpływ na wysokość ceny. 

25%  

30. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, poprzez wykluczenie wykonawcy, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę, z przyczyn innych niż określone w tych przepisach, 

w tym poprzez zaniechanie wezwania do uzupełnienia/wyjaśnienia 

dokumentów (art. 26 ust. 3 i 4 Pzp) lub wybór jako najkorzystniejszej oferty 

wykonawcy podlegającego wykluczeniu. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

31. Naruszenia w zakresie 

dokumentowania 

postępowania 

Naruszenie art. 96 lub 97 Pzp, poprzez dokumentowanie postępowania 

w sposób uniemożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

32. Zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego 
przed upływem terminu na 
wniesienie lub rozpatrzenie 
odwołania 

1.Naruszenie art. 94 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w terminie krótszym, niż określony w ww. artykule, 
z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 Pzp. 
 
2.Naruszenie art. 183 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przed ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą 
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie. 

5%  

33. Brak zawiadomienia 

o wyborze oferty 

Naruszenie art. 92 ust. 1 Pzp, poprzez niezawiadomienie wykonawców 

o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5%  
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Załącznik nr 2 

Ramowy program doradczy 
                  

 

 

 

 

Kategorie odbiorców Rok 1  Rok 2 Rok 3 

 

 

 

 

Usługi 

doradcze 

Młodzi 

rolnicy  

(do 40 lat) 

Rolnicy 

 z 

gospodarstw 

rolnych 

poniżej 

10 tys. 

EURO SO 

Rolnicy 

 z 

pozostałych 

gospodarstw 

rolnych (do 

300 ha 

U.R.) 

Rolnicy 

prowadzący 

działalność 

pozarolniczą 

lub ją 

rozpoczyna-

jący  

 

 

 

Grupy 

rolników 

Min. ilość 

godzin na 

realizację 

usługi  

-------------

Maksymaln

a stawka za 

usługę 

w PLN 

Min. ilość 

godzin na 

realizację 

usługi 

-------------

Maksymaln

a stawka za 

usługę 

w PLN 

Min. ilość 

godzin na 

realizację 

usługi 

-------------

Maksymaln

a stawka za 

usługę 

w PLN 

Analiza sytuacji 

produkcyjno- 

-ekonomicznej 

gospodarstwa 

rolnego (w tym 

określenie zakresu 

usług doradczych) 

x x x x x 24 720     

Ocena 

dostosowania 

gospodarstwa do 

wymogów 

wzajemnej 

zgodności 

i zalecenia 

x   x     30 900 8240 4120 

Upowszechnianie 

innowacyjnych 

rozwiązań 

w gospodarstwach 

rolnych 

x x x     25 750 20 600 20 600 

Integrowana 

ochrona roślin 
x   x     40 1200 15 450 15 450 

Gospodarowanie na 

OSN 
x x x     … … … 

Programy rolno 

środowiskowo- 

-klimatyczne 

x x x     25 750 15 450 15 450 

Rolnictwo 

ekologiczne 
x x x     30 900 25 750 25 750 

Opracowanie 

dokumentacji dla 

potrzeb 

modernizacji 

gospodarstwa oraz 

pomoc w realizacji 

planów 

    x     15 450 8240 6180 
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Opracowanie 

dokumentacji dla 

gospodarstwa 

młodego rolnika 

oraz pomoc 

w realizacji planów 

x         15 450 8240 6180 

Opracowanie 

dokumentacji dla 

różnicowania 

działalności 

w gospodarstwie 

oraz pomoc 

w realizacji planów 

      x   40 1200 8240 6180 

Opracowanie 

dokumentacji dla 

restrukturyzacji 

małego 

gospodarstwa oraz 

pomoc w realizacji 

planów 

  x       30 900 8240 6180 

Małe przetwórstwo 

w gospodarstwie 

oraz pomoc 

w realizacji planów 

  x x     40 1200 20 600 20 600 

Sprzedaż 

bezpośrednia 

w gospodarstwie 

x x x     30 900 15 450 15 450 

Rachunkowość 

w gospodarstwie 

rolnym 

x x x     48 1440 24 720 24 720 

Plan dostosowania 

gospodarstwa 

rolnego do 

wymogów BHP 

x x x     6180 4120 4120 

Udział w systemach 

jakości 
x   x   x 15 450 8240 8240 

Doradztwo dla grup 

producentów 

(w tym zakładanie 

grupy) 

        x 70 2100 40 1200 40 1200 

 

Usługa doradcza obligatoryjna do wykonania (co najmniej jedna do realizacji): 

1) zobowiązania wynikające z obowiązkowych wymogów dotyczących zarządzania lub norm dotyczących 

dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska;  

2) praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska; 

3) działania służące modernizacji gospodarstwa rolnego, budowaniu konkurencyjności, integracji sektorowej, 

innowacji, zorientowaniu na rynek oraz promowaniu przedsiębiorczości;  

4) wymogi do celów wdrożenia art. 11 ust. 3 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;  

5) wymogi do celów wdrożenia art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w szczególności zgodności 

z ogólnymi zasadami zintegrowanej ochrony przed szkodnikami, o której mowa w art. 14 dyrektywy 
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2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania 

pestycydów;  

6) normy higieny pracy lub normy bezpieczeństwa związane z gospodarstwem rolnym;  

7) szczególne doradztwo dla rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy. 
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UZASADNIENIE 

 

Podstawowe zasady wsparcia rozwoju obszarów w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich określają przepisy 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) (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem nr 1305/2013”, akty prawne wydane w trybie przepisów tego 

rozporządzenia oraz inne przepisy wspólnotowe mające zastosowanie w przedstawionym 

zakresie. 

Przepisami krajowymi, które wykonują, określone w powyższych przepisach prawa 

wspólnotowego zasady wsparcia rozwoju obszarów wiejskich są ustawa z dnia ... 

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. ...), zwana dalej „ustawą”, akty wykonawcze wydawane 

na jej podstawie oraz przepisy innych aktów prawnych mających zastosowanie 

w przedstawionym zakresie. 

Dokumentem, który określa zasady wsparcia rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 

w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej, są postanowienia Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 zwanego dalej „PROW”. W PROW w ramach działania „Usługi 

doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” 

wyodrębniono dwa poddziałania, tj. „Wsparcie korzystania z usług doradczych” oraz 

„Wsparcie na szkolenia dla doradców”. Natomiast w poddziałaniu „Wsparcie korzystania 

z usług doradczych” wyodrębniono dwa typy operacji: „Świadczenie kompleksowej porady 

dla rolnika” oraz „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu”. Niniejszy projekt 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Świadczenie 

kompleksowej porady dla rolnika” oraz „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela 

lasu” w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, reguluje przyznanie pomocy 

finansowej w ramach ww. typów operacji i stanowi wykonanie upoważnienia zawartego 

w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy. Ponadto, projekt ten został opracowany w oparciu o powyższe 

akty prawne, a w szczególności o te postanowienia tych aktów, które odnoszą się do działania 
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„Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu 

zastępstw”. 

Realizacja działania ma umożliwić wzmocnienie mechanizmów transferu wiedzy i innowacji 

poprzez doradztwo, którego oferta będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb rolników 

lub właścicieli lasów. Ponadto, realizując cele priorytetu pierwszego – promowanie uczenia 

się przez całe życie – wsparcie kierowane będzie także na doskonalenie zawodowe doradców 

w zakresie obszarów, w ramach których świadczone będą usługi doradcze. 

Wsparcia dla korzystających z usług doradczych udziela się podmiotom świadczącym usługi 

doradcze na rzecz rolników lub właścicieli lasów. Beneficjent świadczy usługi doradcze dla 

ostatecznych odbiorców z terenu niewykraczającego poza granice województwa, przy czym 

możliwy jest preferencyjny dostęp do usług doradczych dla ostatecznych odbiorców, 

będących beneficjentami pozostałych działań PROW. 

Przez usługę doradczą (poradę) dla rolnika rozumie się opracowanie i zrealizowanie 2- albo 

3-letniego kompleksowego programu doradczego dla rolnika lub grupy rolników, 

wykonanego przez doradcę lub grupę doradców/specjalistów, zatrudnionych albo 

wykonujących umowy cywilno-prawne na rzecz podmiotu doradczego, będącego 

beneficjentem działania. 

Przez usługę doradczą (poradę) dla właściciela lasu rozumie się opracowanie i zrealizowanie 

kompleksowego programu doradczego dla właściciela lasu lub grupy właścicieli lasów, 

wykonanego przez doradcę lub grupę doradców/specjalistów, zatrudnionych albo 

wykonujących umowy cywilno-prawne na rzecz podmiotu doradczego, będącego 

beneficjentem działania. 

Projekt rozporządzenia określa wzór ramowego programu doradczego, który będzie zawarty 

we wniosku o przyznanie pomocy i będzie głównym kryterium oceny. Opracowane przez 

beneficjenta programy doradcze dla gospodarstw ostatecznych odbiorców będą uwzględniały 

ich specyfikę, w szczególności poprzez wskazanie potrzeb i problemów oraz określenie 

sposobu wykorzystania potencjału gospodarstwa w celu poprawy jego wyników 

gospodarczych lub jego restrukturyzacji i modernizacji. Poprzez upowszechnianie nowych 

i nowatorskich rozwiązań, działanie będzie promować innowacyjność w sektorach rolnym 

i leśnym. 

Ponadto, istotnym elementem realizacji działania będą kwestie środowiskowe i klimatyczne, 

bowiem planowanie rozwoju gospodarstw pod kątem poprawy ich wyników ekonomicznych 

powinno uwzględniać wyzwania związane z ochroną środowiska i klimatu.  
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Na podstawie art. 34 ustawy pomoc w ramach wyżej wymienionego działania jest 

przyznawana na podstawie umowy o przyznaniu pomocy. Przepisy ustawy przewidują, że do 

postępowań w sprawie przyznania pomocy w ramach niniejszego działania stosuje się 

przepisy o zamówieniach publicznych, z uwzględnieniem zasad i warunków określonych 

w przepisach rozporządzenia nr 1305/2013 oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych 

w trybie tego rozporządzenia.  

Mając powyższe na uwadze, warunki i tryb przyznawania i wypłaty pomocy finansowej 

w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” będą określać przepisy 

ustawy – Prawo zamówień publicznych w powyższym zakresie, a także przepisy niniejszego 

rozporządzenia uwzględniające specyfikę tego poddziałania. 

Niniejsze rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz 

zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika” 

oraz „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu” w ramach poddziałania 

„Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem w tym tryb składania 

wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność oraz szczegółowe wymagania, jakim 

powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność. 

Rozporządzenie nie określa przestrzennego zakresu wdrażania wyżej wymienionego 

poddziałania, ponieważ przepisy tego rozporządzenia będą miały zastosowanie na całym 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jedynym ograniczeniem w tym zakresie jest to, że 

pojedyncza operacja nie może wykraczać poza granice województw, tj. beneficjent wybrany 

w trybie przepisów o zamówieniach publicznych będzie świadczył usługi doradcze dla 

ostatecznych odbiorców z terenu niewykraczającego poza granice województwa.  

Określone w rozporządzeniu kryteria dostępu do przyznania pomocy mają na względzie 

zapewnienie, że podmioty, które będą ubiegać się o przyznanie pomocy, będą dawać należytą 

rękojmię prawidłowego świadczenia usług doradczych dla rolników oraz właścicieli lasów. 

Katalog podmiotów, które mogą się ubiegać o przyznanie pomocy został określony szeroko. 

Pomoc finansowa będzie mogła być przyznana osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która spełnia określone w § 2 

rozporządzenia warunki przyznania tej pomocy, w szczególności warunki uwzględniające 

specyfikę tego działania, czyli: 

– której przedmiotem (celem) działania jest prowadzenie działalności doradczej, 

– która dysponuje odpowiednią liczbą doradców, umożliwiającą realizację usług doradczych 

objętych operacją, przy czym doradcy ci są wpisani na listę doradców prowadzoną przez 

dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego,  
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– posiada odpowiednie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych. organizacji szkoleń 

dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub leśnictwie.  

Regulacje dotyczące podmiotów, które zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie 

będą ubiegać się o przyznanie pomocy i realizację operacji wynikają z potrzeby 

uwzględnienia specyfiki funkcjonowania tych podmiotów i wynikającej z tej specyfiki 

konieczności zagwarantowania właściwego przeprowadzenia szkoleń dla osób zatrudnionych 

w rolnictwie i leśnictwie przez te podmioty. Umożliwiono ubieganie się o przyznanie pomocy 

przez podmioty, które wspólnie będą ubiegać się o przyznanie pomocy i realizację operacji, 

wyraźnie wskazując, że mogą to być także podmioty prowadzące działalność w formie spółki 

cywilnej. Ponadto określono, jakie warunki powinny spełniać wszystkie podmioty, które 

wspólnie będą ubiegać się o przyznanie pomocy i realizację operacji, a jakie powinien 

spełniać przynajmniej jeden z tych podmiotów. Nie wprowadza się żadnych ograniczeń co do 

liczby czy rodzaju podmiotów, które wspólnie ubiegają się o przyznanie pomocy i realizację 

operacji, pozostawiając te kwestie do uregulowania w umowie konsorcjum.  

Niewielkie odstępstwa od ogólnych regulacji rozporządzenia dotyczą także Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz jednostek doradztwa rolniczego ze względu na 

to, że zostały one powołane do wykonywania określonych zadań publicznych, w tym między 

innymi do popularyzacji wiedzy leśnej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników 

i innych mieszkańców obszarów wiejskich, a prowadzenie innej działalności, poza 

wykonywaniem przez te podmioty określonych zadań publicznych, nie stanowi o istocie ich 

funkcjonowania. Podmioty te zatrudniają pracowników posiadających odpowiednią wiedzę 

i doświadczenie przy realizacji także innych zadań publicznych określonych w tych 

przepisach, która może być wykorzystana przy realizacji poddziałania „Wsparcie korzystania 

z usług doradczych” objętego Programem.  

Z uwagi na to, że w ramach realizacji przedmiotowego działania pomocą mogą być objęte, 

jako beneficjenci działania, podmioty zobowiązane do stosowania z mocy prawa przepisów 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, takie jak np. jednostki doradztwa rolniczego lub izby 

rolnicze, jak również podmioty, które nie są obowiązane do stosowania z mocy prawa 

przepisów ww. ustawy, a w przypadku obu grup podmiotów refundowane będą koszty 

opracowania i realizacji programów doradczych ze środków publicznych (krajowych 

i wspólnotowych) w rozporządzeniu wprowadzono na tych samych zasadach obowiązek 

stosowania przepisów o zamówieniach publicznych przez wszystkich potencjalnych 

beneficjentów poddziałania. Wprowadzenie takiego obowiązku względem wszystkich 

potencjalnych beneficjentów tego działania uniemożliwi w przyszłości formułowanie 
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zarzutów (np. ze strony kontroli lub audytów), iż kontrola racjonalności, efektywności 

i celowości planowanych wydatków nie obejmowała wszystkich podmiotów.  

W projekcie rozporządzenia określono, że pomoc może być przyznana podmiotom 

spełniającym ww. warunki, jeżeli: 

1) operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, 

2) usługi doradcze realizowane w ramach operacji są bezpłatna dla korzystających z nich 

rolników lub właścicieli lasów, zwanych dalej „ostatecznymi odbiorcami”, 

3) dostawy i usługi, związane z realizacją operacji, zostaną nabyte w trybie przepisów 

o zamówieniach publicznych.  

Przy opracowaniu katalogu kosztów, które mogą zostać uznane za koszty kwalifikowalne 

brano pod uwagę konieczność zapewnienia przez beneficjentów tej pomocy właściwego 

poziomu świadczonych usług doradczych dla ostatecznych odbiorców. 

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń, realizator danego szkolenia, 

określonego przez instytucję zarządzającą, będzie wybierany w trybie zamówień publicznych. 

Instytucja zarządzająca będzie określać ogólne warunki zamówienia obejmujące: 

1) zasięg realizacji operacji, 

2) termin realizacji operacji, 

3) liczbę ostatecznych odbiorców usług doradczych realizowanych w ramach operacji, 

4) wysokość środków finansowych dostępnych na realizację operacji.  

Ze względu na różnorodność form organizacyjnych podmiotów ubiegających się o przyznanie 

pomocy oraz różnorodność przeprowadzanych konkursów nie jest możliwe szczegółowe 

określenie katalogu dokumentów wymaganych do przedłożenia przez wnioskodawcę wraz 

z wnioskiem o przyznanie pomocy.  

Wydaje się zatem słuszne, aby ogólnie określić katalog informacji, które powinny być 

zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty dołączane do tego wniosku. 

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości wniosku i dokumentów jakie powinny być do 

wniosku dołączone będą zawarte w dokumentach, które stanowią integralną część procedur 

wdrażania przedmiotowego działania (np. instrukcja wypełniania wniosku, która jest 

udostępniana razem z formularzem wniosku o przyznanie pomocy wraz z ogłoszeniem 

o zamówieniu publicznym). Wszyscy potencjalni wnioskodawcy będą więc mieli możliwość 

wcześniejszego zapoznania się z tymi dokumentami.  

Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem zarówno weryfikacja formalna jak i merytoryczna 

wniosków o przyznanie pomocy będzie dokonywana przez ten podmiot wdrażający. 
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W ten sposób uniknie się przekazywania dokumentacji pomiędzy podmiotem wdrażającym a 

instytucją zarządzającą i podziału zadań pomiędzy te podmioty, co skutkowałoby znacznie 

bardziej skomplikowaną procedurą, wydłużeniem czasu wyłonienia w trybie zamówień 

publicznych wnioskodawcy, z którym będzie podpisywana umowa na realizację operacji oraz 

zwiększonym nakładem pracy podmiotów uczestniczących w procesie przyznawania pomocy.  

Szczegółowe kryteria oceny merytorycznej operacji będą określane w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

Ponadto określono, iż pomoc może być przyznana temu wnioskodawcy, który posiada 

odpowiednie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych, dysponuje odpowiednią liczbą 

doradców, umożliwiającą realizację usług doradczych objętych operacją, przy czym doradcy 

ci są wpisani na listę doradców prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego, 

posiada odpowiednie warunki techniczne, pozwalające na wykonywanie zadań związanych ze 

świadczeniem usług doradczych objętych operacją, przedłoży wraz z wnioskiem o przyznanie 

pomocy ramowy program doradczy, zawierający pakiet usług doradczych oferowanych przez 

beneficjenta i stanowiący podstawę do opracowania kompleksowych programów doradczych 

dla ostatecznych odbiorców oraz zapewni, że w tym samym czasie gospodarstwo nie będzie 

objęte więcej niż jednym programem doradczym.  

Ponadto określono zasady ustalania kolejności wniosków o przyznanie pomocy, które 

regulują sposób postępowania z wnioskami o przyznanie pomocy, które uzyskały tę samą 

liczbę punktów.  

Umowa, na podstawie której będzie przyznawana pomoc, będzie zawierana na formularzu 

opracowanym przez podmiot wdrażający w uzgodnieniu z Agencją. Formularz tej umowy 

będzie udostępniany wraz z ogłoszeniem o zamówieniu. Formularz umowy zostanie 

opracowany z uwzględnieniem postanowień określonych w art. 36 ust. 1 ustawy oraz 

pozostałych postanowień, które zostały określone w projekcie rozporządzenia. 

Warunki wypłaty oraz zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy będzie określać umowa, 

a wypłata będzie dokonywana, jeżeli beneficjent zrealizował i odpowiednio udokumentował 

całość operacji, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz innymi 

przepisami, które mają zastosowanie do operacji, zrealizował lub realizuje zobowiązania 

określone w umowie i udokumentował zrealizowanie operacji, w tym poniesienie kosztów 

z tym związanych. 

W § 14–17 rozporządzenia wskazano, z uwagi na delegowanie zadań agencji płatniczej do 

podmiotu wdrażającego, podmiot wdrażający jako właściwy do przyjmowania 

i rozpatrywania wniosków o płatność. Celem dokonania zmian jest przekazanie potencjalnym 
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beneficjentom działania jednoznacznych informacji o trybie wypłaty pomocy. Chodzi 

o wyraźne wskazanie beneficjentom, iż oprócz ARiMR, działającej jako agencja płatnicza, 

obsługą wniosków o płatność może zajmować się podmiot wdrażający, któremu zostały na 

podstawie odrębnej umowy powierzone zadania agencji płatniczej (w szczególności: 

przyjmowanie wniosków o płatność, kontroli administracyjnej wniosku o płatność, kontroli 

na miejscu oraz zatwierdzenie płatności). Powierzenie tych zadań podmiotowi wdrażającemu 

jest uzasadnione tym, iż podmiot wdrażający jest w posiadaniu całej dokumentacji związanej 

ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy oraz jest stroną umowy o przyznanie pomocy 

zawieranej z beneficjentem.  

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.  

Projektowane rozporządzenie ma na celu wdrożenie przepisów Unii Europejskiej, w związku 

z tym jego projekt nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem 

zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, 

z późn. zm.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji. 

Projekt rozporządzenia zostanie ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi.  
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Nazwa projektu: 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu 

pomocy finansowej na operacje typu „Świadczenie kompleksowej 

porady dla rolnika” oraz „Świadczenie kompleksowej porady dla 

właściciela lasu” w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług 

doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020.  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Tadeusz Nalewajk, Podsekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Katarzyna Sadowska-Kwas 

mail: Katarzyna.Kwas@minrol.gov.pl, tel.: (22) 623-21-42      

Data sporządzenia: 

23.01.2015 r. 

 

Źródło:  

upoważnienie ustawowe. 

Prawo UE. 

 

 

Nr w wykazie prac: 

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Wprowadzenie do porządku prawnego regulacji niezbędnych do wdrożenia operacji typu „Świadczenie kompleksowej 

porady dla rolnika” oraz „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu” w ramach poddziałania „Wsparcie 

korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rozporządzenie jest wykonaniem delegacji zawartej w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia … o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Projektowane regulacje dotyczą określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu 

pomocy finansowej na operacje typu „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika” oraz „Świadczenie kompleksowej 

porady dla właściciela lasu” w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia pozwoli przyznawać 

pomoc na wzmocnienie mechanizmów transferu wiedzy i innowacji poprzez doradztwo, którego oferta będzie 

dostosowana do indywidualnych potrzeb rolników lub właścicieli lasów. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak informacji na temat problemów w krajach członkowskich OECD i UE związanych z wdrażaniem działań na podstawie 

przepisów 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 r., str. 487, 

z późn. zm.). 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Beneficjenci działania 

 – publiczne podmioty 

doradcze, tj. wojewódzkie 

ośrodki doradztwa 

rolniczego, izby rolnicze, 

prywatne podmioty 

doradcze, konsorcja 

628 PROW 2014–2020 Wsparcie dla podmiotów 

świadczących usługi doradcze 

na rzecz rolników lub 

właścicieli lasów.  
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tworzone przez 

ww. podmioty.  

Ostateczni odbiorcy usług 

doradczych – rolnicy 

i właściciele lasów. 

56 500 PROW 2014–2020 Udostępnienie w ramach 

działania usług doradczych dla 

rolników i właścicieli lasów na 

tematy użyteczne dla rozwoju 

ich gospodarstw.   

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji społecznych zostanie wysłany do: 

1) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 

2) Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

3) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”, 

4) Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”, 

5) Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 

6) Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 

7) Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników, 

8) Krajowej Izby Gospodarczej – Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego, 

9) Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, 

10) Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”, 

11) Krajowej Rady Spółdzielczej, 

12) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, 

13) Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”, 

14) Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa RP, 

15) Forum Związków Zawodowych, 

16) Konfederacji Lewiatan, 

17) Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, 

18) Związku Rzemiosła Polskiego, 

19) Business Centre Club, 

20) Związku Powiatów Polskich, 

21) Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, 

22) Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”, 

23) Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych Izby Gospodarczej, 

24) Związku Gmin Wiejskich RP, 

25) Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, 

26) Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych, 

27) Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, 

28) Krajowej Rady Izb Rolniczych, 

29) Rady Gospodarki Żywnościowej. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia pozostanie bez ryzyka dla sektora finansów publicznych(tj. ryzyka 

niekwalifikowalności wydatków oraz ryzyka pokrycia zobowiązań z budżetu państwa po 31 grudnia 2015 r.). 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             
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Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. Wejście w życia rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 
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 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie ma wpływu na rynek pracy. 

10.  Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Realizacja działania stworzy warunki do rozwijania przez ostatecznych odbiorców usług 

doradczych wiedzy oraz umiejętności przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej lub 

leśnej oraz przyczyni się do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolnej i leśnej. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluację Programu organizuje się na bazie wieloletniej i obejmuje ona okres 2014–2023. Ewaluacja prowadzona będzie 

zgodnie ze wspólnym systemem monitorowania i oceny opracowywanym wspólnie przez Komisję i Państwa 

Członkowskie i przyjętym przez KE w drodze aktu wykonawczego. Wykonana zostanie ocena ex ante oraz ocena ex post 

Programu. Ponadto realizowane będą ewaluacje zgodnie z zawartym w Programie Planem Ewaluacji. 

Zgodnie z art. 72 rozporządzenia nr 1305/2013, instytucja zarządzająca oraz komitet monitorujący monitorują jakość 

realizacji programu poprzez wskaźniki finansowe oraz wskaźniki produktów i celów. 

Wskaźniki monitorowania zostaną zdefiniowane dla PROW w systemie monitorowania i ewaluacji określonym na 

poziomie unijnym, przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych działań realizowanych w ramach Programu. 

Zgodnie z art. 69 rozporządzenia nr 1305/2013 wskaźniki monitorowania powiązane są ze strukturą i celami ram polityki 

rozwoju obszarów wiejskich oraz umożliwiają ocenę postępów, skuteczność i efektywność w zakresie realizacji polityki 

w stosunku do celów na poziomie unijnym oraz krajowym. Dane dla celów monitorowania będą gromadzone na 

poziomie operacji, działań i celów szczegółowych.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 
 
 
 
 

 

 

01/02/EP 



Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 

 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu 

pomocy finansowej na operacje w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia 

doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia … o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 (Dz. U. 

poz. …) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz 

zwrotu pomocy finansowej na operacje w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia 

doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanym 

dalej „Programem”, w tym: 

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność; 

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy 

oraz wnioski o płatność; 

3) kryteria wyboru operacji; 

4) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy; 

5) przypadki, w których następca prawny wnioskodawcy albo nabywca 

przedsiębiorstwa wnioskodawcy lub części tego przedsiębiorstwa może, na swój 

wniosek, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, oraz 

warunki i tryb wstąpienia do tego postępowania; 

6) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy 

przedsiębiorstwa może być przyznana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania 

pomocy.  

                                                      
1)

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U.  poz. 1261). 
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§ 2. 1. Pomoc finansowa na operacje w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia 

doradców” objętego Programem, zwana dalej „pomocą”, może być przyznana osobie 

fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 

która: 

1) prowadzi działalność szkoleniową; 

2) dysponuje kadrą dydaktyczną, posiadającą odpowiednie kwalifikacje, w liczbie 

umożliwiającej przeprowadzenie szkoleń objętych operacją; 

3) posiada odpowiednie doświadczenie w organizacji szkoleń dla doradców; 

4) dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia szkoleń; 

5) przedłoży wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy opracowany program 

szkoleniowy wraz z harmonogramem; 

6) nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu maszynami, 

urządzeniami, materiałami lub środkami przeznaczonymi dla rolnictwa i leśnictwa. 

2. Uznaje się, że wnioskodawca posiada odpowiednie doświadczenie w świadczeniu 

usług szkoleniowych dla ostatecznych odbiorców, jeżeli wykaże się stosownymi 

dokumentami, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu złożenia wniosku 

o przyznanie pomocy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

należycie przeprowadziła co najmniej 15 szkoleń dla doradców lub rolników, lub właścicieli 

lasów, przy czym łączna liczba przeszkolonych osób w ramach tych szkoleń wynosiła co 

najmniej 1000 osób. 

3. Przepisu ust. 1 pkt 6 nie stosuje się do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. 

§ 3. 1. Pomoc może być także przyznana: 

1) wspólnikom spółki cywilnej, którzy, na podstawie umowy spółki cywilnej, zawartej 

w formie pisemnej, zamierzają wspólnie realizować operację w rozumieniu art. 2 

pkt 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwaną dalej operacją, 
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jeżeli każdy z tych wspólników spełnia warunki określone w § 2, z wyłączeniem 

warunku dysponowania kadrą dydaktyczną w liczbie umożliwiającej 

przeprowadzenie szkoleń objętych operacją, który powinien spełniać przynajmniej 

jeden z tych wspólników, i warunku posiadania odpowiednich warunków 

technicznych, który powinien spełniać przynajmniej jeden z tych wspólników; 

2) podmiotom, które na podstawie umowy, innej niż umowa spółki cywilnej, zawartej 

w formie pisemnej, zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegają się 

o przyznanie pomocy, zwanym dalej „konsorcjum”, jeżeli każdy z tych podmiotów 

spełnia warunki określone w § 2, z wyłączeniem warunku dysponowania kadrą 

dydaktyczną w liczbie umożliwiającej przeprowadzenie szkoleń objętych operacją, 

który powinien spełniać przynajmniej jeden z tych podmiotów, i warunku posiadania 

odpowiednich warunków technicznych, który powinien spełniać przynajmniej jeden 

z tych podmiotów. 

2. W umowie, o której mowa w ust. 1: 

1) określa się podział zadań zaplanowanych w ramach operacji odpowiednio między 

wspólników spółki cywilnej lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum; 

2) wskazuje się odpowiednio wspólnika spółki cywilnej lub podmiot wchodzący 

w skład konsorcjum, upoważniony do reprezentowania wnioskodawcy w zakresie 

przyznawania i wypłaty pomocy. 

§ 4. 1. Pomoc może być przyznana podmiotom spełniającym warunki określone 

odpowiednio w § 2 lub 3, jeżeli: 

1) operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych; 

2) szkolenia realizowane w ramach operacji są bezpłatne dla uczestniczących w nich 

doradców, zwanych dalej „ostatecznymi odbiorcami”; 

3) dostawy i usługi, związane z realizacją operacji, zostaną nabyte w trybie przepisów 

o zamówieniach publicznych.  

2. W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych kwota 

pomocy na operację jest pomniejszana zgodnie ze wskaźnikami procentowymi do obliczania 

wartości kary administracyjnej, o których mowa w załączniku do rozporządzenia. 

3. Realizacji operacji nie powierza się podwykonawcy. 

§ 5. 1. Pomocą mogą być objęte: 

1) koszty bezpośrednio związane z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia: 
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a) naboru ostatecznych odbiorców, 

b) zakupu artykułów biurowo-kancelaryjnych i papierniczych do zrealizowania 

programu doradczego, 

c) opracowania, powielania i drukowania materiałów szkoleniowych, 

d) wynagrodzenia kadry dydaktycznej, 

e) dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia kadry dydaktycznej oraz uczestników 

szkolenia, 

f) wykorzystania pomieszczeń do przeprowadzenia szkolenia lub najmu takich 

pomieszczeń, 

g) najmu sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia, 

h) podróży służbowych pracowników, związanych z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem szkolenia, 

i) zatrudnienia kierownika operacji. 

2) ogólne koszty związane z realizacją operacji, do których zalicza się w szczególności 

koszty: 

a) najmu powierzchni biurowych, 

b) energii elektrycznej, 

c) usług telekomunikacyjnych, 

d) usług księgowych. 

2. Koszty szkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być objęte pomocą w wysokości 

nieprzekraczającej 15% bezpośrednich kosztów szkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

§ 6. 1. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów szkoleń, o których mowa 

w § 5 ust. 1, które zostaną uznane za koszty kwalifikowalne.   

2. Koszty szkoleń, o których mowa w § 5 ust. 1, uznaje się za koszty kwalifikowalne, 

jeżeli zostały: 

a) udokumentowane, 

b) poniesione po dniu zawarcia umowy. 

3. Koszty szkoleń, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, uznaje się za koszty 

kwalifikowalne w wysokości nieprzekraczającej 15% pozostałych kosztów szkoleń, o których 

mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.  

4. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT) na 

zasadach określonych w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013. 

5. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne w wysokości do 100% tych kosztów. 
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§ 7. 1. Pomoc jest przyznawana na operację wybraną w trybie przepisów o zamówieniach 

publicznych. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określa ogólne warunki zamówienia 

obejmujące: 

1) temat szkolenia realizowanego w ramach operacji, zgodny z zakresem obszarów, 

w ramach których świadczone będą usługi doradcze dla rolników i właścicieli lasów 

w ramach poddziałania „Wsparcie dla korzystających z usług doradczych”; 

2) formę i warunki przeprowadzenia szkolenia realizowanego w ramach operacji; 

3) zasięg realizacji operacji; 

4) termin realizacji operacji; 

5) liczbę uczestników szkolenia realizowanego w ramach operacji; 

6) wysokość środków finansowych dostępnych na realizację operacji.  

3. Podmiot wdrażający przygotowuje postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego, a następnie po uzyskaniu akceptacji instytucji zarządzającej, przeprowadza to 

postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 

traktowanie wykonawców. 

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się do podmiotu wdrażającego. 

2. Dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku do 

podmiotu wdrażającego. 

§ 9. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera informacje niezbędne do przyznania 

pomocy, w szczególności:  

1) numer identyfikacyjny wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności, a w przypadku wnioskodawców, o których mowa 

w § 3 ust. 1, numer identyfikacyjny podmiotu upoważnionego do reprezentowania 

wnioskodawcy w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy; 

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

wnioskodawcy; 

3) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą;  

4) wykaz załączników. 

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do przyznania 

pomocy.  
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3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”, 

opracowuje, w uzgodnieniu z podmiotem wdrażającym, formularz wniosku o przyznanie 

pomocy oraz wzory dokumentów dołączanych do tego wniosku, a podmiot wdrażający 

udostępnia je wraz z ogłoszeniem o zamówieniu.  

4 Wnioskodawca informuje na piśmie podmiot wdrażający o wszelkich zmianach 

w zakresie informacji objętych wnioskiem oraz dokumentów dołączanych do tego wniosku, 

niezwłocznie po ich zaistnieniu.  

§ 10. Podmiot wdrażający rozpatruje wniosek o przyznanie pomocy, pod względem 

spełniania warunków określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, a w szczególności: 

1) warunków przyznania pomocy określonych w § 2 lub 3 oraz § 4 ust. 1 pkt 1–3, 

2) wymagań określonych w § 5 ust. 2, 

3) warunków zamówienia określonych na podstawie § 8 ust. 2, 

4) wymagań określonych w § 9 ust. 1 i 2 

– w terminie 20 dni od dnia upływu określonego w ogłoszeniu o zamówieniu terminu na 

składanie wniosków o przyznanie pomocy. 

§ 11. 1. Podmiot wdrażający przeprowadza ocenę merytoryczną prawidłowo 

wypełnionych wniosków o przyznanie pomocy w terminie 20 dni od dnia upływu terminu na 

rozpatrzenie tych wniosków. 

2. Ocenie merytorycznej podlegają: 

1) jakość programu szkoleniowego; 

2) kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej.  

3. Ocenę merytoryczną przeprowadza się na podstawie szczegółowych kryteriów oceny 

merytorycznej operacji określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

4. Pomoc może być przyznana jeśli: 

1) zakres programu szkoleniowego obejmuje co najmniej jeden z obszarów, w ramach 

których świadczone będą usługi doradcze dla rolników będzie powiązany z co 

najmniej jednym unijnym priorytetem i z co najmniej jednym zagadnieniem: 

a) zobowiązania wynikające z obowiązkowych wymogów dotyczących 

zarządzania lub norm dotyczących dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 

środowiska, 

b) praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska, 
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c) działania służące modernizacji gospodarstwa rolnego, budowaniu 

konkurencyjności, integracji sektorowej, innowacji, zorientowaniu na rynek oraz 

promowaniu przedsiębiorczości, 

d) wymogi do celów wdrożenia art. 11 ust. 3 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady, 

e) wymogi do celów wdrożenia art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, 

w szczególności zgodności z ogólnymi zasadami zintegrowanej ochrony przed 

szkodnikami, o której mowa w art. 14 dyrektywy 2009/128/WE ustanawiającej 

ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania 

pestycydów, 

f) normy higieny pracy lub normy bezpieczeństwa związane z gospodarstwem 

rolnym, 

g) szczególne doradztwo dla rolników rozpoczynających działalność po raz 

pierwszy; 

2) zakres programu szkoleniowego obejmuje co najmniej odpowiednie obowiązki 

w ramach następujących obszarów:  

a) ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, wynikające 

z dyrektywy 92/43/EWG,  

b) ochrony dzikiego ptactwa, wynikające z dyrektywy 2009/147/WE,  

c) wynikające z dyrektywy 2000/60/WE Ramy działania Wspólnoty w dziedzinie 

polityki wodnej.  

5. Program szkoleniowy może obejmować także inne kwestie, w szczególności 

dotyczące: 

1) łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, różnorodności biologicznej 

i ochrony wody; 

2) wyników ekonomicznych gospodarstwa rolnego w zakresie oddziaływania na 

środowisko, w tym aspektów dotyczących konkurencyjności (np. krótkie łańcuchy 

dostaw, rolnictwo ekologiczne, aspekty zdrowotne chowu zwierząt); 

3) innych zagadnień, wynikających z potrzeb gospodarstwa rolnego ostatecznego 

odbiorcy; 

4) kwestie związane z wynikiem  gospodarczym i wynikami w zakresie oddziaływania 

na środowisko gospodarstwa leśnego. 

6. Pomoc może być przyznana temu wnioskodawcy, który posiada odpowiednie 
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doświadczenie w organizacji szkoleń dla doradców, dysponuje kadrą dydaktyczną, 

posiadającą odpowiednie kwalifikacje, w liczbie umożliwiającej przeprowadzenie szkoleń 

objętych operacją, dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia 

szkoleń, przedłoży wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy opracowany program 

szkoleniowy wraz z harmonogramem.  

7. Pomoc przyznaje się na operację, która uzyskała najwyższą liczbę punktów określoną 

na podstawie szczegółowych kryteriów oceny merytorycznej operacji i z uwzględnieniem 

ust. 6 i 7.   

8. W przypadku operacji, która uzyskała tę samą liczbę punktów, o przyznaniu pomocy 

decyduje wyższa liczba punktów przyznana za kwalifikacje i doświadczenie kadry 

dydaktycznej. 

9. W przypadku operacji, która uzyskała tę samą liczbę punktów i tę samą liczbę 

punktów uzyskanych za kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej, o przyznaniu 

pomocy decyduje wyższa liczba punktów uzyskana za jakość programu szkoleniowego.  

§ 12. 1. Umowa, poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia … 

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, może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji 

operacji, w szczególności zobowiązania dotyczące: 

1) kar administracyjnych za niewywiązanie się ze zobowiązań wynikające z przepisów; 

2) osiągnięcia celu operacji w terminie określonym w umowie; 

3) sposobu lub miejsca realizacji operacji; 

4) umożliwienie przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą; 

5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą;  

6) informowania podmiotu wdrażającego o okolicznościach mogących mieć wpływ na 

wykonanie umowy.  

2. Wnioskodawca będący osobą fizyczną dołącza do umowy oświadczenie 

o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo oświadczenie o ustanowionej małżeńskiej 

rozdzielności majątkowej, albo oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie 

umowy. 

3. Umowę zawiera się na formularzu opracowanym przez podmiot wdrażający 

w uzgodnieniu z Agencją. Podmiot wdrażający udostępnia ten formularz wraz z ogłoszeniem 

o zamówieniu.  
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§ 13. 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań 

określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową 

sporządzoną na formularzu udostępnionym przez podmiot wdrażający. 

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, są podpisywane przez 

beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika podmiotu wdrażającego. Weksel wraz 

z deklaracją wekslową są składane w siedzibie podmiotu wdrażającego w dniu zawarcia 

umowy. 

§ 14. 1. Warunki wypłaty i zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy określa się 

w umowie, z tym że środki te mogą być wypłacone, jeżeli beneficjent: 

1) zrealizował całą operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty 

kwalifikowalne; 

2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie; 

3) udokumentował zrealizowanie całej operacji lub jej etapu, w tym poniesienie 

kosztów kwalifikowalnych z tym związanych. 

2. Jeżeli beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1, 

środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej 

etapu, które zostały zrealizowane zgodnie z tymi warunkami, jeżeli cel operacji został 

osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. 

§ 15. 1. Tryb wypłaty i zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy określa się 

w umowie, z tym że wypłata tych środków następuje na wniosek o płatność.  

2. Wniosek o płatność składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę bezpośrednio do 

podmiotu wdrażającego.  

§ 16. 1. Wniosek o płatność składa się po zrealizowaniu całej operacji lub jej etapu, 

w terminie określonym w umowie.  

2. Jeżeli wniosek o płatność został wypełniony nieprawidłowo lub zawiera braki, wzywa 

się beneficjenta, na piśmie, do usunięcia nieprawidłowości lub braków w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia wezwania.  

3. Jeżeli beneficjent pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie usunął w terminie 

nieprawidłowości lub braków, wzywa się go ponownie, na piśmie, do usunięcia tych 

nieprawidłowości lub braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.  

4. Jeżeli beneficjent, pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie usunął 

w terminie nieprawidłowości lub braków, wniosek o płatność rozpatruje się w zakresie, 
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w jakim został on wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego dokumentów. 

 

§ 17. 1. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty pomocy. 

2. Agencja opracowuje, w uzgodnieniu z podmiotem wdrażającym, formularz wniosku 

o płatność oraz wzory dokumentów dołączanych do tego wniosku, a podmiot wdrażający 

udostępnia na stronie internetowej administrowanej przez ten podmiot wzór tego wniosku 

i wzory tych dokumentów wraz z ogłoszeniem o zamówieniu.  

3. Do wniosku o płatność i trybu jego rozpatrywania przepisy § 9 ust. 4 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 18. 1. Podmiot wdrażający rozpatruje wniosek o płatność w terminie 2 miesięcy od dnia 

jego złożenia.  

2. Agencja dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy w terminie 30 dni 

od dnia otrzymania polecenia wypłaty pomocy od podmiotu wdrażającego. 

3. Bieg terminu rozpatrywania wniosku o płatność wstrzymuje się do czasu wykonania 

czynności, o których mowa w § 16 ust. 2 i 3.    

§ 19. 1. W razie śmierci, rozwiązania lub przekształcenia wnioskodawcy, połączenia 

wnioskodawcy z innym podmiotem lub innego zdarzenia, w wyniku którego zaistnieje 

następstwo prawne albo nabycia całości lub części przedsiębiorstwa wnioskodawcy przez 

inny podmiot, przed zawarciem umowy, następca prawny wnioskodawcy albo nabywca 

całości albo części przedsiębiorstwa wnioskodawcy nie może wstąpić do toczącego się 

postępowania na miejsce wnioskodawcy. 

2. Wniosek o przyznanie pomocy złożony przez wnioskodawcę, o którym mowa w ust. 1, 

podmiot wdrażający pozostawia bez rozpatrzenia z chwilą powzięcia wiadomości 

o zaistnieniu zdarzenia określonego w ust. 1. 

§ 20. 1. W razie śmierci, rozwiązania lub przekształcenia beneficjenta, połączenia 

beneficjenta z innym podmiotem lub innego zdarzenia, w wyniku którego zaistnieje 

następstwo prawne, albo nabycia całości lub części przedsiębiorstwa beneficjenta przez inny 

podmiot, po zawarciu umowy, następcy prawnemu beneficjenta lub nabywcy całości lub 

części przedsiębiorstwa beneficjenta, zwanych dalej „następcą”, może być  przyznana pomoc, 

jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 43 ustawy z dnia … o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
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Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  

2. Wniosek o przyznanie pomocy następca składa do podmiotu wdrażającego w terminie 

2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1. 

3. Do wniosku o przyznanie pomocy następca dołącza dokument potwierdzający 

zaistnienie następstwa prawnego lub nabycia całości lub części przedsiębiorstwa.  

4. W przypadku złożenia przez następcę wniosku o przyznanie pomocy po upływie 

terminu, o którym mowa w ust. 2, lub niezawierającego adresu wnioskodawcy, jeżeli 

niemożliwe jest ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek ten 

pozostawia się bez rozpatrzenia.  

5. Wniosek o przyznanie pomocy złożony przez następcę rozpatruje się w terminie 

2 miesięcy od dnia jego złożenia. 

6. Do wniosku o przyznanie pomocy złożonego przez następcę i trybu jego rozpatrywania 

przepisy § 8 ust. 2, § 9 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 i ust. 2–4 oraz § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 3–7 

stosuje się odpowiednio.  

7. Umowa zawarta przez podmiot wdrażający z następcą określa warunki kontynuacji 

realizowanej operacji.  

8 Podmiot wdrażający, na piśmie, wzywa niezwłocznie następcę, wyznaczając termin do 

zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania 

wezwania.  

9. Do umowy, o której mowa w ust. 7, w tym do warunków kontynuacji realizowanej 

operacji, stosuje się odpowiednio przepisy § 2 lub 3, § 4, § 11 ust. 3–4, § 12 oraz § 13. 

10. Wysokość pomocy przyznanej następcy nie może przekraczać niewypłaconej części 

pomocy. 

11. Do wniosku o płatność złożonego przez następcę i trybu jego rozpatrywania przepisy 

§ 14–17 stosuje się odpowiednio. 

§ 21. Szczegółowe warunki i tryb zwracania pomocy określają przepisy o Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

§ 22. Działanie, o którym mowa w rozporządzeniu, jest wdrażane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 23. 1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku 

postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy 

dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów. 
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2. Termin wykonania określonych czynności w toku postępowania o przyznanie pomocy 

i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy uważa się za zachowany, jeżeli przed jego 

upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529). 

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
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Załącznik  
do rozporządzenia  
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia ... (poz. ...)  

 
 

 

WSKAŹNIKI PROCENTOWE DO OBLICZENIA WARTOŚCI KARY ADMINISTRACYJNEJ ZA 

NARUSZENIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE 

ŚRODKÓW FUNDUSZY UE 

 
1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości kary administracyjnej dla 

zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE, 

określa się według tabeli 1. 

2. Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości kary administracyjnej dla 

zamówień publicznych, które nie są objęte dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE, lub są 

objęte nimi jedynie częściowo, określa się według tabeli 2. 

3. Przez zamówienia, które są jedynie częściowo objęte dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE 

rozumie się zamówienia na usługi wskazane w załączniku II B do dyrektywy 2004/18/WE oraz 

w załączniku XVII B do dyrektywy 2004/17/WE, opiewające na kwoty przekraczające wartości 

progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy. 

4. Przez zamówienia, które nie są objęte dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE rozumie się 

zamówienia opiewające na kwoty nieprzekraczające wartości progowych, od których 

zastosowanie mają wymienione dyrektywy. 

5. Objaśnienie niektórych skrótów: 

1) UPUE – Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 

2) BZP – Biuletyn Zamówień Publicznych, 

3) Pzp – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). 
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Tabela 1.  

Lp. Kategoria 
nieprawidłowości 

Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości W% Uwagi 

1. Niedopełnienie 
obowiązku 
przekazania 
ogłoszenia 
o zamówieniu do 
UPUE 

1.Przetarg nieograniczony – 

Naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu 

ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu 

upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich 

zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden z poniższych 

sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

2.Przetarg ograniczony – 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 48 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo 

na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

3.Negocjacje z ogłoszeniem – 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 56 ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo 

na żaden z poniższych sposobów: 

100%  
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– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

4.Dialog konkurencyjny – 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 60c ust. 1, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo 

na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

5.Punkty 1 – 4 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach 

przypadków naruszeń powołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem 

art. 32 ust. 2 i 4, z zastrzeżeniem art. 6a Pzp, tj. poprzez podział zamówienia 

na części lub zaniżenie jego wartości, który powoduje że wartość zamówienia 

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8. 

 

6.Stosuje się odpowiednio do przypadków niezastosowania ustawy Pzp 

pomimo takiego obowiązku. 

2. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia 

o zamówieniu do UPUE, 

przy jednoczesnym 

zapewnieniu 

„odpowiedniego poziomu 

upublicznienia" ogłoszenia 

1.Przetarg nieograniczony – 

Naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia 

o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, 

które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

25%  
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2.Przetarg ograniczony – 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 48 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu 

odpowiedniego poziomu 

upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich 

zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo przynajmniej na jeden 

z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

3.Negocjacje z ogłoszeniem – 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 56 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo 

przynajmniej na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

4.Dialog konkurencyjny – 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 60c ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo 

przynajmniej na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 
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– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

5.Punkty 1 – 4 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach 

przypadków naruszeń powołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem 

art. 32 ust. 2 i 4, z zastrzeżeniem art. 6a Pzp, tj. poprzez podział zamówienia 

na części lub zaniżenie jego wartości, który powoduje że wartość zamówienia 

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8. 

3. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia 

o konkursie do UPUE 

Naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o konkursie UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu 

ogłoszenia o konkursie w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu 

upublicznienia, które umożliwiałoby uczestnikom z innych państw 

członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden 

z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

100%  

4. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia 

o konkursie do UPUE, przy 

jednoczesnym 

zapewnieniu 

„odpowiedniego poziomu 

upublicznienia" ogłoszenia 

Naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o konkursie UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia 

o konkursie w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, 

które umożliwiałoby uczestnikom z innych państw członkowskich zapoznanie 

się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z poniższych 

sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

25%  

5. Bezprawne udzielenie 

zamówienia w trybie 

negocjacji z ogłoszeniem 

Naruszenie art. 55 ust.1 Pzp, poprzez udzielenie zamówienia w trybie 

negocjacji z ogłoszeniem bez zachowania ustawowych przesłanek 

zastosowania tego trybu. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

6. Bezprawne udzielnie 

zamówienia w dziedzinie 

obronności i 

bezpieczeństwa w trybie 

Naruszenie art. 131h ust. 3, art. 131 ust. 5, lub art. 131 h ust. 6 Pzp, poprzez 

udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie dialogu konkurencyjnego, 

negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, bez zachowania 

ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów. 

100% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 25%, 10% lub 5% w 

zależności od wagi nieprawidłowości. 
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negocjacji bez ogłoszenia, 

dialogu konkurencyjnego 

lub zamówienia z wolnej 

ręki 

7. Bezprawne udzielenie 

zamówienia w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia 

lub zamówienia z wolnej 

ręki 

Naruszenie art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1 Pzp, lub art. 134 ust. 5 i 6, lub art. 70 

Pzp, poprzez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, lub zapytania o cenę bez zachowania 

ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów, z zastrzeżeniem 

postanowień lp. 8 i lp.9. 

100%  

8. Bezprawne udzielenie 

zamówień dodatkowych 

lub uzupełniających 

w trybie zamówienia 

z wolnej ręki 

Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 Pzp, poprzez 

udzielenie bez zachowania ustawowych przesłanek udzielenia zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających, z zastrzeżeniem lp.9. 

100% Za podstawę obliczenia korekty 

przyjmuje się część środków funduszy 

UE przekazanych na sfinansowanie 

zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających. 

Jeżeli wartość zamówień dodatkowych 

lub uzupełniających nie przekracza 

progów określonych w dyrektywach 

zastosowanie ma Tabela 2. 

9. Udzielenie w trybie 

zamówienia z wolnej ręki 

zamówień dodatkowych 

lub uzupełniających, 

których wartość 

przekracza 20% lub 50% 

wartości zamówienia 

realizowanego 

1.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 50% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do usług 

lub robót budowlanych z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek 

stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. 

 

2.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 20% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do dostaw 

z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek stosowania trybu 

zamówienia z wolnej ręki.  

 

3.Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 50% wartości zamówienia 

podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do robót budowlanych 

z zachowaniem pozostałych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki. 

 

100% Za podstawę obliczenia korekty 

przyjmuje się część środków funduszy 

UE przekazanych na sfinansowanie 

zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających, która przekracza 

20% lub 50% wartości zamówienia 

realizowanego. 
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4.Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 4 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 50% wartości zamówienia 

podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do dostaw z zachowaniem 

pozostałych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki. 

10. Konflikt interesów Naruszenie art. 17 ust.1 lub ust. 2 Pzp, poprzez zaniechanie obowiązku 

wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich 

bezstronności i obiektywizmu lub poprzez złożenie fałszywego oświadczenia 

o braku istnienia podstaw do wykluczenia. 

100%  

11. Brak pełnej informacji 

o warunkach udziału 

w postępowaniu oraz 

kryteriach oceny ofert 

1.Przetarg nieograniczony 

Naruszenie art. 41 pkt 7 i 9 , w zw. z art. 22 ust. 3 Pzp, poprzez brak 

zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UPUE informacji 

o warunkach udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków, opisu kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem ich 

znaczenia i sposobu oceny ofert i/albo art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 Pzp poprzez 

brak zamieszczenia w SIWZ informacji o warunkach udziału w postępowaniu 

oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteriów 

oceny ofert i ich znaczenia, wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają 

dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu. 

 

2.Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny 

Naruszenie art. 48 ust. 2 pkt 6, 7 i 10 Pzp, poprzez brak zamieszczenia w 

ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UPUE informacji o warunkach udziału 

w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opisu sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteriów oceny ofert i ich 

znaczenia, oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i/albo 

art. 36 ust.1 pkt 13 Pzp, poprzez brak zamieszczenia w SIWZ opisu kryteriów, 

którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

12. Niewłaściwe stosowanie 

kryteriów oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp, poprzez wybór oferty na podstawie innych 

kryteriów oceny ofert, niż określone w SIWZ. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

13. Niewłaściwe stosowanie 

kryteriów oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp, poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert 

dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 
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ekonomicznej, technicznej lub finansowej. od wagi nieprawidłowości. 

14. Ustalenie krótszych niż 

ustawowe terminów 

składania ofert lub 

wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu 

1.Przetarg nieograniczony – 

Naruszenie art. 43 ust. 2 lub ust. 3 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania 

ofert krótszych niż terminy ustawowe. 

 

2.Przetarg ograniczony – Naruszenie art. 49 ust. 2 lub ust. 3, art. 52 lub 

art. 134 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert krótszych niż terminy 

ustawowe. 

3.Negocjacje z ogłoszeniem – Naruszenie art. 49 w zw. z art. 56, lub art. 134 

Pzp, poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu krótszych niż terminy ustawowe. 

 

4.Dialog konkurencyjny – Naruszenie art. 49 w zw. z art. 60 c Pzp, poprzez 

ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu krótszych niż terminy ustawowe. 

25% 

10% 

5% 

25% w przypadku gdy skrócenie 

terminu 

> 50% terminu ustawowego 

10% w przypadku gdy skrócenie 

terminu 

> 30% terminu ustawowego 

5% – w pozostałych przypadkach. 

(wysokość 5% korekty może zostać 

obniżona do poziomu minimalnie 2% 

w przypadku, gdy ze względu na wagę 

nieprawidłowości korekta 5% jest 

niewspółmierna). 

15. Ustalenie krótszych niż 

ustawowe terminów 

w przypadku 

wprowadzania istotnych 

zmian treści ogłoszenia o 

zamówieniu 

Naruszenie art. 12 a lub 134 ust.3a Pzp polegające na uchybieniu terminom 

określonym w tych przepisach, w przypadku zmiany istotnych elementów 

ogłoszenia. 

25% 

10% 

5% 

25% w przypadku gdy skrócenie 

terminu 

> 50% terminu ustawowego 

10% w przypadku gdy skrócenie 

terminu 

> 30% terminu ustawowego 

5% – w pozostałych przypadkach 

(wysokość 5% korekty może zostać 

obniżona do poziomu minimalnie 2% 

w przypadku, gdy ze względu na wagę 

nieprawidłowości korekta 5% jest 

niewspółmierna). 

16. Niedozwolona modyfikacja 

treści SIWZ 

Naruszenie art. 38 ust. 4, 4a, 4b Pzp, poprzez modyfikację treści SIWZ po 

upływie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu bez wymaganej zmiany ogłoszenia; 

z zastrzeżeniem lp. 17. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

17. Niedozwolona modyfikacja 

treści SIWZ 

Naruszenie art. 38 ust. 4a Pzp, poprzez modyfikację treści SIWZ w zakresie 

zmiany terminów bez wymaganej zmiany ogłoszenia. 

10% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 5 % w zależności od wagi 
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nieprawidłowości. 

18. Niedopełnienie 

obowiązków związanych 

z udostępnianiem SIWZ 

1.Naruszenie art. 42 ust. 1 Pzp poprzez nieudostępnienie SIWZ na stronie 

internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu do upływu 

terminu składania ofert. 

 

 

2.Naruszenie art. 51 ust. 4, art. 57 ust. 5, art. 60e ust. 3, art. 64 ust. 3 Pzp 

poprzez nieprzekazanie wykonawcom SIWZ wraz z zaproszeniem do składania 

ofert. 

25% 

10% 

5% 

25% w przypadku, gdy czas na 

zapoznanie się wykonawcy 

z dokumentacją został skrócony do 

mniej niż 50% terminu przewidzianego 

ustawą na składanie ofert. 

10% w przypadku, gdy czas na 

zapoznanie się z dokumentacją został 

skrócony do mniej niż 60% terminu 

przewidzianego ustawą na składanie 

ofert. 

5% w przypadku, gdy czas na 

zapoznanie się z dokumentacją został 

skrócony do mniej niż 80% terminu 

przewidzianego ustawą na składanie 

ofert. 

W przypadku opisanym w pkt. 2. 

korekty nie nakłada się, gdy 

zamawiający udostępnił SIWZ na 

stronie internetowej informując o tym 

wykonawców w momencie 

zaproszenia do składania ofert lub/i 

w ogłoszeniu o zamówieniu. 

19. Określenie 

dyskryminacyjnych 

warunków udziału 

w postępowaniu lub 

kryteriów oceny ofert 

1.Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 22 ust. 4 Pzp, poprzez dokonanie opisu 

sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie 

zapewnia równego traktowania wykonawców. 

 

2.Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 91 ust. 2 Pzp, poprzez określenie 

kryteriów oceny ofert w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję 

oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

20. Nieprawidłowości 

w zakresie oświadczeń 

Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp, poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń 

lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 

5%  
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i dokumentów 

wymaganych od 

wykonawców 

21. Dyskryminacyjny opis 

przedmiotu zamówienia 

1.Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

 

2.Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia bez 

zachowania przesłanek określonych w tym przepisie. 

 

3.Naruszenie art. 30 ust. 2, 3 i 4 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia 

bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem ustawowej 

kolejności. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

22. Niejednoznaczny opis 

przedmiotu zamówienia 

Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie 

dokładnych i niezrozumiałych określeń, nieuwzględniający wszystkich 

wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

10% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 5% w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

23. Ograniczenie kręgu 

potencjalnych 

wykonawców 

1.Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny – 

Naruszenie art. 51 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 51 ust. 3, art. 57 ust. 2 

z zastrzeżeniem art. 57 ust. 4 i art. 60 d ust. 2 z zastrzeżeniem art. 60 d ust. 4 

Pzp, poprzez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż 

minimalna liczba przewidziana w ustawie. 

 

2.Negocjacje bez ogłoszenia – Naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp, poprzez 

zaproszenie do negocjacji mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba 

przewidziana w ustawie. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

24. Ograniczenie kręgu 

potencjalnych 

wykonawców 

Naruszenie art. 106 ust.1 oraz art. 108 ust. 1 Pzp, poprzez uniemożliwienie 

składania ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do 

udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwienie wykonawcom 

dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenia ofert w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

25. Prowadzenie negocjacji 

dotyczących treści oferty 

Naruszenie art. 87 Pzp, poprzez dokonywanie w toku badania i oceny ofert 

istotnych zmian w treści oferty oraz zmian wymagań zawartych w SIWZ 

w drodze negocjacji między zamawiającym a wykonawcą. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 
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26. Niedozwolona zmiana 

postanowień zawartej 

umowy 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez dokonanie istotnej zmiany umowy 

w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru wykonawcy, 

chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany 

w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany; 

z zastrzeżeniem postanowień lp. 27. 

25%+100% 25% wartości ostatecznego zakresu 

świadczenia. 

100% wartości dodatkowej 

zamówienia wynikającej z istotnej 

zmiany umowy. 

27. Niedozwolona zmiana 

postanowień zawartej 

umowy 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez zmianę umowy polegającą na 

zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania 

zawartego w ofercie. 

25%+100% 25% – wartości ostatecznego zakresu 

świadczenia. 

100% – wartości zmniejszenia zakresu 

świadczenia. 

28. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 89 Pzp, poprzez odrzucenie najkorzystniejszej oferty 

z przyczyn innych niż określone w tym przepisie lub poprzez wybór jako 

najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu; z zastrzeżeniem 

postanowień lp. 29. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

29. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 89 i art. 90 Pzp, poprzez odrzucenie oferty jako zawierającej 

rażąco niską cenę bez zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie w określonym 

terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny. 

25%  

30. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, poprzez wykluczenie wykonawcy, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę, z przyczyn innych niż określone w tych przepisach, 

w tym poprzez zaniechanie wezwania do uzupełnienia/wyjaśnienia 

dokumentów (art. 26 ust. 3 i 4 Pzp) lub wybór jako najkorzystniejszej oferty 

wykonawcy podlegającego wykluczeniu. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

31. Naruszenia w zakresie 

dokumentowania 

postępowania 

Naruszenie art. 96 lub 97 Pzp, poprzez dokumentowanie postępowania 

w sposób uniemożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

32. Zawarcie umowy 

w sprawie zamówienia 

publicznego przed 

upływem terminu na 

wniesienie lub rozpatrzenie 

odwołania 

1.Naruszenie art. 94 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego w terminie krótszym, niż określony w ww. artykule, 

z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 Pzp. 

2.Naruszenie art. 183 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przed ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą 

wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie. 

5%  

33. Brak zawiadomienia 

o wyborze 

najkorzystniejszej oferty 

Naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp, poprzez niezawiadomienie wykonawców 

o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5%  
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Tabela nr 2 

Lp. 
Kategoria 

nieprawidłowości 
Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości W% Uwagi 

1. Niedopełnienie 
obowiązku 
zamieszczenia 
ogłoszenia 
o zamówieniu w BZP 

1.Przetarg nieograniczony – 

Naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym 

niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 

oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, 

tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

  

2.Przetarg ograniczony – 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. z art. 48 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

3.Negocjacje z ogłoszeniem – 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. z art. 56 ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

100%  



– 25 – 

 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

4.Dialog konkurencyjny – 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. art. 60c ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

    w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.  

 

5.Licytacja elektroniczna– 

Naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp poprzez niedopełnienie obowiązku 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym 

niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 

oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, 

tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

6.Stosuje się odpowiednio do przypadków niezastosowania ustawy Pzp 

pomimo takiego obowiązku. 

2. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia 

o zamówieniu do BZP, przy 

jednoczesnym zapewnieniu 

„odpowiedniego poziomu 

upublicznienia" ogłoszenia 

1.Przetarg nieograniczony – 

Naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym 

zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 

oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, 

tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

25%  
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2.Przetarg ograniczony – 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. z art. 48 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 
– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 
o zamówieniach, 
– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.  
 
3.Negocjacje z ogłoszeniem – 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. z art. 56 ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 
– na stronie internetowej zamawiającego, 
– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 
o zamówieniach, 
– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.  

4.Dialog konkurencyjny – 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. art. 60c ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

5.Licytacja elektroniczna– 

Naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp poprzez niedopełnienie obowiązku 
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zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym 

zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 

oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, 

tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 
3. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia 

o konkursie do BZP 

Naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o konkursie BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby uczestnikom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo 

na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

100%  

4. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia 

o konkursie do BZP, przy 

jednoczesnym zapewnieniu 

„odpowiedniego poziomu 

upublicznienia" ogłoszenia 

Naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o konkursie BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego 

poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby uczestnikom z innych państw 

członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na 

jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

25%  

5. Bezprawne udzielenie 

zamówienia w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia, 

zamówienia z wolnej ręki 

lub zapytania o cenę 

Naruszenie art. 62 ust. 1, art. 67 ust. 1 lub art. 70 Pzp, poprzez udzielenie 

zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia 

z wolnej ręki lub zapytania o cenę, bez zachowania ustawowych przesłanek 

zastosowania tych trybów. 

100%  

6. Bezprawne udzielenie 

zamówienia, którego 

przedmiotem są usługi 

o charakterze 

Naruszenie art. 5 ust. 1a Pzp, poprzez udzielenie zamówienia na usługi 

niepriorytetowe w trybie zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez 

ogłoszenia, bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tych 

trybów. 

100 %  
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niepriorytetowym w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia 

lub zamówienia z wolnej 

ręki 

7. Bezprawne udzielnie 

zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających 

Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 Pzp, poprzez udzielenie bez zachowania 

ustawowych przesłanek udzielenia zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających, z zastrzeżeniem lp.8. 

100% Za podstawę obliczenia korekty 

przyjmuje się część środków funduszy 

UE przekazanych na sfinansowanie 

zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających. 

8. Bezprawne udzielenie 

w trybie zamówienia 

z wolnej ręki zamówień 

dodatkowych lub 

uzupełniających, których 

wartość nie przekracza 

20% lub 50% wartości 

zamówienia realizowanego 

1.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek 

stosowania trybu z wolnej ręki o łącznej wartości nieprzekraczającej 50% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego). 

 

2.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek 

stosowania trybu z wolnej ręki o łącznej wartości nieprzekraczającej 20% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego). 

25% Za podstawę obliczenia korekty 

przyjmuje się część środków funduszy 

UE przekazanych na sfinansowanie 

zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających. 

9. Udzielenie w trybie 

zamówienia z wolnej ręki 

zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających, których 

wartość przekracza 20% 

lub 50% wartości 

zamówienia 

podstawowego. 

1.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 50% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do usług 

lub robót budowlanych z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek 

stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. 

 

2.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 20% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do dostaw 

z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek stosowania trybu 

zamówienia z wolnej ręki. 

 

 

 

100% Za podstawę obliczenia korekty 

przyjmuje się część środków funduszy 

UE przekazanych na sfinansowanie 

zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających, która przekracza 20% 

lub 50% wartości zamówienia 

realizowanego. 

10. Konflikt interesów Naruszenie art. 17 ust.1 lub ust. 2 Pzp, poprzez zaniechanie obowiązku 

wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich 

bezstronności i obiektywizmu lub poprzez złożenie fałszywego oświadczenia 

100%  
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o braku istnienia podstaw do wykluczenia. 

11. Brak pełnej informacji 

o warunkach udziału 

w postępowaniu oraz 

kryteriach oceny ofert 

1.Przetarg nieograniczony 

Naruszenie art. 41 pkt 7 i 9, w zw. z art. 22 ust. 3 Pzp, poprzez brak 

w ogłoszeniu o zamówieniu w BZP informacji o warunkach udziału 

w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, 

opisu kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem ich znaczenia i opisu sposobu 

oceny ofert i/albo art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 Pzp poprzez brak zamieszczenia 

w SIWZ informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteriów oceny ofert i ich 

znaczenia, wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu. 

 

2.Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny 

Naruszenie art. 48 ust. 2 pkt 6, 7 i 10 Pzp, poprzez brak zamieszczenia 

w ogłoszeniu o zamówieniu w BZP informacji o warunkach udziału 

w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opisu sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteriów oceny ofert i ich 

znaczenia, oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i/albo 

art. 36 ust.1 pkt 13 Pzp poprzez brak zamieszczenia w SIWZ opisu kryteriów, 

którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

12. Określenie 

dyskryminacyjnych 

warunków udziału 

w postępowaniu lub 

kryteriów oceny ofert 

1.Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 22 ust. 4 Pzp, poprzez dokonanie opisu 

sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie 

zapewnia równego traktowania wykonawców. 

 

2.Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 91 ust.2 Pzp, poprzez określenie 

kryteriów oceny ofert w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję 

oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

13. Niewłaściwe stosowanie 

kryteriów oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp, poprzez wybór oferty na podstawie innych 

kryteriów oceny ofert, niż określone w SIWZ. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

14. Niewłaściwe stosowanie Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp, poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert 25% Wysokość korekty może zostać 
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kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności 

ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

15. Ustalenie krótszych niż 

ustawowe terminów 

składania ofert lub 

wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu 

1.Przetarg nieograniczony – 

Naruszenie art. 43 ust.1 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania ofert 

krótszych niż terminy ustawowe. 

 

2.Przetarg ograniczony – Naruszenie art. 49 ust.1 lub art. 52 ust.1 Pzp, 

poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub terminów składania ofert krótszych niż terminy ustawowe. 

 

3.Negocjacje z ogłoszeniem – Naruszenie art. 49 ust.1 w zw. z art.56 ust. 2 

Pzp, poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu krótszych niż terminy ustawowe. 

 

4.Dialog konkurencyjny – Naruszenie art. 49 ust.1 w zw. z art. 60 c Pzp, 

poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu krótszych niż terminy ustawowe. 

 

5.Licytacja elektroniczna – Naruszenie art. 76 ust. 1 Pzp, poprzez ustalenie 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji krótszych 

niż termin ustawowy. 

 

25% 10% 

5% 
25% w przypadku gdy skrócenie 

terminu 

> 50% terminu ustawowego 

10% w przypadku gdy skrócenie 

terminu 

> 30% terminu ustawowego 

5% – w pozostałych przypadkach 

(wysokość 5% korekty może zostać 

obniżona do poziomu minimalnie 2% 

w przypadku, gdy ze względu na wagę 

nieprawidłowości korekta 5% jest 

niewspółmierna). 

16. Ustalenie zbyt krótkich 

terminów w przypadku 

wprowadzania istotnych 

zmian treści ogłoszenia 

o zamówieniu 

Naruszenie art. 12 a Pzp polegające na ustaleniu terminów uniemożliwiających 

wprowadzenie odpowiednich zmian w ofertach lub wnioskach o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, w przypadku zmiany istotnych elementów 

ogłoszenia. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

(wysokość 5% korekty może zostać 

obniżona do poziomu minimalnie 2% 

w przypadku, gdy ze względu na wagę 

nieprawidłowości korekta 5% jest 

niewspółmierna). 

17. Niedozwolona modyfikacja 

treści SIWZ 

Naruszenie art. 38 ust. 4, 4a, 4b Pzp, poprzez modyfikację treści SIWZ po 

upływie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu bez wymaganej zmiany 

ogłoszenia; z zastrzeżeniem lp. 18. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 
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18. Niedozwolona modyfikacja 

treści SIWZ 

Naruszenie art. 38 ust. 4a Pzp, poprzez modyfikację treści SIWZ w zakresie 

zmiany terminów bez wymaganej zmiany ogłoszenia. 

10% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 5% w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

25% w przypadku, gdy czas na 

zapoznanie się wykonawcy 

z dokumentacją został skrócony do 

mniej niż 50% terminu przewidzianego 

ustawą na składanie ofert. 

19. Niedopełnienie obowiązków 

związanych 

z udostępnianiem SIWZ 

1.Naruszenie art. 42 ust. 1 Pzp, poprzez nieudostępnienie SIWZ na stronie 

internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu do upływu 

terminu składania ofert. 

 

2.Naruszenie art. 51 ust. 4, art. 57 ust. 5, art. 60e ust. 3, art. 64 ust. 3, art. 71 

ust. 2 Pzp poprzez nieprzekazanie wykonawcom SIWZ wraz z zaproszeniem 

do składania ofert przy jednoczesnym nieudostępnieniu na stronie 

internetowej. 

25% 10% 

5% 
10% w przypadku, gdy czas na 

zapoznanie się z dokumentacją został 

skrócony do mniej niż 60% terminu 

przewidzianego ustawą na składanie 

ofert. 

5% w przypadku, gdy czas na 

zapoznanie się z dokumentacją został 

skrócony do mniej niż 80% terminu 

przewidzianego ustawą na składanie 

ofert. 

W przypadku opisanym w pkt. 2. 

korekty nie nakłada się, gdy 

zamawiający udostępnił SIWZ na 

stronie internetowej informując o tym 

wykonawców w momencie zaproszenia 

do składania ofert lub/i w ogłoszeniu 

o zamówieniu. 

20. Nieprawidłowości 

w zakresie oświadczeń 

i dokumentów wymaganych 

od wykonawców 

Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp, poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń 

lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 

5%  

21. Dyskryminacyjny opis 

przedmiotu zamówienia 

1.Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

 

2.Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 
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przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia bez 

zachowania przesłanek wymienionych w tym przepisie. 

 

3.Naruszenie art. 30 ust. 2, 3 i 4 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu 

zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

odniesienia bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem 

ustawowej kolejności. 

22. Niejednoznaczny opis 

przedmiotu zamówienia 

Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie 

dokładnych i niezrozumiałych określeń, nieuwzględniający wszystkich 

wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

 

 

10% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 5% w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

23. Ograniczenie kręgu 

potencjalnych wykonawców 

1.Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny –

Naruszenie art. 51 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 51 ust. 3, art. 57 ust. 2 z 

zastrzeżeniem art. 57 ust. 4 i art. 60 d ust. 2 z zastrzeżeniem art. 60 d ust. 4 

Pzp, poprzez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż 

minimalna liczba przewidziana w ustawie.  

 

2.Negocjacje bez ogłoszenia – 

Naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp, poprzez zaproszenie do negocjacji mniejszej 

liczby wykonawców, niż minimalna liczba przewidziana w ustawie. 

 

3.Zapytanie o cenę – Naruszenie art. 71 ust. 1 Pzp, poprzez zaproszenie do 

składania ofert mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba 

przewidziana w ustawie. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

24. Ograniczenie kręgu 

potencjalnych wykonawców 

Naruszenie art. 106 ust. 1 oraz art. 108 ust. 1 Pzp, poprzez uniemożliwienie 

składania ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do 

udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwienie wykonawcom 

dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenia ofert 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego 

systemu. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

25. Prowadzenie negocjacji 

dotyczących treści oferty 

Naruszenie art. 87 Pzp, poprzez dokonywanie w toku badania i oceny ofert 

istotnych zmian w treści oferty oraz zmian wymagań zawartych w SIWZ 

w drodze negocjacji między zamawiającym a wykonawcą. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 
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26. Niedozwolona zmiana 

postanowień zawartej 

umowy 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez dokonanie istotnej zmiany umowy 

w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru wykonawcy, 

chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany 

w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany; 

z zastrzeżeniem postanowień lp. 27. 

25%+100% 25% wartości ostatecznego zakresu 

świadczenia 

100% wartości dodatkowej zamówienia 

wynikającej z istotnej zmiany umowy 

27. Niedozwolona zmiana 

postanowień zawartej 

umowy 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez zmianę umowy polegającą na 

zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania 

zawartego w ofercie. 

25%+100% 25% – wartości ostatecznego zakresu 

świadczenia 

100% – wartości zmniejszenia zakresu 

świadczenia 

28. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 89 Pzp, poprzez odrzucenie najkorzystniejszej oferty 

z przyczyn innych niż określone w tym przepisie lub poprzez wybór jako 

najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu; z zastrzeżeniem 
postanowień lp.29. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

29. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 89 i art. 90 Pzp, poprzez odrzucenie oferty jako zawierającej 

rażąco niską cenę bez zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie 

w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających 

wpływ na wysokość ceny. 

25%  

30. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, poprzez wykluczenie wykonawcy, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę, z przyczyn innych niż określone w tych przepisach, 

w tym poprzez zaniechanie wezwania do uzupełnienia/wyjaśnienia 

dokumentów (art. 26 ust. 3 i 4 Pzp) lub wybór jako najkorzystniejszej oferty 

wykonawcy podlegającego wykluczeniu. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

31. Naruszenia w zakresie 

dokumentowania 

postępowania 

Naruszenie art. 96 lub 97 Pzp, poprzez dokumentowanie postępowania 

w sposób uniemożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu. 

25% Wysokość korekty może zostać 

obniżona do 10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 

32. Zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego 
przed upływem terminu na 
wniesienie lub rozpatrzenie 
odwołania 

1.Naruszenie art. 94 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w terminie krótszym, niż określony w ww. artykule, 
z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 Pzp. 
 
2.Naruszenie art. 183 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przed ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą 
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie. 

5%  

33. Brak zawiadomienia 

o wyborze oferty 

Naruszenie art. 92 ust. 1 Pzp, poprzez niezawiadomienie wykonawców 

o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5%  
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UZASADNIENIE 

 

Podstawowe zasady wsparcia rozwoju obszarów w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich określają przepisy 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) (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 487, z późn. zm.), zwanego 

dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”, akty prawne wydane w trybie przepisów tego 

rozporządzenia oraz inne przepisy wspólnotowe mające zastosowanie w przedstawionym 

zakresie. 

Przepisami krajowymi, które wykonują, określone w powyższych przepisach prawa 

wspólnotowego zasady wsparcia rozwoju obszarów wiejskich są ustawa z dnia … 

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. poz. …), zwana dalej „ustawą”, akty wykonawcze 

wydawane na jej podstawie oraz przepisy innych aktów prawnych mających zastosowanie 

w przedstawionym zakresie. 

Dokumentem, który określa zasady wsparcia rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020 

w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej, są postanowienia Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 zwanego dalej „PROW”. W PROW w ramach działania „Usługi 

doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” 

wyodrębniono dwa poddziałania, tj. „Wsparcie korzystania z usług doradczych” oraz 

„Wsparcie na szkolenia dla doradców”. Niniejszy projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zwrotu 

pomocy finansowej na operacje w ramach poddziałania typu „Wsparcie dla szkolenia 

doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, reguluje 

przyznanie pomocy finansowej w ramach ww. typów operacji i stanowi wykonanie 

upoważnienia zawartego w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy. Ponadto, projekt ten został opracowany 

w oparciu o powyższe akty prawne, a w szczególności o te postanowienia tych aktów, które 

odnoszą się do działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem 

rolnym i usługi z zakresu zastępstw”. 

Realizacja działania ma umożliwić wzmocnienie mechanizmów transferu wiedzy i innowacji 

poprzez doradztwo, którego oferta będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb rolników 
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lub właścicieli lasów. Dlatego też, realizując cele priorytetu pierwszego – promowanie 

uczenia się przez całe życie – wsparcie kierowane będzie także na doskonalenie zawodowe 

doradców w zakresie obszarów, w ramach których świadczone będą usługi doradcze. 

Wsparcia na szkolenia dla doradców udziela się podmiotom prowadzącym działalność 

szkoleniową.  

W okresie programowania 2014–2020 usługi doradcze będą polegały na opracowaniu 

i zrealizowaniu kompleksowego programu doradczego dla rolnika lub właściciela lasu,  przez 

doradcę lub grupę doradców/specjalistów, zatrudnionych albo wykonujących umowy 

cywilno-prawne na rzecz podmiotu doradczego, będącego beneficjentem działania. 

Programy te będą uwzględniały specyfikę gospodarstw, w szczególności poprzez wskazanie 

potrzeb i problemów oraz określenie sposobu wykorzystania potencjału gospodarstwa w celu 

poprawy jego wyników gospodarczych lub jego restrukturyzacji i modernizacji. Poprzez 

upowszechnianie nowych i nowatorskich rozwiązań, działanie będzie promować 

innowacyjność w sektorach rolnym i leśnym. 

Ponadto, istotnym elementem realizacji działania będą kwestie środowiskowe i klimatyczne, 

bowiem planowanie rozwoju gospodarstw pod kątem poprawy ich wyników ekonomicznych 

powinno uwzględniać wyzwania związane z ochroną środowiska i klimatu.  

W związku z powyższym, konieczne jest skierowanie wsparcia również na doskonalenie 

zawodowe doradców w zakresie obszarów, w ramach których będą świadczone usługi 

doradcze., tak aby usługi te były jak najwyższej jakości. 

Na podstawie art. 36 ustawy pomoc w ramach wyżej wymienionego działania jest 

przyznawana na podstawie umowy o przyznaniu pomocy. Przepisy ustawy przewidują, że do 

postępowań w sprawie przyznania pomocy w ramach niniejszego działania stosuje się 

przepisy o zamówieniach publicznych, z uwzględnieniem zasad i warunków określonych 

w przepisach rozporządzenia nr 1305/2013 oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych 

w trybie tego rozporządzenia.  

Warunki i tryb przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie 

na szkolenia dla doradców” będą określać przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych 

w powyższym zakresie, a także przepisy niniejszego rozporządzenia uwzględniające 

specyfikę tego poddziałania. 

Niniejsze rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz 

zwrotu pomocy finansowej na operacje w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia 

doradców” objętego Programem, w tym tryb składania wniosków o przyznanie pomocy 
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i wniosków o płatność oraz szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski 

o przyznanie pomocy i wnioski o płatność. 

Rozporządzenie nie określa również przestrzennego zakresu wdrażania wyżej wymienionego 

poddziałania, ponieważ przepisy tego rozporządzenia będą miały zastosowanie na całym 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Określone w rozporządzeniu kryteria dostępu do przyznania pomocy mają na względzie 

zapewnienie, że podmioty, które będą ubiegać się o przyznanie pomocy, będą dawać należytą 

rękojmię prawidłowego przeprowadzenia szkoleń dla doradców. Katalog podmiotów, które 

mogą się ubiegać o przyznanie pomocy został określony szeroko. Pomoc finansowa będzie 

mogła być przyznana osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, która spełnia określone w § 2 rozporządzenia warunki 

przyznania tej pomocy, w szczególności warunki uwzględniające specyfikę tego działania, 

czyli: 

– której przedmiotem (celem) działania jest prowadzenie działalności szkoleniowej, 

– która dysponuje kadrą dydaktyczną, posiadającą odpowiednie kwalifikacje, 

w liczbie umożliwiającej przeprowadzenie szkoleń objętych operacją, 

– posiada odpowiednie doświadczenie w organizacji szkoleń dla doradców, 

– dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia szkoleń. 

Regulacje dotyczące podmiotów, które zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie 

będą ubiegać się o przyznanie pomocy i realizację operacji wynikają z potrzeby 

uwzględnienia specyfiki funkcjonowania tych podmiotów i wynikającej z tej specyfiki 

konieczności zagwarantowania właściwego przeprowadzenia szkoleń dla doradców przez te 

podmioty. Umożliwiono ubieganie się o przyznanie pomocy przez podmioty, które wspólnie 

będą ubiegać się o przyznanie pomocy i realizację operacji, wyraźnie wskazując, że mogą to 

być także podmioty prowadzące działalność w formie spółki cywilnej. Ponadto określono, 

jakie warunki powinny spełniać wszystkie podmioty, które wspólnie będą ubiegać się 

o przyznanie pomocy i realizację operacji, a jakie powinien spełniać przynajmniej jeden 

z tych podmiotów. Nie wprowadza się żadnych ograniczeń co do liczby czy rodzaju 

podmiotów,  które wspólnie ubiegają się o przyznanie pomocy i realizację operacji, 

pozostawiając te kwestie do uregulowania w umowie konsorcjum.   

Niewielkie odstępstwa od ogólnych regulacji rozporządzenia dotyczą także Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz jednostek doradztwa rolniczego ze względu na 

to, że zostały one powołane do wykonywania określonych zadań publicznych, w tym między 

innymi do popularyzacji wiedzy leśnej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników 
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i innych mieszkańców obszarów wiejskich, a prowadzenie innej działalności, poza 

wykonywaniem przez te podmioty określonych zadań publicznych, nie stanowi o istocie ich 

funkcjonowania. Podmioty te zatrudniają pracowników posiadających odpowiednią wiedzę 

i doświadczenie przy realizacji także innych zadań publicznych określonych w tych 

przepisach, która może być wykorzystana przy realizacji poddziałania „Wsparcie dla 

szkolenia doradców” objętego Programem.  

Z uwagi na to, że w ramach realizacji przedmiotowego działania pomocą mogą być objęte, 

jako beneficjenci działania, podmioty zobowiązane do stosowania z mocy prawa przepisów 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, takie jak np. jednostki doradztwa rolniczego lub izby 

rolnicze, jak również podmioty, które nie są obowiązane do stosowania z mocy prawa 

przepisów ww. ustawy, a w przypadku obu grup podmiotów refundowane będą koszty 

opracowania i realizacji programów doradczych ze środków publicznych (krajowych 

i wspólnotowych) w rozporządzeniu wprowadzono na tych samych zasadach obowiązek 

stosowania przepisów o zamówieniach publicznych przez wszystkich potencjalnych 

beneficjentów poddziałania. Wprowadzenie takiego obowiązku względem wszystkich 

potencjalnych beneficjentów tego działania uniemożliwi w przyszłości formułowanie 

zarzutów  (np. ze strony kontroli lub audytów), iż kontrola racjonalności, efektywności 

i celowości planowanych wydatków nie obejmowała wszystkich podmiotów.  

W projekcie rozporządzenia określono, że pomoc może być przyznana podmiotom 

spełniającym ww. warunki, jeżeli: 

1) operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, 

2) szkolenia realizowane w ramach operacji są bezpłatne dla uczestniczących 

w nich doradców, zwanych dalej „ostatecznymi odbiorcami”, 

3) dostawy i usługi, związane z realizacją operacji, zostaną nabyte w trybie 

przepisów o zamówieniach publicznych.  

Przy opracowaniu katalogu kosztów, które mogą zostać uznane za koszty kwalifikowalne 

brano pod uwagę konieczność zapewnienia przez beneficjentów tej pomocy właściwego 

poziomu szkoleń dla ostatecznych odbiorców. 

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń, realizator danego szkolenia, 

określonego przez instytucję zarządzającą, będzie wybierany w trybie zamówień publicznych. 

Instytucja zarządzająca będzie określać ogólne warunki zamówienia obejmujące: 

1) temat szkolenia realizowanego w ramach operacji, zgodny z zakresem obszarów, 

w ramach których świadczone będą usługi doradcze dla rolników i właścicieli 

lasów w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych”, 
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2) formę i warunki przeprowadzenia szkolenia realizowanego w ramach operacji, 

3) zasięg realizacji operacji, 

4) termin realizacji operacji, 

5) liczbę uczestników szkolenia realizowanego w ramach operacji, 

6) wysokość środków finansowych dostępnych na realizację operacji.  

Ze względu na różnorodność form organizacyjnych podmiotów ubiegających się o przyznanie 

pomocy oraz różnorodność przeprowadzanych konkursów nie jest możliwe szczegółowe 

określenie katalogu dokumentów wymaganych do przedłożenia przez wnioskodawcę wraz 

z wnioskiem o przyznanie pomocy.  

Wydaje się zatem słuszne, aby ogólnie określić katalog informacji, które powinny być 

zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty dołączane do tego wniosku. 

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości wniosku i dokumentów jakie powinny być do 

wniosku dołączone będą zawarte w dokumentach, które stanowią integralną część procedur 

wdrażania przedmiotowego działania (np. instrukcja wypełniania wniosku, która jest 

udostępniana razem z formularzem wniosku o przyznanie pomocy wraz z ogłoszeniem 

o zamówieniu publicznym). Wszyscy potencjalni wnioskodawcy będą więc mieli możliwość 

wcześniejszego zapoznania się z tymi dokumentami.   

Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem zarówno weryfikacja formalna jak i merytoryczna 

wniosków o przyznanie pomocy będzie dokonywana przez ten podmiot wdrażający. 

W ten sposób uniknie się przekazywania dokumentacji pomiędzy podmiotem wdrażającym 

a instytucją zarządzającą i podziału zadań pomiędzy te podmioty, co skutkowałoby znacznie 

bardziej skomplikowaną procedurą, wydłużeniem czasu wyłonienia w trybie zamówień 

publicznych  wnioskodawcy, z którym będzie podpisywana umowa na realizację operacji oraz 

zwiększonym nakładem pracy podmiotów uczestniczących w procesie przyznawania pomocy.  

Szczegółowe kryteria oceny merytorycznej operacji będą określane w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Ponadto określono, iż pomoc może być przyznana temu 

wnioskodawcy, który posiada odpowiednie doświadczenie w organizacji szkoleń dla 

doradców, dysponuje kadrą dydaktyczną, posiadającą odpowiednie kwalifikacje, w liczbie 

umożliwiającej przeprowadzenie szkoleń objętych operacją, dysponuje odpowiednią bazą 

dydaktyczno-lokalową do prowadzenia szkoleń, przedłoży wraz z wnioskiem o przyznanie 

pomocy opracowany program szkoleniowy wraz z harmonogramem.  

Ponadto określono zasady ustalania kolejności wniosków o przyznanie pomocy, które 

regulują sposób postępowania z wnioskami o przyznanie pomocy, które uzyskały tę samą 

liczbę punktów.  
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Umowa, na podstawie której będzie przyznawana pomoc, będzie zawierana na formularzu 

opracowanym przez podmiot wdrażający w uzgodnieniu z Agencją. Formularz tej umowy 

będzie udostępniany wraz z ogłoszeniem o zamówieniu. Formularz umowy zostanie 

opracowany z uwzględnieniem postanowień określonych w art. 36 ust. 1 ustawy oraz 

pozostałych postanowień, które zostały określone w projekcie rozporządzenia. 

Warunki wypłaty i zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy będzie określać umowa, 

a wypłata będzie dokonywana, jeżeli beneficjent zrealizował i odpowiednio udokumentował 

całość operacji, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz innymi 

przepisami, które mają zastosowanie do operacji, zrealizował lub realizuje zobowiązania 

określone w umowie i udokumentował zrealizowanie operacji, w tym poniesienie kosztów 

z tym związanych. 

W § 14–17 rozporządzenia wskazano, z uwagi na delegowanie zadań agencji płatniczej do 

podmiotu wdrażającego, podmiot wdrażający jako właściwy do przyjmowania 

i rozpatrywania wniosków o płatność. Celem dokonania zmian jest przekazanie potencjalnym 

beneficjentom działania jednoznacznych informacji o trybie wypłaty pomocy. Chodzi 

o wyraźne wskazanie beneficjentom, iż oprócz ARiMR, działającej jako agencja płatnicza, 

obsługą wniosków o płatność może zajmować się podmiot wdrażający, któremu zostały na 

podstawie odrębnej umowy powierzone zadania agencji płatniczej (w szczególności: 

przyjmowanie wniosków o płatność, kontroli administracyjnej wniosku o płatność, kontroli 

na miejscu oraz zatwierdzenie płatności). Powierzenie tych zadań podmiotowi wdrażającemu 

jest uzasadnione tym, iż podmiot wdrażający jest w posiadaniu całej dokumentacji związanej 

ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy oraz jest stroną umowy o przyznanie pomocy 

zawieranej z beneficjentem.  

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.  

Projektowane rozporządzenie ma na celu wdrożenie przepisów Unii Europejskiej, w związku 

z tym jego projekt nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem 

zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, 

z późn. zm.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 
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Centrum Legislacji. 

Projekt rozporządzenia zostanie ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi.  



– 41 – 

 

Nazwa projektu: 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz 

zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla 

szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020.  

 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Tadeusz Nalewajk, Podsekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Katarzyna Sadowska-Kwas 

 

mail: Katarzyna.Kwas@minrol.gov.pl, tel.: (22) 623–21-42 

      

Data sporządzenia: 

23.01.2015 r. 

 

Źródło:  

upoważnienie ustawowe. 

Prawo UE. 

 

 

Nr w wykazie prac: 

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Wprowadzenie do porządku prawnego regulacji niezbędnych do wdrożenia poddziałania „Wsparcie dla 

szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rozporządzenie jest wykonaniem delegacji zawartej w art. 45 ust. 1 pkt 1 projektu ustawy z dnia … 

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.  

Projektowane regulacje dotyczą określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz 

zwrotu pomocy finansowej na operacje w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wejście w życie projektowanego 

rozporządzenia pozwoli przyznawać pomoc na wzmocnienie mechanizmów transferu wiedzy i innowacji 

poprzez szkolenia doradców w celu świadczenia doradztwa, którego oferta będzie dostosowana do 

indywidualnych potrzeb rolników lub właścicieli lasów. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak informacji na temat problemów w krajach członkowskich OECD i UE związanych z wdrażaniem działań na  

podstawie  przepisów 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.). 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Beneficjenci działania 

 – Centrum Doradztwa 

Rolniczego, instytuty 

2                                                                                          PROW 2014–2020 Wsparcie dla podmiotów 

świadczących usługi 

szkoleniowe na rzecz 
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badawcze, uczelnie, 

konsorcja tworzone przez 

ww. podmioty. 

doradców. 

Ostateczni odbiorcy 

usług doradczych – 

doradcy. 

4 800 PROW 2014–2020 Umożliwienie doskonalenia 

zawodowego doradcom 

w zakresie obszarów, 

w ramach których 

świadczone będą przez nich 

usługi doradcze, w celu 

zapewnienia ostatecznym 

odbiorcom usług 

doradczych o wysokiej 

jakości.  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji społecznych zostanie wysłany do: 

1) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 

2) Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

3) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”, 

4) Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”, 

5) Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 

6) Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 

7) Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników, 

8) Krajowej Izby Gospodarczej – Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego, 

9) Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, 

10) Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”, 

11) Krajowej Rady Spółdzielczej, 

12) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, 

13) Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”, 

14) Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa RP, 

15) Forum Związków Zawodowych, 

16) Konfederacji Lewiatan, 

17) Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, 

18) Związku Rzemiosła Polskiego, 

19) Business Centre Club, 

20) Związku Powiatów Polskich, 

21) Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, 

22) Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”, 

23) Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych Izby Gospodarczej, 

24) Związku Gmin Wiejskich RP, 

25) Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, 

26) Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych, 

27) Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, 

28) Krajowej Rady Izb Rolniczych, 

29) Rady Gospodarki Żywnościowej. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
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Wejście w życie projektowanego rozporządzenia pozostanie bez ryzyka dla sektora finansów 

publicznych(tj. ryzyka  niekwalifikowalności wydatków oraz ryzyka pokrycia zobowiązań z budżetu 

państwa po 31 grudnia 2015 r.). 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie  

(0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła finansowania  

 

 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

 

 

 

 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. Wejście w życia rozporządzenia 

nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli 

i gospodarstwa domowe. 

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele        
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oraz gospodarstwa 

domowe 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

 

 

 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie ma wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

  sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 
Realizacja działania stworzy warunki do rozwijania przez doradców wiedzy oraz 

umiejętności zawodowych, przydatnych do prowadzenia działalności doradczej.  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14  dni od dnia ogłoszenia. 
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12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluację Programu organizuje się na bazie wieloletniej i obejmuje ona okres 2014–2023. Ewaluacja 

prowadzona będzie zgodnie ze wspólnym systemem monitorowania i oceny opracowywanym wspólnie przez 

Komisję i Państwa Członkowskie i przyjętym przez KE w drodze aktu wykonawczego. Wykonana zostanie 

ocena ex ante oraz ocena ex post Programu. Ponadto realizowane będą ewaluacje zgodnie z zawartym 

w Programie Planem Ewaluacji. 

Zgodnie z art. 72 rozporządzenia nr 1305/2013, instytucja zarządzająca oraz komitet monitorujący monitorują 

jakość realizacji programu poprzez wskaźniki finansowe oraz wskaźniki produktów i celów. 

Wskaźniki monitorowania zostaną zdefiniowane dla PROW w systemie monitorowania i ewaluacji określonym 

na poziomie unijnym, przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych działań realizowanych w ramach Programu. 

Zgodnie z art. 69 rozporządzenia nr 1305/2013 wskaźniki monitorowania powiązane są ze strukturą i celami ram 

polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz umożliwiają ocenę postępów, skuteczność i efektywność w zakresie 

realizacji polityki w stosunku do celów na poziomie unijnym oraz krajowym. Dane dla celów monitorowania 

będą gromadzone na poziomie operacji, działań i celów szczegółowych. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
04/02-kt 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu 

pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania 

„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem 

rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014–2020 

 

Na podstawie art. 45 art. 1 pkt 1 ustawy z dnia … o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 (Dz. U. 

poz. …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz 

zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania 

„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa 

i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanym 

dalej „Programem”, w tym: 

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność; 

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy oraz 

wnioski o płatność; 

3) kryteria wyboru operacji; 

4) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy. 

§ 2. Pomoc finansowa na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania 

„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa 

i leśnictwa” objętego Programem, zwana dalej „pomocą”, jest przyznawana staroście jako 

organowi prowadzącemu postępowanie scaleniowe.  

§ 3. 1. Pomoc jest przyznawana na operację: 

1) spełniającą wymagania określone w Programie; 

                                                      
1)

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).. 
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2) niefinansowaną z udziałem innych środków publicznych. 

2. Pomoc jest przyznawana, jeżeli: 

1) operacja będzie realizowana w jednym albo więcej etapach; 

2) złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią, będącą refundacją kosztów 

kwalifikowalnych przyznawaną po zrealizowaniu etapu operacji, nastąpi w terminie 

24 miesięcy od dnia zawarcia umowy - w przypadku gdy etap ten nie jest etapem 

końcowym; 

3) zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną, będącą 

refundacją kosztów kwalifikowalnych przyznawaną po zrealizowaniu całej operacji, 

nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r. 

§ 4. 1. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części, związanych z realizacją 

operacji, kosztów: 

1) opracowania projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej), w szczególności: 

a) pomiarów niezbędnych do opracowania projektu scalenia, 

b) oszacowania wartości gruntów i ich części składowych, 

c) opracowania projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych 

uczestników scalenia, 

d) wyznaczenia i stabilizacji nowych granic nieruchomości (działek ewidencyjnych), 

e) sporządzenia ostatecznej dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym dokumentacji 

katastralnej w części dotyczącej gruntów, prowadzonej zgodnie z przepisami prawa 

geodezyjnego i kartograficznego oraz zasadami sporządzania dokumentacji niezbędnej 

do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia; 

2) zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej, w szczególności: 

a) budowy lub przebudowy wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań 

poszczególnych uczestników scalenia, w tym urządzenia przepustów, 

b) korekty przebiegu oraz poprawy parametrów technicznych urządzeń melioracji 

wodnych niezbędnych do ułatwienia zagospodarowania gruntów, 

c) działań przystosowujących grunty nowo wydzielonych działek do podjęcia na nich 

racjonalnych prac agrotechnicznych, w tym likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz 

robót rekultywacyjnych umożliwiających ich uprawę mechaniczną, 

d) sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, obsługi geodezyjnej i nadzoru 
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budowlanego związanego z realizacją zagospodarowania poscaleniowego. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, uznaje się za koszty kwalifikowalne, jeżeli: 

1) zostały poniesione: 

a) w formie rozliczenia bezgotówkowego, dokonanego przelewem na rachunek 

bankowy, 

b) nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2014 r. – w przypadku kosztów, o których mowa 

w § 5, a w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2, od dnia, 

w którym została zawarta umowa; 

2) dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji w części dotyczącej 

zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej, zostały nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, 

a w przypadku gdy beneficjent nie jest obowiązany do ich stosowania, zostały poniesione 

zgodnie z zasadą konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014–2020 określoną 

w załączniku nr 1 do rozporządzenia.  

3. Pomoc nie obejmuje kosztów innych niż określone w ust. 1, w szczególności: 

1) refinansowania odsetek; 

2) opłaty ubezpieczeniowej; 

3) urządzenia dróg niestanowiących własności gmin; 

4) operacji dotyczących scaleń infrastrukturalnych; 

5) operacji przeprowadzonych na obszarach NATURA 2000 oraz innych obszarach 

chronionych w sposób uniemożliwiający pełnienie przez nie dotychczasowej lub 

planowanej funkcji; 

6) zakupu maszyn i urządzeń służących realizacji operacji.4.  Refundacji podlegają koszty 

kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta w wysokości nieprzekraczającej 63,63% tych 

kosztów w ramach wnioskowanej pomocy w okresie realizacji Programu, z tym że nie więcej 

niż: 

1) równowartość 800 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym 

w województwach dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim 

i świętokrzyskim, poniesionych na opracowanie projektu scalenia; 

2) równowartość 650 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym 

w województwach innych niż wymienione w pkt 1, poniesionych na opracowanie 

projektu scalenia; 

3) równowartość 2000 euro na 1 ha scalanych gruntów w województwach dolnośląskim, 

lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim, poniesionych na 
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wykonanie prac poscaleniowych; 

4) równowartość 1900 euro 1 ha scalanych gruntów w województwach innych niż 

wymienione w pkt 3, poniesionych na wykonanie prac poscaleniowych. 

5. W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych: 

1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo 

2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego 

– o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Parlamentu 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. U. L 347/487 z 20.12.2013, 

str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”, koszty te 

podlegają refundacji w wysokości określonej w ust. 4 pomniejszonej o 10%. 

6. W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych kwota 

pomocy na operację jest pomniejszana zgodnie ze wskaźnikami procentowymi do obliczania 

wartości kary administracyjnej, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

7. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego 

kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013, 

odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych. 

8. Przeliczenia na złote wyrażonych w euro kwot, o których mowa w ust. 4, dokonuje się 

według kursu ustalonego przez Europejski Bank Centralny, obowiązującego w dniu … . 

§ 5. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 4 ust. 1, zalicza się koszty 

ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji, poniesione na: 

1) przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w tym: 

a) założeń do projektu scalenia, 

b) kosztorysów, 

c) projektów architektonicznych lub budowlanych, 

d) badań lub raportów w zakresie oddziaływania na środowisko, 

e) dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, geologicznej lub hydrologicznej; 

2) przygotowanie innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji; 

3) analizy i oceny materiałów geodezyjno-kartograficznych pod względem możliwości ich 

wykorzystania w projekcie scalenia; 

4) nadzór urbanistyczny, architektoniczny, budowlany lub konserwatorski; 

5) usługi dotyczące zarządzania operacją, w tym obsługę finansowo-księgową; 
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6) opłaty za patenty lub licencje; 

7) sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i związane z kierowaniem robotami 

budowlanymi. 

§ 6. 1. Ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy dokonuje 

właściwy organ samorządu województwa i podaje do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej administrowanej przez urząd marszałkowski oraz co najmniej w jednym 

dzienniku o zasięgu wojewódzkim. 

2. Ustalenia początku terminu składania wniosków o przyznanie pomocy dokonuje 

właściwy organ samorządu województwa, z tym że termin ten nie może być wyznaczony 

wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podanie do publicznej wiadomości informacji, 

o której mowa w ust. 1. 

3. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 14 dni 

i dłuższy niż 60 dni. 

§ 7. Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio w miejscu określonym w § 6 

ust. 1. 

§ 8. 1. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzi właściwy organ samorządu 

województwa. 

2. Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pomocy, w tym dokonywanie 

czynności w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy, z wyłączeniem spraw, 

o których mowa w § 6 ust. 1 i 2 oraz w § 14 ust. 1, może być dokonywane przez 

upoważnionych przez właściwy organ samorządu województwa pracowników wojewódzkiej 

samorządowej jednostki organizacyjnej, zwanej dalej „samorządową jednostką”. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, właściwy organ samorządu województwa 

podaje, na stronie internetowej administrowanej przez urząd marszałkowski, informację 

o upoważnieniu pracowników samorządowej jednostki, a informacje, o których mowa w § 6 

ust. 1, są zamieszczane na stronie internetowej administrowanej przez tę jednostkę. 

§ 9. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdza się na piśmie. Potwierdzenie, 

które zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, jest opatrzone pieczęcią urzędu 

marszałkowskiego lub samorządowej jednostki i podpisane przez osobę przyjmująca ten 

wniosek. 

§ 10. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera w szczególności: 
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1) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności, nadany wnioskodawcy; 

2) opis operacji; 

3) określenie wysokości pomocy; 

4) określenie terminu i miejsca realizacji operacji; 

5) plan finansowy operacji; 

6) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji; 

7) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą; 

8) informacje o załącznikach. 

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się wymienione w formularzu tego wniosku 

załączniki, w szczególności: 

1) dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest uprawniony do pomocy w ramach 

poddziałania; 

2) pełnomocnictwo, jeśli zostało udzielone; 

3) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną na etapie opracowania założeń do 

projektu scalenia; 

4) decyzje, pozwolenia lub opinie organów administracji publicznej, jeżeli z odrębnych 

przepisów wynika obowiązek ich uzyskania w związku z realizacją operacji, o ile ich 

uzyskanie jest wymagane przed rozpoczęciem realizacji operacji; 

5) kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestycyjnego obliczania kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, 

poz. 1389); 

6) zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi potwierdzone 

przez ten organ; 

7) zapytanie ofertowe, w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej kwocie 

określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), a jednocześnie przekraczającej 

20 000 zł netto. 

3. Formularz wniosku o przyznanie pomocy udostępnia się na stronie internetowej urzędu 

marszałkowskiego albo samorządowej jednostki nie później niż w dniu podania do publicznej 

wiadomości informacji, o których mowa w § 6 ust. 1. 
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§ 11. 1. Wniosek o przyznanie pomocy jest rozpatrywany w terminie 4 miesięcy od 

upływu terminu określonego w § 6 ust. 1. 

2. Wezwanie wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania 

w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie 

pomocy do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności. 

§ 12. 1. Jeżeli złożony wniosek o przyznanie pomocy jest wypełniony nieprawidłowo lub 

zawiera braki, wzywa się wnioskodawcę, na piśmie, do usunięcia nieprawidłowości lub 

braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 

2. Jeżeli wnioskodawca, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1: 

1) nie usunął w terminie żadnych nieprawidłowości lub braków, pomocy nie przyznaje się, 

o czym wnioskodawcę informuje się na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania 

pomocy; 

2) usunął w terminie nie wszystkie nieprawidłowości lub braki, wzywa się go ponownie, na 

piśmie, do usunięcia pozostałych nieprawidłowości lub braków w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia wezwania. 

3. Jeżeli wnioskodawca, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie usunął 

w terminie pozostałych nieprawidłowości lub braków, pomocy nie przyznaje się, o czym 

wnioskodawcę informuje się na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania pomocy. 

4. Złożony wniosek o przyznanie pomocy może być zmieniony przez wnioskodawcę: 

1) w wyniku wezwań, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt 2, albo 

2) za zgodą właściwego organu samorządu województwa na prośbę wnioskodawcy złożoną 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwań, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt 2. 

§ 13. 1. W trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy dokonuje się ich 

oceny, przyznając planowanej operacji punkty. 

2. O przyznaniu pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie 

następujących kryteriów: 

1) procent właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze 

scalenia, którzy złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego  

– maksymalnie 100 punktów; 

2) procent gruntów położonych na projektowanym obszarze scalenia, których właściciele 

złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego – maksymalnie 

100 punktów; 
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3) wpływ operacji na środowisko – maksymalnie 10 punktów; 

4) jeżeli operacja zakłada poprawę walorów krajobrazowych na obszarze scalenia  

– 10 punktów; 

5) jeżeli operacja zakłada wydzielenie niezbędnych gruntów na cele infrastruktury 

technicznej i społecznej wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego lub założeń do projektu scalenia – 10 punktów; 

6) jeżeli operacja zakłada likwidację wspólnot gruntowych – 10 punktów; 

7) jeżeli operacja zakłada poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych drogą dopłat 

– 10 punktów; 

8) jeżeli operacja zakłada poprawę stosunków wodnych w zakresie małej retencji  

– 10 punktów; 

9) jeżeli w ramach operacji przewiduje się wykonanie zabiegów zmniejszających erozję 

gleb – 10 punktów. 

3. Liczba punktów przyznana na podstawie kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 

odpowiada procentowi właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym 

obszarze scalenia, którzy złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego 

albo procentowi gruntów położonych na projektowanym obszarze scalenia, których 

właściciele złożyli wniosek o przeprowadzenie postępowania scaleniowego. 

4. W łącznej liczbie punktów przyznanej operacji uwzględnia się wyższą z dwóch 

wartości punktowych, przyznanych za kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 

5. W pierwszej kolejności pomoc jest przyznawana na operacje, które w wyniku oceny 

uzyskały największą liczbę punktów.  

6. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejności przyznania pomocy 

decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

7. Po dokonaniu oceny wniosków sporządza się listę operacji w kolejności uzyskanych 

przez nie punktów zawierającą określenie wnioskodawcy oraz tytuł operacji. 

8. Pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 90 punktów. 

§ 14. 1. Zatwierdzenia listy operacji, o której mowa w § 13 ust. 7, dokonuje właściwy 

organ samorządu województwa. 

2. Umowy o przyznaniu pomocy są zawierane w kolejności wynikającej z listy operacji, 

o której mowa w §13 ust. 7, w ramach dostępnych środków w danym województwie.  

3. Niezwłocznie po zatwierdzeniu, o którym mowa w ust. 1, wyznacza się 

wnioskodawcy, na piśmie, termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania 
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wezwania.  

4. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym terminie w celu 

zawarcia umowy, pomocy nie przyznaje się, chyba że wnioskodawca stawił się w celu 

podpisania umowy i podpisał ją w innym terminie: 

1) uzgodnionym przed upływem wyznaczonego w wezwaniu terminu albo 

2) wyznaczonym wnioskodawcy i nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został 

wyznaczony poprzedni termin zawarcia umowy.  

5. W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 4, informuje się o tym 

wnioskodawcę, na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.  

§ 15. 1. Umowę o przyznaniu pomocy zawiera się na formularzu opracowanym przez 

agencję płatniczą i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez urząd 

marszałkowski. 

2. Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ustawy z dnia… 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, 

umowa może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności 

zobowiązania beneficjenta dotyczące: 

1) osiągnięcia celu operacji i jego zachowania przez 5 lat od dnia wypłaty pomocy; 

2) kary administracyjne za niewywiązanie się z zobowiązań wynikających z przepisów; 

3) ograniczeń lub warunków w zakresie przenoszenia własności lub posiadania rzeczy 

nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania; 

4) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą; 

5) informowania o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy. 

3. Zmiana umowy w zakresie zobowiązań beneficjenta określonych w ust. 2 pkt 1 jest 

nieważna.  

4. Umowę o przyznaniu pomocy zawiera się z zastrzeżeniem wszczęcia przez 

beneficjenta w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy postępowania scaleniowego, 

chyba że warunek ten był spełniony w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

5. Umowa o przyznaniu pomocy zawiera pouczenia o konieczności spełnienia warunków 

określonych w § 23 oraz konieczności zwrotu pomocy w przypadku niespełnienia tych 

warunków. 
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§ 16. 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań 

określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową 

sporządzoną na formularzu udostępnionym przez właściwy organ samorządu województwa 

albo samorządową jednostkę. 

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, są podpisywane przez 

beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego albo 

samorządowej jednostki. Weksel wraz z deklaracją wekslową są składane w siedzibie urzędu 

marszałkowskiego albo samorządowej jednostki w dniu zawarcia umowy. 

§ 17. Właściwy organ samorządu województwa, na prośbę beneficjenta, w przypadku 

gdy beneficjent uprawdopodobni, że wszczęcie postępowania scaleniowego w terminie: 

1) jest niemożliwe albo znacznie utrudnione z powodu działania siły wyższej lub 

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

uchylającym 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.), wydłuża ten termin o czas niezbędny do dokonania 

tej czynności; 

2) było niemożliwe albo znacznie utrudnione z powodu działania siły wyższej lub 

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

uchylającym 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, określa nowy termin 

niezbędny do dokonania tej czynności. 

§ 18. 1. Pomoc wypłaca się, jeżeli beneficjent: 

1) zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty; 

2) spełnia warunki określone w § 23; 

3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów 

kwalifikowalnych z tym związanych. 

2. Jeżeli beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1, 

środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej 
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etapu, które zostały zrealizowane zgodnie z tymi warunkami, jeżeli cel operacji został 

osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. 

3. Odmawia się wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, jeżeli beneficjent nie 

zrealizował operacji, nie osiąga celu operacji lub nie spełnia warunków określonych w § 23 

pkt 2–4. 

§ 19. Tryb wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa się w umowie, z tym 

że wypłata ta następuje po złożeniu wniosku o płatność. 

§ 20. 1. Pierwszy wniosek o płatność składa się w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy. 

2. Informację o miejscu składania wniosków o płatność właściwy organ samorządu 

województwa podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej 

przez urząd marszałkowski albo samorządową jednostkę. 

3. Wniosek o płatność składa się bezpośrednio w miejscu wskazanym przez właściwy 

organ samorządu województwa. 

4. Wniosek o płatność zawiera w szczególności: 

1) wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, w tym: 

a) postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego – w przypadku, o którym 

mowa w § 15 ust. 4, 

b) dokumentację z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

2) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji; 

3) informacje o dołączanych do wniosku załącznikach. 

5. Formularz wniosku o płatność udostępnia się na stronie internetowej administrowanej 

przez urząd marszałkowski albo samorządową jednostkę. 

6. Przepis § 9 stosuje się odpowiednio do wniosku o płatność. 

§ 21. 1. Jeżeli złożony wniosek o płatność jest wypełniony nieprawidłowo lub zawiera 

braki, wzywa się beneficjenta, na piśmie, do usunięcia nieprawidłowości lub braków 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 

2. Jeżeli beneficjent pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie usunął 

nieprawidłowości lub braków w wyznaczonym terminie, wzywa się ponownie beneficjenta, 

na piśmie, do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 

3. Jeżeli beneficjent, pomimo ponownego wezwania, nie usunął nieprawidłowości lub 
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braków, rozpatruje się wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na 

podstawie dołączonych do niego dokumentów. 

4. W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność można wzywać beneficjenta, na piśmie, 

do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na 

potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 

§ 22. 1. Wypłaty środków finansowych dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym 

rozpatrzeniu wniosku o płatność, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia 

złożenia wniosku.  

2. Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność stosuje się przepis § 11 ust. 2. 

3. Właściwy organ samorządu województwa, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może 

wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonych czynności 

w toku postępowania w sprawie wypłaty środków finansowych, jednak nie dłużej niż 

o 3 miesiące. 

§ 23. Beneficjent: 

1) osiąga cel operacji i zachowuje go przez 5 lat od dnia przyznania pomocy; 

2) umożliwia przeprowadzenie przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli 

dokumentów; 

3) przechowuje dokumentację związaną z realizację operacji przez 5 lat od dnia dokonania 

płatności ostatecznej; 

4) informuje o okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację operacji. 

§ 24. W przypadku operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania 

„Wsparcie na inwestycje w infrastrukturę związane z rozwojem, modernizacją 

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem, ze względu na istotę tego 

poddziałania: 

1) następca prawny wnioskodawcy nie może wstąpić do toczącego się postępowania na 

miejsce wnioskodawcy; 

2) nie przyznaje się pomocy następcy prawnemu beneficjenta. 

§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

MINISTER 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
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Załącznik  
do rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia ... (poz. ...) 

Załącznik nr 1 

 

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH PROW 2014–2020 

 

1) Zasady konkurencyjności nie stosuje się do: 

1) zamówień, do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

– Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp), których przedmiotem są:  

a) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie 

usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez beneficjenta, lub 

z których korzyści nie przypadają wyłącznie beneficjentowi dla potrzeb jego 

własnej działalności, 

b) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów 

programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie, 

c) zakup czasu antenowego, 

d) nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, 

w szczególności dzierżawy i najmu, 

e) dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, 

eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą 

prowadzeniu przez beneficjenta produkcji seryjnej mającej na celu 

osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, 

jeżeli ich wartość jest mniejsza niż określona w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, 

f) dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją 

wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, 

przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem zbiorów 

muzealnych i bibliotecznych jeżeli zamówienia te nie służą wyposażeniu 

beneficjenta w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego 

działalności, a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, 

g) umów z zakresu prawa pracy;  
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2) wydatków uproszczonych, o których mowa w art. 67 ust. 1 akapit 1 lit. b–d 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 

z 20.12.2013, str. 320); 

3) Wartość zamówienia w przypadku beneficjenta, nie będącego podmiotem 

zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, ustala się 

z należytą starannością z uwzględnieniem ewentualnych zamówień 

uzupełniających. Należy wziąć pod uwagę łączne spełnienie następujących 

kryteriów:  

a) sumowaniu podlegają usługi, dostawy i roboty budowlane tego samego 

rodzaju i o tym samym przeznaczeniu, 

b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie, 

c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę; 

4) W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy: 

1) upublicznić zapytanie ofertowe zgodnie z warunkami, o których mowa 

w ust. 5, przy czym zapytanie ofertowe zawiera co najmniej: 

a) opis przedmiotu zamówienia, który nie powinien odnosić się do 

określonego wyrobu lub źródła, szczególnych sposobów postępowania 

lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego 

pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem 

zamówienia i został określony zakres równoważności, 

b) warunki udziału w postępowaniu,  

c) kryteria oceny oferty,  

d) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny oferty,  

e) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium 

oceny oferty,  
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f) termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty powinien 

wynosić nie mniej niż 7 dni kalendarzowych w przypadku dostaw 

i usług, a 14 dni kalendarzowych w przypadku robót budowlanych od 

dnia ogłoszenia zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt 5 lit. b; 

2) wybrać najkorzystniejszą spośród złożonych ofert2) w oparciu o ustalone 

w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany 

protokołem postępowania o udzielenie zamówienia; 

5) Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania 

o udzielenie zamówienia w ramach projektu; 

6) Upublicznienie zapytania ofertowego polega na: 

a) jego umieszczeniu na stronie internetowej wskazanej w komunikacie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi umieszczonym na stronie internetowej 

www.minrol.gov.pl oraz www.arimr.gov.pl, a do czasu uruchomienia tej 

strony internetowej – wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech 

potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych 

wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co 

najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę,  

oraz 

b) w przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej niż próg określony 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – jego 

umieszczeniu w Dzienniku Urzędowym UE w zakresie i terminach 

określonych w ustawie Pzp dla zamówień o takiej wartości; 

7) Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem 

zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie 

mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

                                                      
2)

 W przypadku gdy beneficjent dopuszcza składanie ofert częściowych postępowanie może zakończyć się wyborem kilku 
wykonawców. 

http://www.minrol.gov.pl/
http://www.arimr.gov.pl/
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3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli; 

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 

że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych 

osób; 

W zapytaniu ofertowym, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, umieszcza się informację 

na temat zakresu wykluczenia.  

8) Dla udokumentowania zawarcia umowy z wykonawcą i protokołu konieczna 

jest forma pisemna; dla pozostałych czynności związanych z udzieleniem 

zamówienia dopuszczalna jest forma elektroniczna i faks; 

9) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 

2, zawiera co najmniej:  

1) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego przez 

beneficjenta; 

2) wykaz ofert, które wpłynęły do beneficjenta w odpowiedzi na zapytanie 

ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do beneficjenta oraz 

z podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na warunki 

udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert; 

3) informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 6; 

4) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez 

oferentów; 

5) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji za 

spełnienie danego kryterium; 

6) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru; 

7) datę sporządzenia protokołu i podpis beneficjenta lub osoby upoważnionej 

przez beneficjenta do podejmowania czynności w jego imieniu; 

8) następujące załączniki: 

a) potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie 

internetowej, 
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b) złożone oferty, 

c) oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy 

złożyli oferty, podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do 

zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osoby wykonujące 

w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy; 

10) Informację o wyniku postępowania umieszcza się na stronie internetowej, 

o której mowa w ust. 5 lit a, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej  

– informację o wyniku postępowania wysyła się do każdego wykonawcy, który 

złożył ofertę; 

11) Po przeprowadzeniu opisanej powyżej procedury następuje podpisanie 

umowy z wybranym, zgodnie z zasadą konkurencyjności, wykonawcą; 

12) W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego:  

1) wpłynie tylko jedna ważna oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności za 

spełnioną; 

2) nie wpłynie żadna oferta – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą 

wybranym bez zachowania opisanej powyżej procedury; 

13) Nie jest możliwe dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy, o której 

mowa w ust. 10, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana 

możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej 

zmiany; 

14) Istnieje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości 

nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie 

z wykonawcą, o ile to zamówienie polega na powtórzeniu tego samego 

rodzaju czynności oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia została 

przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim 

przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności. 
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Załącznik 2 
 
 

 

WSKAŹNIKI PROCENTOWE DO OBLICZANIA WARTOŚCI KARY 
ADMINISTRACYJNEJ ZA NARUSZENIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY UE 

 
1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty finansowej dla 

zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE, 

określa się według tabeli 1. 

2. Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty finansowej dla 

zamówień publicznych, które nie są objęte dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE, lub są 

objęte nimi jedynie częściowo, określa się według tabeli 2. 

3. Przez zamówienia, które są jedynie częściowo objęte dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE 

rozumie się zamówienia na usługi wskazane w załączniku II B do dyrektywy 2004/18/WE oraz 

w załączniku XVII B do dyrektywy 2004/17/WE, opiewające na kwoty przekraczające wartości 

progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy. 

4. Przez zamówienia, które nie są objęte dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE rozumie się 

zamówienia opiewające na kwoty nieprzekraczające wartości progowych, od których 

zastosowanie mają wymienione dyrektywy. 

5. Objaśnienie niektórych skrótów: 

1) UPUE – Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 

2) BZP – Biuletyn Zamówień Publicznych, 

3) Pzp – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). 
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Tabela 1.  

Lp. Kategoria 
nieprawidłowości 

Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości W% Uwagi 

1. Niedopełnienie 
obowiązku 
przekazania 
ogłoszenia o 
zamówieniu do UPUE 

1.Przetarg nieograniczony – 

Naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu 

ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu 

upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich 

zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden z poniższych 

sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

2.Przetarg ograniczony – 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 48 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo 

na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

3.Negocjacje z ogłoszeniem – 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 56 ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo 

na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

100%  
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– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

4.Dialog konkurencyjny – 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 60c ust. 1, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo 

na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

5.Punkty 1–4 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach 

przypadków naruszeń powołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem 

art. 32 ust. 2 i 4, z zastrzeżeniem art. 6a Pzp, tj. poprzez podział zamówienia 

na części lub zaniżenie jego wartości, który powoduje że wartość zamówienia 

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8. 

 

6.Stosuje się odpowiednio do przypadków niezastosowania ustawy Pzp 

pomimo takiego obowiązku. 

2. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia 

o zamówieniu do UPUE, 

przy jednoczesnym 

zapewnieniu 

„odpowiedniego poziomu 

upublicznienia" ogłoszenia 

1.Przetarg nieograniczony – 

Naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia 

o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, 

które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

2.Przetarg ograniczony – 

25%  
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Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 48 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu 

odpowiedniego poziomu 

upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich 

zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo przynajmniej na jeden 

z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

3.Negocjacje z ogłoszeniem – 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 56 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo 

przynajmniej na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o 

zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

4.Dialog konkurencyjny – 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 60c ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 

zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo 

przynajmniej na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

5.Punkty 1–4 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach 
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przypadków naruszeń powołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem 

art. 32 ust. 2 i 4, z zastrzeżeniem art. 6a Pzp, tj. poprzez podział zamówienia 

na części lub zaniżenie jego wartości, który powoduje że wartość zamówienia 

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8. 

3. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia 

o konkursie do UPUE 

Naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o konkursie UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu 

ogłoszenia o konkursie w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu 

upublicznienia, które umożliwiałoby uczestnikom z innych państw 

członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden 

z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

100%  

4. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia 

o konkursie do UPUE, przy 

jednoczesnym 

zapewnieniu 

„odpowiedniego poziomu 

upublicznienia" ogłoszenia 

Naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o konkursie UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia 

o konkursie w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, 

które umożliwiałoby uczestnikom z innych państw członkowskich zapoznanie 

się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z poniższych 

sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

25%  

5. Bezprawne udzielenie 

zamówienia w trybie 

negocjacji z ogłoszeniem 

Naruszenie art. 55 ust.1 Pzp, poprzez udzielenie zamówienia w trybie 

negocjacji z ogłoszeniem bez zachowania ustawowych przesłanek 

zastosowania tego trybu. 

25% Wysokość korekty może 

zostać obniżona do 10% 

lub 5% w zależności od 

wagi nieprawidłowości. 

6. Bezprawne udzielnie 

zamówienia w dziedzinie 

obronności 

i bezpieczeństwa w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia, 

dialogu konkurencyjnego 

lub zamówienia z wolnej 

ręki 

Naruszenie art. 131h ust. 3, art. 131 ust. 5, lub art. 131 h ust. 6 Pzp, poprzez 

udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie dialogu konkurencyjnego, 

negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, bez zachowania 

ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów. 

100% Wysokość korekty może 

zostać obniżona do 25%, 

10% lub 5% w zależności 

od wagi nieprawidłowości. 
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7. Bezprawne udzielenie 

zamówienia w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia 

lub zamówienia z wolnej 

ręki 

Naruszenie art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1 Pzp, lub art. 134 ust. 5 i 6, lub art. 70 

Pzp, poprzez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, lub zapytania o cenę bez zachowania 

ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów, z zastrzeżeniem 

postanowień lp. 8 i lp.9. 

100%  

8. Bezprawne udzielenie 

zamówień dodatkowych 

lub uzupełniających 

w trybie zamówienia z 

wolnej ręki 

Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 Pzp, poprzez 

udzielenie bez zachowania ustawowych przesłanek udzielenia zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających, z zastrzeżeniem lp.9. 

100% Za podstawę obliczenia 

korekty przyjmuje się 

część środków funduszy 

UE przekazanych na 

sfinansowanie zamówień 

dodatkowych lub 

uzupełniających. 

Jeżeli wartość zamówień 

dodatkowych lub 

uzupełniających nie 

przekracza progów 

określonych 

w dyrektywach 

zastosowanie ma Tabela 

2. 

9. Udzielenie w trybie 

zamówienia z wolnej ręki 

zamówień dodatkowych 

lub uzupełniających, 

których wartość 

przekracza 20% lub 50% 

wartości zamówienia 

realizowanego 

1.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 50% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do usług 

lub robót budowlanych z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek 

stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. 

 

2.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 20% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do dostaw 

z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek stosowania trybu 

zamówienia z wolnej ręki.  

 

3.Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 50% wartości zamówienia 

podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do robót budowlanych 

z zachowaniem pozostałych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki. 

 

100% Za podstawę obliczenia 

korekty przyjmuje się 

część środków funduszy 

UE przekazanych na 

sfinansowanie zamówień 

dodatkowych lub 

uzupełniających, która 

przekracza 20% lub 50% 

wartości zamówienia 

realizowanego. 
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4.Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 4 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 50% wartości zamówienia 

podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do dostaw z zachowaniem 

pozostałych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki. 

10. Konflikt interesów Naruszenie art. 17 ust.1 lub ust. 2 Pzp, poprzez zaniechanie obowiązku 

wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich 

bezstronności i obiektywizmu lub poprzez złożenie fałszywego oświadczenia 

o braku istnienia podstaw do wykluczenia. 

100%  

11. Brak pełnej informacji 

o warunkach udziału 

w postępowaniu oraz 

kryteriach oceny ofert 

1.Przetarg nieograniczony 

Naruszenie art. 41 pkt 7 i 9 , w zw. z art. 22 ust. 3 Pzp, poprzez brak 

zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UPUE informacji 

o warunkach udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków, opisu kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem ich 

znaczenia i sposobu oceny ofert i/albo art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 Pzp poprzez 

brak zamieszczenia w SIWZ informacji o warunkach udziału w postępowaniu 

oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteriów 

oceny ofert i ich znaczenia, wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają 

dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu. 

 

2.Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny 

Naruszenie art. 48 ust. 2 pkt 6, 7 i 10 Pzp, poprzez brak zamieszczenia 

w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym UPUE informacji o warunkach 

udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opisu sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteriów oceny ofert i ich 

znaczenia, oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i/albo 

art. 36 ust.1 pkt 13 Pzp, poprzez brak zamieszczenia w SIWZ opisu kryteriów, 

którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

25% Wysokość korekty może 

zostać obniżona do 10% 

lub 5 % w zależności od 

wagi nieprawidłowości. 

12. Niewłaściwe stosowanie 

kryteriów oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp, poprzez wybór oferty na podstawie innych 

kryteriów oceny ofert, niż określone w SIWZ. 

25% Wysokość korekty może 

zostać obniżona do 10% 

lub 5% w zależności od 

wagi nieprawidłowości. 

13. Niewłaściwe stosowanie 

kryteriów oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp, poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert 

dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności 

ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

25% Wysokość korekty może 

zostać obniżona do 10% 

lub 5% w zależności od 
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wagi nieprawidłowości. 

14. Ustalenie krótszych niż 

ustawowe terminów 

składania ofert lub 

wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu 

1.Przetarg nieograniczony – 

Naruszenie art. 43 ust. 2 lub ust. 3 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania 

ofert krótszych niż terminy ustawowe. 

 

2.Przetarg ograniczony – Naruszenie art. 49 ust. 2 lub ust. 3, art. 52 lub art. 

134 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert krótszych niż terminy 

ustawowe. 

3.Negocjacje z ogłoszeniem – Naruszenie art. 49 w zw. z art. 56, lub art. 134 

Pzp, poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu krótszych niż terminy ustawowe. 

 

4.Dialog konkurencyjny – Naruszenie art. 49 w zw. z art. 60 c Pzp, poprzez 

ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu krótszych niż terminy ustawowe. 

25% 

10% 

5% 

25% w przypadku gdy 

skrócenie terminu 

> 50% terminu 

ustawowego 

10% w przypadku gdy 

skrócenie terminu 

> 30% terminu 

ustawowego 

5% – w pozostałych 

przypadkach. (wysokość 

5% korekty może zostać 

obniżona do poziomu 

minimalnie 2% 

w przypadku, gdy ze 

względu na wagę 

nieprawidłowości korekta 

5% jest niewspółmierna). 

15. Ustalenie krótszych niż 

ustawowe terminów 

w przypadku 

wprowadzania istotnych 

zmian treści ogłoszenia o 

zamówieniu 

Naruszenie art. 12 a lub 134 ust.3a Pzp polegające na uchybieniu terminom 

określonym w tych przepisach, w przypadku zmiany istotnych elementów 

ogłoszenia. 

25% 

10% 

5% 

25% w przypadku gdy 

skrócenie terminu 

> 50% terminu 

ustawowego 

10% w przypadku gdy 

skrócenie terminu 

> 30% terminu 

ustawowego 

5% – w pozostałych 

przypadkach (wysokość 

5% korekty może zostać 

obniżona do poziomu 

minimalnie 2% w 

przypadku, gdy ze 

względu na wagę 

nieprawidłowości korekta 

5% jest niewspółmierna). 

16. Niedozwolona modyfikacja 

treści SIWZ 

Naruszenie art. 38 ust. 4, 4a, 4b Pzp, poprzez modyfikację treści SIWZ po 

upływie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

25% Wysokość korekty może 

zostać obniżona do 10% 
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w postępowaniu albo przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu bez wymaganej zmiany ogłoszenia; 

z zastrzeżeniem lp. 17. 

lub 5% w zależności od 

wagi nieprawidłowości. 

17. Niedozwolona modyfikacja 

treści SIWZ 

Naruszenie art. 38 ust. 4a Pzp, poprzez modyfikację treści SIWZ w zakresie 

zmiany terminów bez wymaganej zmiany ogłoszenia. 

10% Wysokość korekty może 

zostać obniżona do 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

18. Niedopełnienie 

obowiązków związanych 

z udostępnianiem SIWZ 

1.Naruszenie art. 42 ust. 1 Pzp poprzez nieudostępnienie SIWZ na stronie 

internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu do upływu 

terminu składania ofert. 

 

 

2.Naruszenie art. 51 ust. 4, art. 57 ust. 5, art. 60e ust. 3, art. 64 ust. 3 Pzp 

poprzez nieprzekazanie wykonawcom SIWZ wraz z zaproszeniem do składania 

ofert. 

25% 

10% 

5% 

25% w przypadku, gdy 

czas na zapoznanie się 

wykonawcy z 

dokumentacją został 

skrócony do mniej niż 

50% terminu 

przewidzianego ustawą 

na składanie ofert. 

10% w przypadku, gdy 

czas na zapoznanie się 

z dokumentacją został 

skrócony do mniej niż 

60% terminu 

przewidzianego ustawą 

na składanie ofert. 

5% w przypadku, gdy 

czas na zapoznanie się 

z dokumentacją został 

skrócony do mniej niż 

80% terminu 

przewidzianego ustawą 

na składanie ofert. 

W przypadku opisanym 

w pkt. 2. korekty nie 

nakłada się, gdy 

zamawiający udostępnił 

SIWZ na stronie 
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internetowej informując 

o tym wykonawców 

w momencie zaproszenia 

do składania ofert lub/i w 

ogłoszeniu o zamówieniu. 

19. Określenie 

dyskryminacyjnych 

warunków udziału 

w postępowaniu lub 

kryteriów oceny ofert 

1.Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 22 ust. 4 Pzp, poprzez dokonanie opisu 

sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie 

zapewnia równego traktowania wykonawców. 

 

2.Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 91 ust. 2 Pzp, poprzez określenie 

kryteriów oceny ofert w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję 

oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców. 

25% Wysokość korekty może 

zostać obniżona do 10% 

lub 5% w zależności od 

wagi nieprawidłowości. 

20. Nieprawidłowości w 

zakresie oświadczeń 

i dokumentów 

wymaganych od 

wykonawców 

Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp, poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń 

lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 

5%  

21. Dyskryminacyjny opis 

przedmiotu zamówienia 

1.Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w 

sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

 

2.Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia bez 

zachowania przesłanek określonych w tym przepisie. 

 

3.Naruszenie art. 30 ust. 2, 3 i 4 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia 

bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem ustawowej 

kolejności. 

25% Wysokość korekty może 

zostać obniżona do 10% 

lub 5% w zależności od 

wagi nieprawidłowości. 

22. Niejednoznaczny opis 

przedmiotu zamówienia 

Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie 

dokładnych i niezrozumiałych określeń, nieuwzględniający wszystkich 

wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

10% Wysokość korekty może 

zostać obniżona do 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

23. Ograniczenie kręgu 

potencjalnych 

wykonawców 

1.Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny 

 – Naruszenie art. 51 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 51 ust. 3, art. 57 ust. 2 z 

zastrzeżeniem art. 57 ust. 4 i art. 60 d ust. 2 z zastrzeżeniem art. 60 d ust. 4 

25% Wysokość korekty może 

zostać obniżona do 10% 

lub 5% w zależności od 
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Pzp, poprzez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż 

minimalna liczba przewidziana w ustawie. 

 

2.Negocjacje bez ogłoszenia – Naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp, poprzez 

zaproszenie do negocjacji mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba 

przewidziana w ustawie. 

wagi nieprawidłowości. 

24. Ograniczenie kręgu 

potencjalnych 

wykonawców 

Naruszenie art. 106 ust.1 oraz art. 108 ust. 1 Pzp, poprzez uniemożliwienie 

składania ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do 

udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwienie wykonawcom 

dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenia ofert 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego 

systemu. 

25% Wysokość korekty może 

zostać obniżona do 10% 

lub 5% w zależności od 

wagi nieprawidłowości. 

25. Prowadzenie negocjacji 

dotyczących treści oferty 

Naruszenie art. 87 Pzp, poprzez dokonywanie w toku badania i oceny ofert 

istotnych zmian w treści oferty oraz zmian wymagań zawartych w SIWZ w 

drodze negocjacji między zamawiającym a wykonawcą. 

25% Wysokość korekty może 

zostać obniżona do 10% 

lub 5% w zależności od 

wagi nieprawidłowości. 

26. Niedozwolona zmiana 

postanowień zawartej 

umowy 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez dokonanie istotnej zmiany umowy w 

stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru wykonawcy, 

chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany; z 

zastrzeżeniem postanowień lp. 27. 

25%+100% 25% wartości 

ostatecznego zakresu 

świadczenia. 

100% wartości 

dodatkowej zamówienia 

wynikającej z istotnej 

zmiany umowy. 

27. Niedozwolona zmiana 

postanowień zawartej 

umowy 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez zmianę umowy polegającą na 

zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania 

zawartego w ofercie. 

25%+100% 25% – wartości 

ostatecznego zakresu 

świadczenia. 

100% – wartości 

zmniejszenia zakresu 

świadczenia. 

28. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 89 Pzp, poprzez odrzucenie najkorzystniejszej oferty z 

przyczyn innych niż określone w tym przepisie lub poprzez wybór jako 

najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu; z zastrzeżeniem 

postanowień lp. 29. 

25% Wysokość korekty może 

zostać obniżona do 10% 

lub 5% w zależności od 

wagi nieprawidłowości. 

29. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 89 i art. 90 Pzp, poprzez odrzucenie oferty jako zawierającej 

rażąco niską cenę bez zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie w określonym 

terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

25%  
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wysokość ceny. 

30. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, poprzez wykluczenie wykonawcy, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę, z przyczyn innych niż określone w tych przepisach, 

w tym poprzez zaniechanie wezwania do uzupełnienia/wyjaśnienia 

dokumentów (art. 26 ust. 3 i 4 Pzp) lub wybór jako najkorzystniejszej oferty 

wykonawcy podlegającego wykluczeniu. 

25% Wysokość korekty może 

zostać obniżona do 10% 

lub 5% w zależności od 

wagi nieprawidłowości. 

31. Naruszenia w zakresie 

dokumentowania 

postępowania 

Naruszenie art. 96 lub 97 Pzp, poprzez dokumentowanie postępowania 

w sposób uniemożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu. 

25% Wysokość korekty może 

zostać obniżona do 10% 

lub 5% w zależności od 

wagi nieprawidłowości. 

32. Zawarcie umowy 

w sprawie zamówienia 

publicznego przed 

upływem terminu na 

wniesienie lub rozpatrzenie 

odwołania 

1.Naruszenie art. 94 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego w terminie krótszym, niż określony w ww. artykule, 

z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 Pzp. 

2.Naruszenie art. 183 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przed ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą 

wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie. 

5%  

33. Brak zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp, poprzez niezawiadomienie wykonawców o 

wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5%  
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Tabela nr 2 

Lp. 
Kategoria 

nieprawidłowości 
Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości W% Uwagi 

1. Niedopełnienie 
obowiązku 
zamieszczenia 
ogłoszenia 
o zamówieniu w BZP 

1.Przetarg nieograniczony – 

Naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym 

niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 

oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, 

tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

  

2.Przetarg ograniczony – 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. z art. 48 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

3.Negocjacje z ogłoszeniem – 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. z art. 56 ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

100%  
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4.Dialog konkurencyjny – 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. art. 60c ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

    w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.  

 

5.Licytacja elektroniczna– 

Naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp poprzez niedopełnienie obowiązku 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym 

niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 

oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, 

tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

6.Stosuje się odpowiednio do przypadków niezastosowania ustawy Pzp 

pomimo takiego obowiązku. 

2. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia 

o zamówieniu do BZP, przy 

jednoczesnym zapewnieniu 

„odpowiedniego poziomu 

upublicznienia" ogłoszenia 

1.Przetarg nieograniczony – 

Naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym 

zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 

oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, 

tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

2.Przetarg ograniczony – 

25%  
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Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. z art. 48 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 
– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 
o zamówieniach, 
– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.  
 
3.Negocjacje z ogłoszeniem – 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. z art. 56 ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 
– na stronie internetowej zamawiającego, 
– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 
o zamówieniach, 
– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.  

4.Dialog konkurencyjny – 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. art. 60c ust. 1 Pzp, poprzez niedopełnienie 

obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 

jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 

umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

z ogłoszeniem, tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

5.Licytacja elektroniczna– 

Naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp poprzez niedopełnienie obowiązku 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym 

zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 

oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, 

tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 
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– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 
3. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia 

o konkursie do BZP 

Naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o konkursie BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby uczestnikom 

z innych państw członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo 

na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

100%  

4. Niedopełnienie obowiązku 

przekazania ogłoszenia 

o konkursie do BZP, przy 

jednoczesnym zapewnieniu 

„odpowiedniego poziomu 

upublicznienia" ogłoszenia 

Naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania 

ogłoszenia o konkursie BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego 

poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby uczestnikom z innych państw 

członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na 

jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń 

o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

25%  

5. Bezprawne udzielenie 

zamówienia w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia, 

zamówienia z wolnej ręki 

lub zapytania o cenę 

Naruszenie art. 62 ust. 1, art. 67 ust. 1 lub art. 70 Pzp, poprzez udzielenie 

zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia 

z wolnej ręki lub zapytania o cenę, bez zachowania ustawowych przesłanek 

zastosowania tych trybów. 

100%  

6. Bezprawne udzielenie 

zamówienia, którego 

przedmiotem są usługi 

o charakterze 

niepriorytetowym w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia 

lub zamówienia z wolnej 

ręki 

Naruszenie art. 5 ust. 1a Pzp, poprzez udzielenie zamówienia na usługi 

niepriorytetowe w trybie zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez 

ogłoszenia, bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tych 

trybów. 

100 %  

7. Bezprawne udzielnie 

zamówień dodatkowych lub 

Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 Pzp, poprzez udzielenie bez zachowania 

ustawowych przesłanek udzielenia zamówień dodatkowych lub 

100% Za podstawę obliczenia 

korekty przyjmuje się 
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uzupełniających uzupełniających, z zastrzeżeniem lp.8. część środków funduszy 

UE przekazanych na 

sfinansowanie zamówień 

dodatkowych lub 

uzupełniających. 

8. Bezprawne udzielenie 

w trybie zamówienia 

z wolnej ręki zamówień 

dodatkowych lub 

uzupełniających, których 

wartość nie przekracza 

20% lub 50% wartości 

zamówienia realizowanego 

1.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek 

stosowania trybu z wolnej ręki o łącznej wartości nieprzekraczającej 50% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego). 

 

2.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania ustawowych przesłanek 

stosowania trybu z wolnej ręki o łącznej wartości nieprzekraczającej 20% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego). 

25% Za podstawę obliczenia 

korekty przyjmuje się 

część środków funduszy 

UE przekazanych na 

sfinansowanie zamówień 

dodatkowych lub 

uzupełniających. 

9. Udzielenie w trybie 

zamówienia z wolnej ręki 

zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających, których 

wartość przekracza 20% 

lub 50% wartości 

zamówienia 

podstawowego. 

1.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp, poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 50% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do usług 

lub robót budowlanych z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek 

stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. 

 

2.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp poprzez udzielenie zamówień 

dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 20% 

wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) w odniesieniu do dostaw 

z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek stosowania trybu 

zamówienia z wolnej ręki. 

 

 

 

100% Za podstawę obliczenia 

korekty przyjmuje się 

część środków funduszy 

UE przekazanych na 

sfinansowanie zamówień 

dodatkowych lub 

uzupełniających, która 

przekracza 20% lub 50% 

wartości zamówienia 

realizowanego. 

10. Konflikt interesów Naruszenie art. 17 ust.1 lub ust. 2 Pzp, poprzez zaniechanie obowiązku 

wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich 

bezstronności i obiektywizmu lub poprzez złożenie fałszywego oświadczenia 

o braku istnienia podstaw do wykluczenia. 

100%  

11. Brak pełnej informacji 

o warunkach udziału 

w postępowaniu oraz 

kryteriach oceny ofert 

1.Przetarg nieograniczony 

Naruszenie art. 41 pkt 7 i 9, w zw. z art. 22 ust. 3 Pzp, poprzez brak 

w ogłoszeniu o zamówieniu w BZP informacji o warunkach udziału 

w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, 

opisu kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem ich znaczenia i opisu sposobu 

25% Wysokość korekty może 

zostać obniżona do 10% 

lub 5% w zależności od 

wagi nieprawidłowości. 
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oceny ofert i/albo art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 Pzp poprzez brak zamieszczenia 

w SIWZ informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteriów oceny ofert i ich 

znaczenia, wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu. 

 

2.Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny 

Naruszenie art. 48 ust. 2 pkt 6, 7 i 10 Pzp, poprzez brak zamieszczenia 

w ogłoszeniu o zamówieniu w BZP informacji o warunkach udziału 

w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opisu sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków, kryteriów oceny ofert i ich 

znaczenia, oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i/albo art. 

36 ust.1 pkt 13 Pzp poprzez brak zamieszczenia w SIWZ opisu kryteriów, 

którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

12. Określenie 

dyskryminacyjnych 

warunków udziału 

w postępowaniu lub 

kryteriów oceny ofert 

1.Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 22 ust. 4 Pzp, poprzez dokonanie opisu 

sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie 

zapewnia równego traktowania wykonawców. 

 

2.Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 91 ust.2 Pzp, poprzez określenie 

kryteriów oceny ofert w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję 

oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców. 

25% Wysokość korekty może 

zostać obniżona do 10% 

lub 5% w zależności od 

wagi nieprawidłowości. 

13. Niewłaściwe stosowanie 

kryteriów oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp, poprzez wybór oferty na podstawie innych 

kryteriów oceny ofert, niż określone w SIWZ. 

25% Wysokość korekty może 

zostać obniżona do 10% 

lub 5% w zależności od 

wagi nieprawidłowości. 

14. Niewłaściwe stosowanie 

kryteriów oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp, poprzez stosowanie kryteriów oceny ofert 

dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności 

ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

25% Wysokość korekty może 

zostać obniżona do 10% 

lub 5% w zależności od 

wagi nieprawidłowości. 
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15. Ustalenie krótszych niż 

ustawowe terminów 

składania ofert lub 

wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu 

1.Przetarg nieograniczony – 

Naruszenie art. 43 ust.1 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania ofert 

krótszych niż terminy ustawowe. 

 

2.Przetarg ograniczony – Naruszenie art. 49 ust.1 lub art. 52 ust.1 Pzp, 

poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub terminów składania ofert krótszych niż terminy ustawowe. 

 

3.Negocjacje z ogłoszeniem – Naruszenie art. 49 ust.1 w zw. z art.56 ust. 2 

Pzp, poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu krótszych niż terminy ustawowe. 

 

4.Dialog konkurencyjny – Naruszenie art. 49 ust.1 w zw. z art. 60 c Pzp, 

poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu krótszych niż terminy ustawowe. 

 

5.Licytacja elektroniczna – Naruszenie art. 76 ust. 1 Pzp, poprzez ustalenie 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji krótszych 

niż termin ustawowy. 

 

25% 10% 

5% 
25% w przypadku gdy 

skrócenie terminu 

> 50% terminu 

ustawowego 

10% w przypadku gdy 

skrócenie terminu 

> 30% terminu 

ustawowego 

5% – w pozostałych 

przypadkach (wysokość 

5% korekty może zostać 

obniżona do poziomu 

minimalnie 2% 

w przypadku, gdy ze 

względu na wagę 

nieprawidłowości korekta 

5% jest niewspółmierna). 

16. Ustalenie zbyt krótkich 

terminów w przypadku 

wprowadzania istotnych 

zmian treści ogłoszenia 

o zamówieniu 

Naruszenie art. 12 a Pzp polegające na ustaleniu terminów uniemożliwiających 

wprowadzenie odpowiednich zmian w ofertach lub wnioskach o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, w przypadku zmiany istotnych elementów 

ogłoszenia. 

25% Wysokość korekty może 

zostać obniżona do 10% 

lub 5% w zależności od 

wagi nieprawidłowości. 

(wysokość 5% korekty 

może zostać obniżona do 

poziomu minimalnie 2% 

w przypadku, gdy ze 

względu na wagę 

nieprawidłowości korekta 

5% jest niewspółmierna). 

17. Niedozwolona modyfikacja 

treści SIWZ 

Naruszenie art. 38 ust. 4, 4a, 4b Pzp, poprzez modyfikację treści SIWZ po 

upływie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu bez wymaganej zmiany 

ogłoszenia; z zastrzeżeniem lp. 18. 

25% Wysokość korekty może 

zostać obniżona do 10% 

lub 5% w zależności od 

wagi nieprawidłowości. 
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18. Niedozwolona modyfikacja 

treści SIWZ 

Naruszenie art. 38 ust. 4a Pzp, poprzez modyfikację treści SIWZ w zakresie 

zmiany terminów bez wymaganej zmiany ogłoszenia. 

10% Wysokość korekty może 

zostać obniżona do 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

25% w przypadku, gdy 

czas na zapoznanie się 

wykonawcy 

z dokumentacją został 

skrócony do mniej niż 

50% terminu 

przewidzianego ustawą 

na składanie ofert. 

19. Niedopełnienie obowiązków 

związanych 

z udostępnianiem SIWZ 

1.Naruszenie art. 42 ust. 1 Pzp, poprzez nieudostępnienie SIWZ na stronie 

internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu do upływu 

terminu składania ofert. 

 

2.Naruszenie art. 51 ust. 4, art. 57 ust. 5, art. 60e ust. 3, art. 64 ust. 3, art. 71 

ust. 2 Pzp poprzez nieprzekazanie wykonawcom SIWZ wraz z zaproszeniem 

do składania ofert przy jednoczesnym nieudostępnieniu na stronie 

internetowej. 

25% 10% 

5% 
10% w przypadku, gdy 

czas na zapoznanie się 

z dokumentacją został 

skrócony do mniej niż 

60% terminu 

przewidzianego ustawą 

na składanie ofert. 

5% w przypadku, gdy 

czas na zapoznanie się 

z dokumentacją został 

skrócony do mniej niż 

80% terminu 

przewidzianego ustawą 

na składanie ofert. 

W przypadku opisanym 

w pkt. 2. korekty nie 

nakłada się, gdy 

zamawiający udostępnił 

SIWZ na stronie 

internetowej informując 

o tym wykonawców 

w momencie zaproszenia 

do składania ofert lub/i 
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w ogłoszeniu 

o zamówieniu. 

20. Nieprawidłowości w 

zakresie oświadczeń 

i dokumentów wymaganych 

od wykonawców 

Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp, poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń 

lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 

5%  

21. Dyskryminacyjny opis 

przedmiotu zamówienia 

1.Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

 

2.Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia bez 

zachowania przesłanek wymienionych w tym przepisie. 

 

3.Naruszenie art. 30 ust. 2, 3 i 4 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu 

zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

odniesienia bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem 

ustawowej kolejności. 

25% Wysokość korekty może 

zostać obniżona do 10% 

lub 5% w zależności od 

wagi nieprawidłowości. 

22. Niejednoznaczny opis 

przedmiotu zamówienia 

Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia 

w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie 

dokładnych i niezrozumiałych określeń, nieuwzględniający wszystkich 

wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

 

 

10% Wysokość korekty może 

zostać obniżona do 5% 

w zależności od wagi 

nieprawidłowości. 

23. Ograniczenie kręgu 

potencjalnych wykonawców 

1.Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny  

–Naruszenie art. 51 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 51 ust. 3, art. 57 ust. 2 

z zastrzeżeniem art. 57 ust. 4 i art. 60 d ust. 2 z zastrzeżeniem art. 60 d ust. 4 

Pzp, poprzez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż 

minimalna liczba przewidziana w ustawie.  

 

2.Negocjacje bez ogłoszenia – 

Naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp, poprzez zaproszenie do negocjacji mniejszej 

liczby wykonawców, niż minimalna liczba przewidziana w ustawie. 

 

3.Zapytanie o cenę – Naruszenie art. 71 ust. 1 Pzp, poprzez zaproszenie do 

składania ofert mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba 

przewidziana w ustawie. 

25% Wysokość korekty może 

zostać obniżona do 10% 

lub 5% w zależności od 

wagi nieprawidłowości. 

24. Ograniczenie kręgu Naruszenie art. 106 ust. 1 oraz art. 108 ust. 1 Pzp, poprzez uniemożliwienie 25% Wysokość korekty może 
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potencjalnych wykonawców składania ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas do 

udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwienie wykonawcom 

dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów złożenia ofert 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego 

systemu. 

zostać obniżona do 10% 

lub 5% w zależności od 

wagi nieprawidłowości. 

25. Prowadzenie negocjacji 

dotyczących treści oferty 

Naruszenie art. 87 Pzp, poprzez dokonywanie w toku badania i oceny ofert 

istotnych zmian w treści oferty oraz zmian wymagań zawartych w SIWZ 

w drodze negocjacji między zamawiającym a wykonawcą. 

25% Wysokość korekty może 

zostać obniżona do 10% 

lub 5% w zależności od 

wagi nieprawidłowości. 

26. Niedozwolona zmiana 

postanowień zawartej 

umowy 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez dokonanie istotnej zmiany umowy 

w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru wykonawcy, 

chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany 

w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany; 

z zastrzeżeniem postanowień lp. 27. 

25%+100% 25% wartości 

ostatecznego zakresu 

świadczenia 

100% wartości 

dodatkowej zamówienia 

wynikającej z istotnej 

zmiany umowy 

27. Niedozwolona zmiana 

postanowień zawartej 

umowy 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez zmianę umowy polegającą na 

zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania 

zawartego w ofercie. 

25%+100% 25% – wartości 

ostatecznego zakresu 

świadczenia 

100% – wartości 

zmniejszenia zakresu 

świadczenia 

28. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 89 Pzp, poprzez odrzucenie najkorzystniejszej oferty 

z przyczyn innych niż określone w tym przepisie lub poprzez wybór jako 

najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu; z zastrzeżeniem 
postanowień lp.29. 

25% Wysokość korekty może 

zostać obniżona do 10% 

lub 5% w zależności od 

wagi nieprawidłowości. 

29. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 89 i art. 90 Pzp, poprzez odrzucenie oferty jako zawierającej 

rażąco niską cenę bez zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie 

w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających 

wpływ na wysokość ceny. 

25%  

30. Naruszenia w zakresie 

wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

Naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, poprzez wykluczenie wykonawcy, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę, z przyczyn innych niż określone w tych przepisach, 

w tym poprzez zaniechanie wezwania do uzupełnienia/wyjaśnienia 

dokumentów (art. 26 ust. 3 i 4 Pzp) lub wybór jako najkorzystniejszej oferty 

wykonawcy podlegającego wykluczeniu. 

25% Wysokość korekty może 

zostać obniżona do 10% 

lub 5% w zależności od 

wagi nieprawidłowości. 

31. Naruszenia w zakresie Naruszenie art. 96 lub 97 Pzp, poprzez dokumentowanie postępowania 25% Wysokość korekty może 
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dokumentowania 

postępowania 

w sposób uniemożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu. zostać obniżona do 10% 

lub 5% w zależności od 

wagi nieprawidłowości. 

32. Zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego 
przed upływem terminu na 
wniesienie lub rozpatrzenie 
odwołania 

1.Naruszenie art. 94 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w terminie krótszym, niż określony w ww. artykule, 
z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 Pzp. 
 
2.Naruszenie art. 183 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przed ogłoszeniem przez Krajową Izbę Odwoławczą 
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie. 

5%  

33. Brak zawiadomienia 

o wyborze oferty 

Naruszenie art. 92 ust. 1 Pzp, poprzez niezawiadomienie wykonawców 

o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5%  
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu 

„Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 

modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 45 

ust. 1 pkt ustawy z dnia … 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. poz. …). 

Podstawowe zasady wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w ramach EFRROW określają 

przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1698/2005 (Dz. U. L 347/487 z 20.12.2013, z późn. zm.). 

Charakter projektowanego rozporządzenia jest w znacznej mierze zdeterminowany 

regulacjami wspólnotowymi w tym zakresie, przede wszystkim regulacjami rozporządzenia 

nr 1305/2013, aktów prawnych wydanych na jego podstawie, jak również innych przepisów Unii 

Europejskiej dotyczących tego zakresu spraw. 

Ustawa jest aktem prawnym określającym działania ujęte w Programie Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanym dalej „Programem”, wdrażane na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, oraz ogólne warunki i tryb przyznawania, wypłaty pomocy finansowej 

w zakresie nieokreślonym w przepisach Unii Europejskiej oraz przewidzianym w przepisach do 

określenia przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.  

Na podstawie art. 34 projektu ustawy podstawą do przyznania pomocy beneficjentom 

działania „Inwestycje w środki trwałe”, w ramach którego wdrażane jest poddziałanie „Wsparcie 

na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”  

jest umowa, a nie decyzja administracyjna. Do postępowań w sprawie przyznania pomocy 

prowadzonych przez podmiot wdrażający nie stosuje się wobec tego przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów wskazanych w tej ustawie. Konieczne 

jest zatem przyjęcie szczegółowych regulacji dotyczących wzajemnych relacji między 
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wnioskodawcą lub beneficjentem działania, a podmiotem wdrażającym, trybu postępowania przy 

przyznaniu pomocy i trybu jej wypłaty na etapie realizacji operacji po zawarciu umowy. 

Projektowane rozporządzenie ma zapewnić stworzenie sprawnego i efektywnego systemu 

wdrażania przedmiotowego poddziałania i w związku z tym zostały w nim określone 

szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty pomocy finansowej w ramach tego działania, 

w tym: 

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność, 

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy oraz 

wnioski o płatność, 

3) kryteria wyboru operacji, 

4) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy , zwana 

dalej „umową”, 

5) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc, oraz 

warunki i tryb przyznawania tej pomocy. 

Określając warunki przyznawania pomocy, uregulowano szczegółowo wysokość i zakres 

pomocy, kryteria przyznawania pomocy dotyczące beneficjenta i realizowanej przez niego 

operacji. Projektowane rozporządzenie określa także tryb, w tym terminy rozpatrywania wniosku 

o przyznanie pomocy i wniosku o płatność, zawierania umów oraz wypłaty pomocy.  

Projektowane rozporządzenie ma na celu wprowadzenie do systemu prawnego 

podstawowych zasad funkcjonowania podziałania „Wsparcie na inwestycje związane 

z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego Programem, 

istotnych z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów.  

Poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją 

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, w ramach którego realizowane są operacje z typu 

„Scalanie gruntów” jest zbieżne ze schematem I działania „Poprawianie i rozwijanie 

infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” realizowanym 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, stąd też określając 

podmiotowe kryteria dostępu oraz system wdrożenia kierowano się częściowo doświadczeniami 

z wdrażania ww. działania w latach 2007–2013. W projekcie rozporządzenia powtórzono 

w części regulacje, które obowiązywały w działaniu „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury 

związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętym Programem Rozwoju 
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Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, niemniej jednak konieczna była modyfikacja niektórych 

projektowanych przepisów ze względu na zmianę formy przyznawania pomocy 

w przedmiotowym poddziałaniu. W okresie programowania pomoc przyznawana będzie na 

podstawie umowy o przyznaniu pomocy, podczas gdy w okresie programowania 2007–2013, 

pomoc udzielana była w drodze decyzji administracyjnej.  

Działanie „Inwestycje w środki trwałe” należy do grupy działań o charakterze 

inwestycyjnym. Beneficjent realizuje swoją operację, w skład której wchodzą inwestycje 

wpisujące się w zakres określony w Programie, a pomoc udzielana w ramach przedmiotowego 

działania stanowi refundację poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Przepisy projektowanego 

rozporządzenia, uwzględniając wspólnotowe reguły dotyczące kwalifikowalności kosztów 

w przypadku działań o charakterze inwestycyjnym, zawarte w rozporządzeniu nr 1305/2013, 

wprowadzają regulacje dotyczące zakresu i zasad ponoszenia kosztów kwalifikowalnych. 

Regulując tryb składania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność, 

projektowane rozporządzenie określa sposób naboru wniosków o przyznanie pomocy, zakres 

informacji, które zawiera wniosek o przyznanie pomocy, warunki ubiegania się o pomoc, 

warunki i terminy rozpatrywania wniosków oraz przypadki, w których podmiot wdrażający nie 

przyznaje pomocy, wzywa do usunięcia braków, wzywa beneficjenta do wyjaśnienia faktów 

istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów. 

Pomoc jest przyznawana na podstawie umowy zawieranej w formie pisemnej między podmiotem 

wdrażającym, którym jest samorząd województwa, a beneficjentem działania, którym jest 

starosta. Projektowane rozporządzenie zawiera przepisy szczegółowe dotyczące 

m.in.: formularza umowy, jego udostępnienia, postanowień umowy w zakresie praw 

i obowiązków stron, przyjętych zabezpieczeń należytego wykonania przez beneficjenta 

zobowiązań oraz ogólne warunki wypłaty środków finansowych. 

Biorąc pod uwagę doświadczenie we wdrażaniu działań PROW 2007–2013, konieczność 

szczegółowej kontroli wniosku oraz średni czas niezbędny na jego rozpatrzenie, 

w projektowanym rozporządzeniu określono termin rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy 

na 4 miesiące od dnia zamknięcia naboru.  

Projektowane rozporządzenie wprowadza przepisy dotyczące obliczania i oznaczania 

terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznania 

pomocy i wypłaty środków, przedłużenia terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych 
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czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy, a także wstrzymania biegu 

terminów. 

Określony w projekcie rozporządzenia zakres i tryb przyznawania pomocy osobom 

uprawnionym, w szczególności sposób postępowania z wnioskiem o przyznanie pomocy 

i wnioskiem o płatność, z uwzględnieniem terminów oraz zasad rozliczania operacji mają na celu 

wprowadzenie do systemu prawnego szczegółowych regulacji w obszarze przedmiotowego 

poddziałania, objętego Programem, oraz zapewnienie sprawnego wdrożenia tego poddziałania.  

Projekt rozporządzenia będzie opiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie ma na celu wdrożenie przepisów Unii Europejskiej, 

w związku z tym jego projekt nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 

poz. 597). 

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym 

projektem zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. 

zm.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji. 

Projekt rozporządzenia zostanie ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Wprowadzenie do porządku prawnego regulacji niezbędnych do wdrożenia podziałania „Inwestycje związane 

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje 

w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Wsparcie na inwestycje w infrastrukturę 

związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego  Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 45 ust. 1 pkt 1 projektu ustawy  

z dnia … o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20140–2020.  

Projektowane regulacje dotyczą określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje w infrastrukturę związane z rozwojem, 

modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia pozwoli przyznawać pomoc na realizację 

inwestycji z zakresu scalania gruntów realizowanych w ramach przedmiotowego podziałania. Wdrożenie 

działania wpłynie na poprawę wyników gospodarczych gospodarstw rolnych poprzez ich restrukturyzację 

i zmiany w strukturze agrarnej. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak informacji na temat problemów w krajach członkowskich OECD i UE związanych z wdrażaniem działań na  

podstawie  przepisów 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 uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 

z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.). 
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Beneficjenci działania  

– jednostki samorządu 

terytorialnego (powiaty)  

314 PROW 2014–2020 Beneficjentem 

przedmiotowego 

poddziałania jest starosta 

powiatowy, stąd 

oddziaływanie projektu 

rozporządzenia ma 

potencjalny wpływ na te 

podmioty. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia został wysłany do:  

1) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 

2) Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

3) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”, 

4) Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”, 

5) Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 

6) Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 

7) Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników, 

8) Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, 

9) Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”, 

10) Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, 

11) Krajowej Rady Izb Rolniczych, 

12) Krajowej Izby Gospodarczej - Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego;  

13) Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, 

14) Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”, 

15) Krajowej Rady Spółdzielczej, 

16) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, 

17) Konfederacji Lewiatan;   

18) Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”, 

19) Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP, 

20) Forum Związków Zawodowych, 

21) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 

22) Związku Rzemiosła Polskiego, 

23) Business Centre Club, 

24) Rady Gospodarki Żywnościowej, 

25) Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych Izby Gospodarczej, 

26) Związku Powiatów Polskich, 

27) Związku Gmin Wiejskich RP, 

28) Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia pozostanie bez ryzyka dla sektora finansów publicznych 

(tj. ryzyka niekwalifikowalności wydatków oraz ryzyka pokrycia zobowiązań z budżetu państwa po 

31 grudnia 2015 r.). 
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(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie  

(0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła finansowania  

 

 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

 

 

 

 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe   

Wejście w życia rozporządzenia nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu duże  
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niepieniężnym przedsiębiorstwa 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

 

 

 

 

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie ma wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

  sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na 

środowisko naturalne, poprzez preferowanie w ramach selekcji operacji, projektów 

mających pozytywny wpływ na środowisko i poprawiających walory krajobrazowe. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14  dni od dnia ogłoszenia. 
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12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluację Programu organizuje się na bazie wieloletniej i obejmuje ona okres 2014–2023. Ewaluacja 

prowadzona będzie zgodnie ze wspólnym systemem monitorowania i oceny opracowywanym wspólnie przez 

Komisję i Państwa Członkowskie i przyjętym przez KE w drodze aktu wykonawczego. Wykonana zostanie 

ocena ex ante oraz ocena ex post Programu. Ponadto realizowane będą ewaluacje zgodnie z zawartym 

w Programie Planem Ewaluacji. 

Zgodnie z art. 72 rozporządzenia nr 1305/2013, instytucja zarządzająca oraz komitet monitorujący monitorują 

jakość realizacji programu poprzez wskaźniki finansowe oraz wskaźniki produktów i celów. 

Wskaźniki monitorowania zostaną zdefiniowane dla PROW w systemie monitorowania i ewaluacji określonym 

na poziomie unijnym, przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych działań realizowanych w ramach Programu. 

Zgodnie z art. 69 rozporządzenia nr 1305/2013 wskaźniki monitorowania powiązane są ze strukturą i celami ram 

polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz umożliwiają ocenę postępów, skuteczność i efektywność w zakresie 

realizacji polityki w stosunku do celów na poziomie unijnym oraz krajowym. Dane dla celów monitorowania 

będą gromadzone na poziomie operacji, działań i celów szczegółowych. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/02-kt 



 

 

Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1) 

z dnia 

 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, 

obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020 

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia … 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. 

poz. …) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów 

rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020, zwanej dalej „pomocą”, w tym: 

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność; 

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy; 

3) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy, 

zwana dalej „umową”; 

4) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa 

lub jego części może być przyznana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania pomocy. 

§ 2. 1. O pomoc może ubiegać się podmiot, który: 

1) prowadzi mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, w rozumieniu zalecenia Komisji 

2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro-, 

małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36) i wykonuje działalność 

w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych lub  

                                                      
1) 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261). 
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2) rozpoczyna prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych 

– dotyczy wniosków o przyznanie pomocy, składanych przez rolnika, domownika lub 

małżonka rolnika, podlegających w pełnym zakresie przepisom o ubezpieczeniu 

społecznym rolników;  

3) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów 

rozporządzenia nr 1305/2013 oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego 

rozporządzenia lub przepisów odrębnych; 

4) jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu; 

5) nie jest uznaną organizacją producentów owoców i warzyw, w której programie 

operacyjnym uwzględniono realizację zadań inwestycyjnych o zakresie zbieżnym 

z zakresem poddziałania, o którym mowa w § 1. 

2. Produkt będący wynikiem przetwarzania, o którym mowa w ust. 1, jest również 

produktem rolnym, rozumianym jako produkt z zakresu Załącznika I do Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Nr 90, poz. 864/2, 

z późn. zm.), w zakresie: 

1) co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w wykazie określonym 

w załączniku nr 1 do rozporządzenia lub 

2) przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne. 

3. Wysokość obrotu wyrażoną w złotych dla przedsiębiorstw wymienionych w ust. 1 

pkt 1 przelicza się na euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 

w ostatnim dniu roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym złożono wniosek 

o przyznanie pomocy. 

4. Oceniając spełnienie warunku określonego w ust. 1 pkt 4, bierze się pod uwagę 

dotychczasowe wyniki finansowe podmiotu ubiegającego się o pomoc, prognozy co do jego 

wyników finansowych oraz możliwość sfinansowania realizacji operacji, w tym ze środków 

pochodzących z kredytu lub pożyczki, co weryfikowane jest na podstawie analizy danych 

ekonomicznych dotyczących dotychczasowej działalności gospodarczej oraz projekcji 

finansowych zawartych w biznesplanie.  

5. Udzielenie pomocy możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji nie 

jest możliwa bez udziału środków publicznych – (unikanie tzw. efektu deadweight). Podmiot 

ubiegający się o wsparcie powinien udowodnić konieczność dofinansowania inwestycji ze 

środków publicznych. 
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§ 3. 1. Pomoc jest przyznawana na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane 

z prowadzeniem działalności: 

 1) spełniające wymagania określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020, zwanym dalej „Programem”, w szczególności uzasadnioną ekonomicznie, 

w tym pod względem jej kosztów, oraz zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów 

działania, o którym mowa w § 1; 

 2) która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych. 

2. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie pod względem jej kosztów związanych 

z inwestycją polegającą na budowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie lub remoncie 

połączonym z modernizacją, jeżeli wartość kosztorysowa tych robót w rozumieniu 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) odpowiada ich wartości rynkowej 

i została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego metodą kalkulacji 

uproszczonej zgodnie z tym rozporządzeniem. 

3. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie pod względem jej kosztów związanych 

z inwestycjami innymi niż określone w ust. 2, w zakresie danego zadania ujętego 

w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, jeżeli koszty te zostały ustalone na podstawie 

najkorzystniejszej oferty spośród ofert otrzymanych od co najmniej 3 dostawców lub 

wykonawców, chyba że koszty te znacząco przekraczają wartość rynkową takich inwestycji 

w zakresie danego zadania. 

4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewnia wnioskodawcom 

możliwość upubliczniania informacji o udzielanych zamówieniach, poprzez udostępnienie 

strony internetowej, służącej publikacji ogłoszeń o zamówieniach.  

5. W przypadku gdy rzeczy lub usługi objęte danym zadaniem ujętym w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym operacji można nabyć od mniej niż 3 dostawców lub wykonawców, 

w szczególności gdy jest to uzasadnione koniecznością zastosowania technologii zgodnej 

z technologią produkcji stosowaną przez wnioskodawcę, operacja może zostać uznana za 

uzasadnioną ekonomicznie pod względem kosztów, o których mowa w ust. 3, jeżeli zostały 

one ustalone na podstawie najkorzystniejszej oferty spośród ofert otrzymanych od mniej niż 

3 dostawców lub wykonawców, chyba że koszty te znacząco przekraczają wartość rynkową 

takich inwestycji w zakresie danego zadania. 

6. Przez najkorzystniejszą ofertę w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu 
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rzeczowo-finansowym operacji należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy 

bilans ceny i innych kryteriów określonych przez wnioskodawcę w zapytaniu ofertowym. 

7. Przepisów ust. 2–5 nie stosuje się do zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- 

-finansowym operacji, którego koszt nie przekracza 20 tys. zł. 

8. Pomoc jest przyznawana podmiotowi, który spełnia warunki określone w § 2 ust. 1 

i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności, jeżeli: 

 1) zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upływa 

5 lat od dnia przyznania pomocy, w każdym roku, będzie: 

a) zaopatrywał się w co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do 

produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawierających mechanizm 

ustalania cen nabycia produktów rolnych, zawieranych bezpośrednio z: 

   – producentami rolnymi, 

   – grupami lub organizacjami producentów,  

   – związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów lub 

   – podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne, 

b) wykorzystywał do zamrażania i przechowywania produktów rolnych na podstawie 

umów zawieranych co najmniej na 3 lata z producentami rolnymi lub podmiotami, 

które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi, co 

najmniej 50% zdolności przechowalniczych zakładu przeznaczonego do świadczenia 

usług w zakresie zamrażania i przechowywania produktów rolnych; 

 2) zostały spełnione inne warunki określone w rozporządzeniu oraz wymagania określone 

przepisami prawa związanymi z realizacją operacji, w tym obowiązujące standardy 

weterynaryjne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. 

9. Przepisu ust. 8 pkt 1 nie stosuje się do podmiotów przetwarzających: 

1) produkty rolne wytworzone przez ich członków; 

2) miód, produkty runa leśnego lub dziczyznę; 

3) wyłącznie produkty rolne wytworzone w ramach prowadzonej przez nie działalności 

rolniczej; 

4) podmiotów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2. 

10. Pomoc jest przyznawana, jeżeli: 

 1) operacja będzie realizowana w nie więcej niż: 

a) czterech etapach, 
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b) dwóch etapach – w przypadku operacji, w których wysokość pomocy nie przekracza 

3 mln złotych; 

 2) złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy; 

 3) zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi 

w terminie: 

a) 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w kilku 

etapach, 

b) 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych 

w jednym etapie 

– lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.; 

 4) płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości 

pomocy. 

11. W przypadku operacji obejmujących inwestycje polegające na nabyciu rzeczy 

będących przedmiotem leasingu: 

 1) pomoc jest przyznawana, jeżeli: 

a) operacja będzie realizowana w nie więcej niż pięciu etapach, przy czym w odniesieniu 

do części operacji obejmującej wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy 

będących przedmiotem leasingu będzie realizowana zgodnie z ust. 10 pkt 1, 

b) złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią nastąpi po upływie 6 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy, przy czym złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią 

w odniesieniu do części operacji obejmującej wyłącznie inwestycje niepolegające na 

nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu nastąpi w terminie określonym 

w ust. 10 pkt 2, 

c) wniosek o płatność będzie składany nie częściej niż co 6 miesięcy, 

d) zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi 

w terminie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 

30 czerwca 2023 r., przy czym złożenie ostatniego wniosku o płatność w odniesieniu 

do części operacji obejmującej wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy 

będących przedmiotem leasingu nastąpi w terminach określonych w ust. 10 pkt 3; 

 2) nie stosuje się przepisu ust. 10 pkt 4. 

12. Przez wniosek o płatność: 

 1) pośrednią – rozumie się wniosek o płatność składany po zrealizowaniu każdego z etapów 

operacji, jeżeli dany etap nie jest etapem końcowym; 
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 2) ostateczną – rozumie się wniosek o płatność składany po zrealizowaniu całej operacji. 

 

§ 4. 1. Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów: 

1) budowy lub modernizacji zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury 

handlu hurtowego produktami rolnymi;  

2) operacji związanych ze sprzedażą detaliczną – warunek ten dotyczy rolnika, domownika 

lub małżonka rolnika, rozpoczynającego prowadzenie działalności o której mowa w § 2 

ust. 1 pkt 2; 

3) ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji; 

4) poniesionych: 

a) od dnia zawarcia umowy, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji 

w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, 

a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – poniesionych nie wcześniej niż 

w dniu 1 stycznia 2014 r., 

b) w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu 

– zwanych dalej „kosztami kwalifikowalnymi”. 

2. W przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również 

koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż 

od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, jeżeli realizacja zestawienia 

rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej 

niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy. 

3. W przypadku rolnika, domownika lub małżonka rolnika, rozpoczynającego 

prowadzenie działalności, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, w przypadku przyznania pomocy 

do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty poniesione przez wnioskodawcę od dnia 

zawarcia umowy.  

4. Pomoc nie obejmuje kosztów innych niż określone w § 5, w szczególności: 

1) nabycia nieruchomości; 

2) podatku od towarów i usług (VAT); 

3) nabycia używanych rzeczy; 

4) leasingu zwrotnego, w tym dodatkowych kosztów związanych z umową leasingu, takich 

jak np. marża finansującego i ubezpieczenie; 

5) budowy nowych zakładów, rozumianych jako budynki lub budowle wraz z instalacjami, 

niezbędnymi do prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej w tym zakładzie 

od minimum 1 roku w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy – dotyczy 
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podmiotów sektorów przetwórstwa i wprowadzania do obrotu wymienionych 

w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w przypadku przedsiębiorstw, o których mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 1. 

5. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione 

przez beneficjenta, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych. 

6. W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych: 

1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo 

2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego 

– o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013, koszty te 

podlegają refundacji w wysokości określonej w ust. 4, pomniejszonej o 10%. 

7. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego 

kodu rachunkowego, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013, 

odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo – w przypadku gdy na 

podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg 

rachunkowych – przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów 

księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”. 

8. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji 

Programu wynosi: 

1) 3 000 000 zł, w przypadku przedsiębiorstwa, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, albo 

2) 15 000 000 zł w przypadku przedsiębiorstwa, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 

będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji 

producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich 

związkach lub 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 r., str. 671); 

3) 300 000 zł w przypadku rolnika, domownika lub małżonka rolnika rozpoczynającego 

działalność, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2. 

9. Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji przez podmioty, 

o których mowa w ust. 8 pkt 1 i 2, wynosi 100 000 zł, a w przypadku podmiotów, o których 

mowa w ust. 8 pkt 3, wynosi 10 000 zł.  
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10. Przy ustalaniu limitu, o którym mowa w ust. 8, uwzględnia się sumę kwot pomocy 

wypłaconej w ramach operacji zrealizowanych i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji 

niezakończonych. 

 

§ 5. 1. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, zalicza się 

koszty: 

1) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją: 

a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu 

hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych), 

b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów 

podstawowych: 

– innych niż związanych z ochroną środowiska, 

– kotłowni, oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną i obiektów 

wykorzystywanych do produkcji biogazu, związanych z ochroną środowiska, 

c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.), 

d) pomieszczeń administracyjnych stanowiących integralną część obiektów 

podstawowych w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych 

obiektów 

– niezbędnych do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń; 

2) zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności: 

a) maszyn lub urządzeń do: 

– magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, 

– przetwarzania produktów rolnych, 

– magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do 

sprzedaży, 

b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub 

magazynowania, 

c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania 

procesem produkcji, lub magazynowania; 

3) wdrożenia systemów zarządzania jakością; 

4) rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto 

nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 2 lit. a i b, jeżeli przeniesienie własności tych 
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rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia 

złożenia wniosku o płatność ostateczną; 

5) wymienione w pkt 1–4 związane ze sprzedażą detaliczną – dotyczy rolnika, domownika 

lub małżonka rolnika, rozpoczynającego prowadzenie działalności, o której mowa w § 2 

ust. 1 pkt 2; 

6) opłat za patenty i licencje. 

2. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, zalicza się koszty 

w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, obejmujące 

koszty: 

1) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: 

a) kosztorysów, 

b) projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych, 

2) przygotowania biznesplanu: 

a) w wysokości do 50 tys. złotych – w przypadku wykonywania działalności, o której 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 

b) w wysokości do 5 tys. złotych – w przypadku rozpoczynania działalności, o której 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 2; 

3) sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub 

konserwatorskiego. 

3. Do kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i b, zalicza się koszty 

transportu do miejsca realizacji operacji: 

1) materiałów służących realizacji operacji; 

2) maszyn i urządzeń objętych operacją. 

 

§ 6. 1. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, informację o możliwości 

składania w danym roku wniosków o przyznanie pomocy oraz zakres pomocy, na swojej 

stronie internetowej oraz w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, na co 

najmniej 90 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków. 

2. Prezes Agencji określa w informacji, o której mowa w ust. 1, dzień rozpoczęcia oraz 

dzień zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, przy czym termin ten 

nie może być dłuższy niż 30 dni. 

 

§ 7. 1. W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy na każde 

przedsiębiorstwo albo jego wyodrębnioną organizacyjnie część, w których jest prowadzona 
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działalność objęta pomocą albo jednego wnioskodawcę, który rozpoczyna prowadzenie 

działalności, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.  

2. Złożenie więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy skutkuje weryfikacją 

wyłącznie wniosku złożonego jako pierwszy. Pozostałe wnioski nie podlegają rozpatrzeniu.  

 

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę 

albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, 

w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. 

2. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy osobiście albo przez 

upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, Agencja niezwłocznie wydaje 

potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę złożenia wniosku, opatrzone pieczęcią Agencji 

oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. 

3. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy został złożony przesyłką rejestrowaną nadaną 

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, dniem złożenia wniosku jest dzień nadania 

tej przesyłki.  

4. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy następuje: 

1) w Centrali Agencji – w przypadku wnioskodawców, prowadzących przedsiębiorstwo, 

zgodnie z zaleceniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1; 

2) w oddziale regionalnym Agencji – w przypadku rolnika, domownika lub małżonka 

rolnika rozpoczynającego prowadzenie działalności, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2. 

 

§ 9. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera w szczególności: 

1) numer identyfikacyjny wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności; 

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

wnioskodawcy; 

3) numer identyfikacji podatkowej wnioskodawcy; 

4) numer PESEL wnioskodawcy lub numer paszportu w przypadku osoby nieposiadającej 

obywatelstwa polskiego; 

5) określenie kategorii przedsiębiorstwa prowadzonego przez wnioskodawcę, zgodnie 

z zaleceniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;  

6) opis planowanej operacji, w tym określenie: 

a) miejsca jej realizacji, 
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b) jej celów i ich zgodności z celami Programu, 

c) jej kosztów, w szczególności związanych z wprowadzeniem nowych produktów, 

procesów lub technologii produkcji w skali całego przedsiębiorstwa, poprawą ochrony 

środowiska i wdrażaniem systemów zarządzania jakością; 

3) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji; 

4) kwotę wnioskowanej pomocy; 

5) listę załączników. 

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:  

1) biznesplan sporządzony na formularzu udostępnionym przez Agencję; 

2) kosztorys inwestorski opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję 

polegającą na budowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie lub remoncie 

połączonym z modernizacją; 

3) kopie co najmniej 3 zapytań dotyczących nabycia rzeczy lub usług skierowanych do 

różnych dostawców lub wykonawców (zapytań ofertowych) oraz kopie 3 ofert 

stanowiących odpowiedź na te zapytania wraz z uzasadnieniem wyboru oferty 

– w przypadku każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, 

którego koszt przekracza 20 tys. zł, dotyczącego inwestycji innej niż określona w pkt 3; 

4) kopię co najmniej jednej oferty dotyczącej nabycia rzeczy lub usług otrzymanej od 

co najmniej jednego dostawcy lub wykonawcy – w przypadku każdego zadania ujętego 

w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, którego koszt nie przekracza 20 tys. zł, 

dotyczącego inwestycji innej niż określona w pkt 3; 

5) kopię dokumentu tożsamości – w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna albo 

wspólnik spółki cywilnej będący osobą fizyczną; 

6) oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające, że prowadzi jedno z przedsiębiorstw 

określonych w zaleceniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, sporządzone na formularzu 

udostępnionym przez Agencję; 

7) kopię umowy spółki cywilnej – w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach 

wykonywanej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej; 

8) kopię uchwały wspólników spółki cywilnej upoważniającą wspólnika tej spółki do 

złożenia wniosku w imieniu wspólników – w przypadku gdy operacja będzie realizowana 
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w ramach wykonywanej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej i wspólnik 

składa wniosek w imieniu wspólników; 

9) kopię promesy udzielenia kredytu lub pożyczki lub kopię umowy kredytowej lub umowy 

pożyczki – w przypadku gdy operacja będzie współfinansowana ze środków 

pochodzących z kredytu lub pożyczki; 

10) kopię promesy umowy leasingu dotyczącej planowanego zakupu rzeczy wraz 

z harmonogramem spłat rat leasingowych z wyszczególnieniem części kapitałowej 

i części odsetkowej; 

11) oświadczenie wnioskodawcy dotyczące nieruchomości, na której będzie realizowana 

operacja, zawierające w szczególności numer księgi wieczystej prowadzonej dla tej 

nieruchomości, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję; 

12) odpis aktu notarialnego nabycia nieruchomości, na której będzie realizowana operacja 

– w przypadku gdy tytuł prawny wnioskodawcy do tej nieruchomości nie został 

ujawniony w księdze wieczystej;  

13) kopię umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości, na której będzie 

realizowana operacja, lub innej umowy, na podstawie której wnioskodawca posiada tę 

nieruchomość – w przypadku gdy operacja będzie realizowana na nieruchomości będącej 

przedmiotem takiej umowy; 

14) pełnomocnictwo, jeżeli wniosek w imieniu wnioskodawcy składa pełnomocnik lub jeżeli 

wnioskodawca w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy będzie 

reprezentowany przez pełnomocnika; 

15) kopie ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest 

wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją, a także 

kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych w odrębnych 

przepisach warunków realizacji inwestycji objętych operacją – w przypadku gdy 

w ramach operacji będą realizowane tego typu inwestycje; 

16) inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania pomocy. 

3. Kopie dokumentów załącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność 

z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie 

kopii poświadczonych przez notariusza. 

4. Agencja udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze tych 

załączników, których złożenie jest wymagane, nie później niż w dniu podania do publicznej 

wiadomości informacji, o której mowa w § 6. 



– 13 – 

 

 

5. Wnioskodawca informuje Agencję o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych 

wnioskiem, niezwłocznie po ich zaistnieniu. 

 

§ 10. 1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie lub nie 

zawiera co najmniej jednej z informacji, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1–7, lub nie 

dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów wymienionych w § 9 ust. 2 pkt 1–3, 

Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 35 ustawy z dnia … 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, 

zwanej dalej „ustawą”, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli informacje, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1–7, 

wynikają bezpośrednio z dokumentów dołączonych do wniosku o przyznanie pomocy lub są 

zawarte w ewidencji producentów w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności. 

3. Jeżeli we wniosku o przyznanie pomocy nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma 

możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się 

bez rozpatrzenia. 

4. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie spełnia innych niż określone w ust. 1 i 2 

wymagań, Agencja wzywa wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia braków 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości 

przesłanki nieprzyznania pomocy. 

5. Jeżeli wnioskodawca, pomimo wezwania do usunięcia braków, nie usunął w terminie: 

 1) żadnego z braków, Agencja nie przyznaje pomocy; przepis art. 35 ustawy, dotyczący 

odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio; 

 2) wszystkich braków, Agencja wzywa ponownie wnioskodawcę, w formie pisemnej, do 

usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą 

niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy. 

6. Jeżeli wnioskodawca, pomimo ponownego wezwania do usunięcia braków, nie usunął 

w terminie wszystkich braków, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 35 ustawy, 

dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio. 

7. Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez wnioskodawcę 

w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, 

z wyłączeniem: 
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 1) zmian wynikających z wezwań Agencji, 

 2) jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo- 

-finansowego operacji 

– jeżeli zmiany te nie spowodują zmiany celów operacji wskazanych we wniosku 

o przyznanie pomocy oraz zwiększenia kwoty pomocy. 

 

§ 11. 1. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję przy zastosowaniu 

kryteriów wyboru operacji. 

2. Agencja, ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia wszystkie wnioski 

o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio 

w Agencji w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2. 

3. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów 

przyznanych na podstawie następujących kryteriów: 

1) wnioskodawca prowadzi działalność jako jeden z następujących podmiotów: grupa 

producentów, organizacja producentów, związek grup lub zrzeszenie organizacji 

producentów, w rozumieniu przepisów, o których mowa w § 8 pkt 2 – … pkt; 

2) wnioskodawca prowadzi przedsiębiorstwo w formie spółdzielni – … pkt; 

3) wnioskodawca jest młodym rolnikiem, tj. rolnikiem poniżej 40. roku życia, podlegającym 

ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – dotyczy 

naborów dla rolników, domowników lub małżonków rolników, rozpoczynających 

działalność, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 – … pkt; 

4) wnioskodawca zaopatruje się w surowce do produkcji na podstawie długoterminowych 

umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczającym 

50% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych – … pkt; 

5) planowana do realizacji operacja dotyczy innowacyjności w zakresie wprowadzenia 

nowych lub ulepszonych produktów, procesów i technologii lub zakłada działania 

związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałania zmianom klimatu – … pkt; 

6) wnioskodawca uczestniczy w unijnych lub krajowych systemach jakości lub przetwarza 

produkty rolne pochodzące bezpośrednio od producentów ekologicznych – … pkt; 

7) operacja będzie realizowana w gminach należących do powiatów w których bezrobocie, 

według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa 

w § 6 ust. 1, było: 

a) najwyższe w kraju – … punktów, 
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b) niższe niż bezrobocie, o którym mowa w lit. a – liczba punktów, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku, jest proporcjonalnie mniejsza od liczby punktów określonej 

w lit. a, zgodnie z wartością bezrobocia; 

8) dotyczącej wybranych sektorów przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów 

rolnych – ... pkt. 

4. Kolejność, o której mowa w ust. 1, jest ustalana od operacji, która uzyskała największą 

liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów, przy czym aby 

zakwalifikować się do ubiegania o wsparcie wnioskodawca musi uzyskać co najmniej … pkt. 

5. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejności w zakresie 

pierwszeństwa przysługiwania pomocy decyduje niższa wartość wnioskowanej kwoty 

pomocy. 

6. Prezes Agencji, nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania 

wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej 

administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy. 

7. Jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy, mające wpływ na ustalenie 

kolejności przysługiwania pomocy, ulegną zmianie, aktualizacji informacji o kolejności 

przysługiwania pomocy w Agencji dokonuje się wyłącznie w przypadku, gdy z nowych 

danych wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona. 

8. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje się w terminie 4 miesięcy od dnia podania 

do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 6. 

9. W przypadku nierozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy w terminie, o którym 

mowa w ust. 8, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, podając nowy 

termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia, w którym upłynął termin, 

o którym mowa w ust. 8. 

 

§ 12. 1. Wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy zawierają 

zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu środków stanowiącego 

równowartość w złotych kwoty w euro określonej w Programie na działanie, o którym mowa 

w § 1, niezwłocznie informuje się o tym w formie pisemnej, pouczając o sposobie 

postępowania z takimi wnioskami. 

2. Od dnia doręczenia wnioskodawcy pisma zawierającego informację, o której mowa 

w ust. 1, bieg terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy złożonego przez tego 

wnioskodawcę ulega wstrzymaniu, nie wstrzymuje jednak rozpatrywania tego wniosku.  

3. Jeżeli po poinformowaniu wnioskodawcy zgodnie z ust. 1 okaże się, że w ramach 
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wysokości limitu, o którym mowa w ust. 1, jest możliwe przyznanie mu pomocy, 

niezwłocznie informuje się o tym tego wnioskodawcę w formie pisemnej. 

4. Od dnia doręczenia wnioskodawcy pisma zawierającego informację, o której mowa 

w ust. 3, termin rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy złożonego przez tego 

wnioskodawcę biegnie dalej. 

5. Jeżeli przyznanie pomocy wnioskodawcy w ramach limitu, o którym mowa w ust. 1, 

nie jest możliwe do dnia 31 grudnia 2022 r., niezwłocznie informuje się tego wnioskodawcę, 

w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy finansowej z podaniem jej przyczyn. 

 

§ 13. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, Agencja 

wyznacza niezwłocznie wnioskodawcy, w formie pisemnej, termin zawarcia umowy, nie 

dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez Agencję 

terminie w celu zawarcia umowy albo odmówił jej podpisania, Agencja nie przyznaje 

pomocy, chyba że wnioskodawca stawił się w celu podpisania umowy i ją podpisał w innym 

terminie: 

 1) uzgodnionym z Agencją przed upływem wyznaczonego w wezwaniu terminu, nie 

dłuższym niż miesiąc, albo 

 2) wyznaczonym przez Agencję, nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został 

wyznaczony poprzedni termin zawarcia umowy. 

3. W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 2, przepis art. 35 ustawy, 

dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio. 

 

§ 14. Agencja może, na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy, wyrazić zgodę na 

przedłużenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonej czynności w toku 

postępowania w sprawie przyznania pomocy, przy czym przedłużenie terminów wykonania 

przez wnioskodawcę określonych czynności nie może przekroczyć łącznie 30 dni. 

 

§ 15. 1. W razie uchybienia terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych 

czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy Agencja, na prośbę 

wnioskodawcy, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli wnioskodawca: 

 1) wniósł prośbę w terminie 45 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia; 

 2) jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której określony był termin; 

 3) uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. 
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2. Przywrócenie terminu do złożenia prośby, o której mowa w ust. 1, jest 

niedopuszczalne. 

3. W przypadku przywrócenia terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych 

czynności w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy, po zakończeniu tego 

postępowania, stosuje się § 12. 

 

§ 16. 1. Wezwanie przez Agencję wnioskodawcy do wykonania określonych czynności 

w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania 

wniosku o przyznanie pomocy do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności. 

2. Dokonanie przez wnioskodawcę zmiany, o której mowa w § 10 ust. 7 pkt 2, wydłuża 

o dwa miesiące termin rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy. 

3. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy niezbędne jest uzyskanie 

dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu, lub zajdą nowe okoliczności budzące 

wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin rozpatrywania wniosku 

o przyznanie pomocy wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania wyjaśnień lub opinii, 

o czym Agencja informuje na piśmie wnioskodawcę. 

 

§ 17. 1. W razie śmierci wnioskodawcy, rozwiązania osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, przekształcenia wnioskodawcy lub 

innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, albo w razie 

zbycia całości lub części przedsiębiorstwa wnioskodawcy w toku postępowania w sprawie 

przyznania pomocy, następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego 

części nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy. 

2. Wniosek złożony przez wnioskodawcę, o którym mowa w ust. 1, Agencja pozostawia 

bez rozpatrzenia z chwilą uprawdopodobnienia zdarzenia określonego w ust. 1. 

 

§ 18. 1. Umowę zawiera się na formularzu, opracowanym przez Agencję 

i udostępnionym na stronie internetowej Agencji. 

2. Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ustawy umowa może zawierać inne 

postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta 

dotyczące: 

 1) osiągnięcia celu operacji i zachowania tego celu przez 5 lat; 

 2) niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych; 

 3) ograniczeń lub warunków w zakresie: 
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a) przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji 

lub sposobu ich wykorzystywania, 

b) sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą, 

c)  sposobu nabywania produktów rolnych lub zawierania innych umów związanych 

z realizacją operacji, w tym określonych w § 3 ust. 7 pkt 1 

– przez 5 lat; 

 4) umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat; 

 5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat; 

 6) informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy 

przez 5 lat. 

3. Pięcioletni okres, którego dotyczą zobowiązania, o których mowa w ust. 2: 

 1) pkt 1, 3, 4 i 6, liczy się od dnia przyznania pomocy; 

 2) pkt 5, liczy się od dnia dokonania przez Agencję płatności: 

a) w wyniku której po raz pierwszy w ramach operacji zostały zrefundowane koszty 

kwalifikowalne, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, 

b) w wyniku której w ramach operacji zostały zrefundowane wszystkie koszty 

kwalifikowalne, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1–4 i ust. 2. 

4. Umowa zawiera również: 

1) postanowienia dotyczące warunków i sposobu pozyskiwania przez Agencję od 

beneficjenta danych, o których mowa w art. 11 ustawy; 

2) wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o płatność. 

5. Zmiana umowy w zakresie zobowiązań beneficjenta określonych w ust. 2: 

 1) pkt 1 i 2 – jest nieważna; 

 2) pkt 3 – może być dokonana w wyjątkowych okolicznościach. 

 

§ 19. 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań 

określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową 

sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję oraz dodatkowo, w przypadku 

operacji realizowanej w kilku etapach – gwarancja bankowa albo ubezpieczeniowa, 

w zależności od postanowień umowy. 

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, beneficjent podpisuje 

w obecności upoważnionego pracownika Agencji. Weksel wraz z deklaracją wekslową składa 

się w oddziale regionalnym Agencji w dniu zawarcia umowy. 

3. Beneficjent będący osobą fizyczną dołącza do umowy oświadczenie: 
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1) małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o niepozostawaniu w związku 

małżeńskim, albo o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej; 

2) współwłaściciela albo współwłaścicieli przedsiębiorstwa, a w przypadku gdy 

współwłaścicielem albo współwłaścicielami są osoby fizyczne – również ich małżonków, 

o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o niepozostawaniu w związku małżeńskim, 

albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej. 

 

§ 20. 1. Warunki wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa umowa, z tym 

że środki te mogą być wypłacone, jeżeli beneficjent: 

1) zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty, zgodnie 

z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz określonymi w innych 

przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją; 

2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie; 

3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów 

kwalifikowalnych z tym związanych; 

4) dołączył do pierwszego wniosku o płatność pośrednią potwierdzenie rejestracji 

działalności gospodarczej – w przypadku rolnika, domownika lub małżonka rolnika, 

rozpoczynającego działalność o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2. 

2. W przypadku gdy beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa 

w ust. 1, środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej 

operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane zgodnie z tymi warunkami oraz jeżeli cel 

operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność 

ostateczną. 

 

§ 21. W przypadku operacji obejmujących inwestycje polegające na nabyciu rzeczy 

będących przedmiotem leasingu, beneficjent składa w oddziale regionalnym Agencji, przed 

planowanym dniem złożenia wniosku o płatność pośrednią, w ramach którego po raz 

pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu: 

 1) umowę leasingu wraz z harmonogramem spłat, 

 2) oryginał albo kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez finansującego faktury 

sprzedaży rzeczy będących przedmiotem leasingu wystawionej przez zbywcę na rzecz 

finansującego 

– w terminie określonym w umowie. 
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§ 22. 1. Tryb wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa umowa, z tym że są 

one wypłacane na wniosek o płatność. 

2. Wniosek o płatność składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, bezpośrednio 

w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. 

3. Do wniosku o płatność stosuje się przepis § 8 ust. 2. 

 

§ 23. 1. Jeżeli wniosek o płatność nie został wypełniony we wszystkich wymaganych 

pozycjach lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów, lub wniosek lub 

dokumenty nie spełniają innych wymagań, Agencja wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, 

do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania. 

2. Jeżeli beneficjent, pomimo wezwania, nie usunął braków w wyznaczonym terminie, 

Agencja wzywa ponownie beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 

21 dni od dnia doręczenia wezwania. 

3. Jeżeli beneficjent, pomimo ponownego wezwania, nie usunął braków, Agencja 

rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie 

dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów. 

4. Agencja, w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność, może wzywać beneficjenta, 

w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub 

przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 21 dni od dnia doręczenia 

wezwania. 

 

§ 24. 1. Agencja rozpatruje wniosek o płatność w terminie 3 miesięcy i dokonuje wypłaty 

środków finansowych z tytułu pomocy niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 

o płatność. Agencja może, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, wyrazić zgodę na 

przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonych czynności w toku 

postępowania w sprawie wypłaty pomocy o okres nieprzekraczający łącznie 6 miesięcy. 

2. Przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1, o więcej niż miesiąc wymaga 

udokumentowania przez beneficjenta przyczyny przedłużenia. 

3. Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność stosuje się przepisy § 15 ust. 1 i 2 oraz 

§ 16. 

 

§ 25. 1. W razie śmierci, rozwiązania, przekształcenia beneficjenta albo połączenia 

beneficjenta z innym podmiotem, następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana 

pomoc na operację, którą realizował beneficjent, jeżeli: 
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 1) są spełnione warunki określone w art. 43 ustawy; 

 2) na następcę prawnego beneficjenta przeszły prawa beneficjenta nabyte w ramach 

realizacji tej operacji oraz inne jego prawa niezbędne do jej zrealizowania. 

2. Wniosek następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy, zwany dalej 

„wnioskiem następcy”, składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio 

w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, 

w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1. 

3. Do wniosku następcy dołącza się dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa 

prawnego. 

4. W przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci beneficjenta, jeżeli nie 

zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca 

dołącza do wniosku następcy zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie 

nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku: 

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo 

2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego 

pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce 

pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadkobierca przekazuje Agencji prawomocne 

postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 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 uprawnionych 

do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca, który złożył wniosek 

następcy, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają 

zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy. 

7. W przypadku złożenia wniosku następcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, 

Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 35 ustawy, dotyczący odmowy przyznania 

pomocy, stosuje się odpowiednio. 

8. Wniosek następcy rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia. 

9. W przypadku nierozpatrzenia wniosku następcy w terminie, o którym mowa w ust. 8, 

Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin 

rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 2 miesiące. 
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10. Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się przepisy § 9 ust. 1 

pkt 1–4 i 8, ust. 2, § 10 ust. 3–7 oraz § 12–15. 

 

§ 26. 1. W razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego części, objętych realizacją inwestycji 

w ramach operacji, pomoc może być przyznana nabywcy, po uprzednim zgłoszeniu Agencji 

przez beneficjenta zamiaru zbycia przedsiębiorstwa lub jego części, jeżeli są spełnione 

warunki określone w art. 43 ustawy. 

2. Agencja, w związku ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1, ustala, czy względy 

ekonomiczne oraz osiągnięcie i zachowanie celów działania, o którym mowa w § 1, 

uzasadniają zbycie przedsiębiorstwa lub jego części w celu kontynuacji operacji, oraz 

informuje beneficjenta o warunkach ubiegania się o przyznanie pomocy przez nabywcę, 

w tym o okolicznościach faktycznych lub prawnych, wykluczających przyznanie pomocy. 

3. Dokonując ustaleń, o których mowa w ust. 2, Agencja może żądać od beneficjenta 

przedłożenia stosownych dokumentów lub złożenia wyjaśnień. 

 

§ 27. 1. Wniosek nabywcy o przyznanie pomocy, zwany dalej „wnioskiem nabywcy”, 

składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w oddziale regionalnym 

Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, w terminie 2 miesięcy od dnia 

nabycia przedsiębiorstwa lub jego części, o których mowa w § 26 ust. 1. 

2. Do wniosku nabywcy dołącza się dokument potwierdzający nabycie przedsiębiorstwa 

lub jego części, o których mowa w § 26 ust. 1. 

3. W przypadku złożenia wniosku nabywcy, po upływie terminu, o którym mowa 

w ust. 1, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 35 ustawy, dotyczący odmowy 

przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio. 

4. Wniosek nabywcy rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia. 

5. W przypadku nierozpatrzenia wniosku nabywcy w terminie, o którym mowa w ust. 4, 

Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin 

rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 2 miesiące. 

6. Do wniosku nabywcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się przepisy § 9 ust. 1 pkt 1–4 

i 8, ust. 2, § 10 ust. 2–6 oraz § 13–16. 

 

§ 28. 1. Wysokość pomocy przyznanej następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy 

przedsiębiorstwa beneficjenta lub części tego przedsiębiorstwa nie może przekraczać kwoty 

niewypłaconej części pomocy temu beneficjentowi. 
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2. W przypadku następstwa prawnego beneficjenta prowadzącego mikro-, małe lub 

średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, następcy 

prawnemu nieprowadzącemu mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa pomoc 

przyznaje się w wysokości uwzględniającej kwotę niewypłaconej części pomocy, lecz nie 

więcej niż 25% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta i jego następcę 

prawnego. 

3. Umowa zawarta z następcą prawnym beneficjenta albo nabywcą przedsiębiorstwa 

beneficjenta lub części tego przedsiębiorstwa określa warunki kontynuacji realizowanej 

operacji. 

4. Do umowy, o której mowa w ust. 3, w tym do warunków kontynuacji realizowanej 

operacji, stosuje się przepisy § 2 i 3 oraz § 18–20. 

 

§ 29. 1. W przypadkach określonych w § 25 i 26 pomoc przyznaje się następcy 

prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta lub części tego 

przedsiębiorstwa do wysokości limitu, o którym mowa w § 4 ust. 5. 

2. Jeżeli suma kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zrealizowanych przez 

beneficjenta i jego następcę prawnego albo nabywcę przedsiębiorstwa beneficjenta lub części 

tego przedsiębiorstwa i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji niezakończonych przez 

beneficjenta i jego następcę prawnego albo nabywcę przedsiębiorstwa beneficjenta lub części 

tego przedsiębiorstwa przekracza limit, o którym mowa w § 4 ust. 8, następca prawny 

beneficjenta i nabywca przedsiębiorstwa lub jego części nie zwraca pomocy wypłaconej przed 

zaistnieniem następstwa prawnego albo nabycia przedsiębiorstwa beneficjenta lub części tego 

przedsiębiorstwa, jeżeli ten następca albo nabywca realizuje zobowiązania beneficjenta. 

 

§ 30. 1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności 

w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu 

pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów. 

2. Termin wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania 

pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy uważa się za zachowany, jeżeli 

przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego 

albo złożono w polskim urzędzie konsularnym. 

 

§ 31. Poza okolicznościami siły wyższej i wyjątkowymi okolicznościami, o których 

mowa w przepisach rozporządzenia nr 1306/2013 oraz w § 31 ust. 1, beneficjent nie jest 
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zobowiązany do zwrotu pomocy w części dotyczącej operacji, która została zrealizowana 

zgodnie z warunkami, o których mowa w § 20 ust. 1, jeżeli cel operacji został osiągnięty 

i zachowany. 

 

§ 32. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

MINISTER 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
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Załączniki 
do rozporządzenia  
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia ... (poz. ...) 

Załącznik nr 1  

WYKAZ WYKONYWANYCH RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI, W ZAKRESIE 

KTÓRYCH MOŻE ZOSTAĆ PRZYZNANA POMOC 

 

Numer Polskiej 
Klasyfikacji 
Działalności 

(PKD) 
 

 Sektor 
 

1 
 

 2 
 

10.11.Z 
 

 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 
 

10.12.Z 
 

 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu 
 

10.13.Z 
 

 Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego 
 

10.31.Z 
 

 Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków 
 

10.32.Z 
 

 Produkcja soków z owoców i warzyw 
 

10.39.Z 
 

 Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 
 

10.41.Z 
 

 Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych 
 

10.51.Z 
 

 Przetwórstwo mleka i wyrób serów, z wyłączeniem produkcji masła 
 

10.61.Z 
 

 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż 
 

10.62.Z 
 

 Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych – dotyczy podmiotów 
zajmujących się działalnością w zakresie przetwarzania ziemniaków 
lub zboża na skrobię 
 

10.89.Z 
 

 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej 
niesklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością 
w zakresie produkcji wyrobów z jaj 
 

10.89.Z 
 

 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej 
niesklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością 
w zakresie przetwórstwa miodu 
 

10.91.Z 
 

 Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich 
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10.92.Z 
 

 Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych 
 

11.01.Z 
 

 Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi – dotyczy 
podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji 
alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia 
 

11.03.Z 
 

 Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, z wyłączeniem 
produkcji wyrobów winopochodnych i winopodobnych 
 

13.10.D 
 

 Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając 
produkcję nici – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością 
w zakresie wydobywania włókna ze słomy lnianej i konopnej 
 

20.14.Z 
 

 Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych 
– dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie 
produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia 
 

46.21.Z 
 

 Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz 
dla zwierząt – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością 
w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, rzepaku, szyszek chmielu lub 
wprowadzania do obrotu materiału siewnego roślin rolniczych 
i warzywnych 
 

46.22.Z 
 

 Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin 
 

46.31.Z 
 

 Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 
 

46.32.Z 
 

 Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 
 

46.33.Z 
 

 Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów 
i tłuszczów jadalnych – dotyczy podmiotów zajmujących się 
działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej mleka i wyrobów 
mleczarskich 
 

52.10.B 
 

 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – dotyczy 
podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie usługowego 
zamrażania i przechowywania produktów rolnych 
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Załącznik nr 2  

WYKAZ WYKONYWANYCH RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI, W ZAKRESIE 

KTÓRYCH NIE MOŻE ZOSTAĆ PRZYZNANA POMOC NA BUDOWĘ NOWYCH 

ZAKŁADÓW 

 

Numer Polskiej 
Klasyfikacji 
Działalności 

(PKD) 
 

 Sektor 
 

1 
 

 2 
 

10.11.Z 
 

 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 
 

10.12.Z 
 

 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu 
 

10.13.Z 
 

 Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego 
 

10.32.Z 
 

 Produkcja soków z owoców i warzyw 
 

10.39.Z 
 

 Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 
 

10.51.Z 
 

 Przetwórstwo mleka i wyrób serów, z wyłączeniem produkcji masła 
 

10.61.Z 
 

 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż 
 

46.21.Z 
 

 Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz 
dla zwierząt – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością 
w zakresie sprzedaży hurtowej zboża 
 

46.31.Z 
 

 Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 
 

46.32.Z 
 

 Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 
 

46.33.Z 
 

 Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów 
i tłuszczów jadalnych – dotyczy podmiotów zajmujących się 
działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej mleka i wyrobów 
mleczarskich 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 stanowi wykonanie 

upoważnienia zawartego w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia … 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. poz. …).  

Charakter przedmiotowego projektu rozporządzenia jest w znacznej mierze 

zdeterminowany regulacjami wspólnotowymi w tym zakresie, przede wszystkim 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Funduszu Rolny na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), aktami prawnymi 

wydanymi na jego podstawie, jak również innymi przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi 

tego zakresu spraw.  

Ustawa z dnia … 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 jest aktem prawnym 

określającym działania ujęte w Programie na lata 2014–2020, wdrażane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, oraz ogólne warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwracania 

pomocy finansowej w zakresie nieokreślonym w przepisach Unii Europejskiej oraz 

przewidzianym w tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie Unii 

Europejskiej. Ustawa ta ustanawia ramy przyznawania pomocy i zawiera delegacje do 

wydania przepisów szczegółowych koniecznych do stworzenia systemu wdrażania działań 

PROW na lata 2014–2020. 

Na podstawie art. 34 ww. ustawy podstawą do przyznania pomocy beneficjentom 

przedmiotowego działania jest umowa, a nie decyzja administracyjna. Do postępowań 

w sprawach przyznania pomocy prowadzonych przez podmioty wdrażające nie stosuje się 

wobec tego przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz 2014 r. poz. 183 i 1195), z wyjątkiem 

przepisów wskazanych w ww. ustawie. Konieczne jest zatem przyjęcie szczegółowych 
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regulacji dotyczących wzajemnych relacji między wnioskodawcą lub beneficjentem działania 

a podmiotem wdrażającym, trybu postępowania przy przyznawaniu pomocy i trybu jej 

wypłaty na etapie realizacji operacji po zawarciu umowy. 

Projektowane rozporządzenie ma zapewnić stworzenie sprawnego i efektywnego 

systemu wdrażania poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, 

obrót nimi lub ich rozwój” i w związku z tym określa szczegółowo warunki i tryb 

przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy finansowej w ramach działania, w tym: 

1) tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność, 

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie 

pomocy oraz wnioski o płatność, 

3) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, na podstawie 

której jest przyznawana pomoc, 

4) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana 

pomoc oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy. 

Określając warunki przyznawania pomocy, uregulowano szczegółowo wysokość 

i zakres pomocy, kryteria przyznania pomocy dotyczące beneficjenta i realizowanej przez 

niego operacji. Projekt rozporządzenia określa także tryb (w tym terminy) rozpatrywania 

wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność, zawierania umów, wypłaty oraz zwrotu 

pomocy. 

Program określa ogólnie beneficjenta działania poddziałania „Wsparcie inwestycji 

w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Natomiast przepisy 

projektowanego rozporządzenia, poprzez wprowadzenie warunków podmiotowych, 

stanowiących kryteria dostępu dla ubiegających się o wsparcie w ramach poddziałania, 

precyzują postanowienia Programu w tym zakresie.  

Przedmiotowy instrument pomocy jest kontynuacją działania „Zwiększanie wartości 

dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007–2013. Powodem decyzji o dalszej realizacji pomocy finansowej 

skierowanej do sektora spożywczego są wciąż ogromne potrzeby inwestycyjne branży oraz 

bardzo duże zainteresowanie pomocą w poprzednim okresie programowania.  

Wsparcie w ramach działania poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie 

produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” dotyczy przedsiębiorstw prowadzących 

działalność w zakresie przetwórstwa i sprzedaży hurtowej produktów objętych Załącznikiem I 

do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. O wsparcie będą się mogli także ubiegać 
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rolnicy, którzy będą rozpoczynać prowadzenie działalności w zakresie przetwórstwa 

produktów objętych ww. Załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 

przez Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 

i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 pomoc polega na dofinansowaniu 

50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wsparcie ma się przyczyniać do poprawy pozycji 

konkurencyjnej na rynkach globalnych przedsiębiorstw już istniejących, a także pomóc 

w rozwoju nowym przedsiębiorstwom, dopiero rozpoczynającym działalność w sektorze 

spożywczym. Pomoc udzielona w ramach działania wpływać będzie również na sytuację 

producentów rolnych, którzy ze względu na powiązania kontraktacyjne z zakładami 

przetwórczymi lub podmiotami prowadzącymi handel hurtowy uzyskają stabilizację zbytu 

produktów rolnych. 

Wybór sektorów przetwórstwa produktów rolnych uprawnionych do uzyskania 

pomocy finansowej w ramach działania wynika z przyjętej strategii wsparcia branży 

spożywczej opartej na prognozowanej sytuacji rynkowej oraz przyszłych potrzebach 

inwestycyjnych poszczególnych sektorów.  

Pomoc udzielana w ramach działania obejmuje operacje dotyczące budowy lub 

modernizacji zakładów przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych wraz 

z zakupem maszyn i urządzeń do przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych. 

Ze względu na cele odnoszące się do poprawy konkurencyjność przedsiębiorstw w ramach 

działania dopuszczony jest zakup wyłącznie nowych maszyn i urządzeń co gwarantuje, że 

koszty kwalifikowalne dotyczyć będą najnowszych dostępnych technologii. 

Program określa ogólnie kryteria dotyczące inwestycji, która może być objęta pomocą 

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi 

lub ich rozwój”. Przepisy projektowanego rozporządzenia precyzują postanowienia 

Programu, określając okres realizacji inwestycji i termin wystąpienia z wnioskami o płatność. 

Regulują ponadto ww. kwestie w odniesieniu do operacji obejmujących nabycie rzeczy 

będących przedmiotem leasingu. 

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi 

lub ich rozwój” należy do grupy działań o charakterze inwestycyjnym. Beneficjent realizuje 

swoją operację, na który składa się szereg inwestycji wpisujących się w zakres określony 

w Programie, a pomoc udzielana w ramach przedmiotowego działania jest refundacją 

określonej części kosztów kwalifikowalnych. Konieczne jest zatem określenie kosztów 
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kwalifikowanych, będących podstawą do wyliczenia i wypłaty pomocy. Przepisy 

projektowanego rozporządzenia, uwzględniając wspólnotowe reguły dotyczące 

kwalifikowalności kosztów w przypadku działań o charakterze inwestycyjnym, wprowadzają 

regulacje odnośnie zakresu, formy oraz zasad ponoszenia kosztów kwalifikowalnych. 

Projektowane rozporządzenia określa listę kosztów kwalifikowalnych, w celu wskazania 

inwestycji na które udzielane będzie wsparcie. Są to inwestycje uznane za pożądane i istotne 

z punktu widzenia rozwoju sektora przetwórstwa produktów rolnych w Polsce.  

Regulując tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność, 

projekt rozporządzenia określa sposób naboru wniosków o przyznanie pomocy, zakres 

informacji, które zawiera wniosek o przyznanie pomocy, zasady ubiegania się o pomoc, 

zasady i terminy rozpatrywania wniosków oraz przypadki, w których podmiot wdrażający: 

odmawia przyznania pomocy, pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, wzywa do usunięcia 

braków, wzywa beneficjenta do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub 

przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów. Pomoc przyznawana jest na 

podstawie umowy zawieranej w formie pisemnej między podmiotem wdrażającym, którym 

jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a beneficjentem. Projektowane 

rozporządzenie zawiera szczegółowe regulacje dotyczące m.in. formularza umowy, jego 

udostępnienia, postanowień umowy w zakresie praw i obowiązków stron, przyjętych 

zabezpieczeń należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań oraz ogólne warunki 

wypłaty środków finansowych. 

Zaproponowane w projektowanym rozporządzeniu przepisy dotyczące trybu 

postępowania w sprawie przyznania i wypłaty pomocy są wynikiem doświadczeń z wdrażania 

działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.  

W celu zapewnienia bieżącej obsługi wniosków, biorąc pod uwagę konieczność 

szczegółowej weryfikacji wniosku oraz średni czas niezbędny na rozpatrzenie wniosku, 

w projekcie rozporządzenia określono termin na rozpatrzenie wniosku, tj. 4 miesiące od dnia 

złożenia wniosku. Jednocześnie określono, że w przypadku gdy dotrzymanie przez instytucję 

wdrażającą tego terminu nie jest możliwe, należy zawiadomić wnioskodawcę o przyczynach 

zwłoki i wskazać nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące. 

Projekt rozporządzenia wprowadza przepisy dotyczące obliczania i oznaczania 

terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie 

przyznania pomocy i wypłaty środków, przedłużenia terminu i przywrócenia terminu 
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wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie 

przyznania pomocy a także wstrzymania biegu terminów. 

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 43 ustawy z dnia … 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, 

projektowane rozporządzenie reguluje sposób postępowania w przypadku następstwa 

prawnego, do którego dochodzi na skutek śmierci, rozwiązania albo przekształcenia 

beneficjenta. Nie przewiduje się natomiast rozwiązania umożliwiającego wstępowanie do 

toczącego się postępowania w sprawie przyznania pomocy następcy prawnemu 

wnioskodawcy (§ 17 projektu rozporządzenia).  

Ubiegając się o przyznanie pomocy, wnioskodawca przedstawia szereg informacji 

pozwalających instytucji wdrażającej na zweryfikowanie wszystkich podmiotowych 

kryteriów dostępu. Proces weryfikacji jest czasochłonny i każda zmiana we wniosku będzie 

powodowała jego wydłużenie. Biorąc pod uwagę terminy określone w projekcie 

rozporządzenia, w których odbywa się rozpatrzenie wniosku o przyznanie pomocy oraz 

konieczność zapewnienia sprawnej obsługi składanych wniosków, projektowane 

rozporządzenie nie przewiduje możliwości zmiany podmiotu wnioskującego o przyznanie 

pomocy. 

Ponadto, projektowane rozporządzenie określa sposób postępowania w sytuacji 

ustalenia nienależnie lub nadmiernie pobranych środków w ramach działania, wypłaconych 

z przyczyn leżących po stronie podmiotu wdrażającego. 

Określony w projekcie zakres i tryb udzielania pomocy podmiotom uprawnionym, 

w szczególności sposób postępowania z wnioskiem o przyznanie pomocy i wnioskiem 

o płatność, z uwzględnieniem terminów oraz zasad rozliczania operacji mają na celu 

wprowadzenie do systemu prawnego szczegółowych regulacji w obszarze przedmiotowego 

działania, objętego PROW 2014–2020 oraz zapewnienie sprawnego wdrożenia tego działania. 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.  

Projektowane rozporządzenie ma na celu wdrożenie przepisów Unii Europejskiej, 

w związku z tym jego projekt nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 

poz. 597). 

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym 

projektem zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 
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Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, 

z późn. zm.), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji. 

Projekt rozporządzenia zostanie ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Tadeusz Nalewajk  

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Agnieszka Leszczyńska – tel. 22 623 14 82,  

e-mail: Agnieszka.Leszczyńska@minrol.gov.pl 

Data sporządzenia: 

23.01.2015 r. 

 

Źródło:  

upoważnienie ustawowe. 

Prawo UE. 

 

Nr w wykazie prac: 

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 45 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia … 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. poz. ...). Opracowanie przedmiotowego rozporządzenia ma określić warunki 

ubiegania się o wsparcie podmiotów działających lub rozpoczynających działalność w sektorze 

przetwórstwa spożywczego. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projektowane rozporządzenie ma zapewnić stworzenie sprawnego i efektywnego systemu wdrażania 

poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” 

i w związku z tym określa szczegółowo warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy 

finansowej w ramach działania, w tym: 

– tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność, 

– szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy oraz wnioski 

o płatność, 

– szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, na podstawie której jest przyznawana 

pomoc, 

– przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc oraz warunki i tryb 

przyznania tej pomocy. 

Na realizację działania przeznaczono 960 mln euro, co wg planu wskaźników do PROW 2014–2020 

powinno pozwolić na udzielenie wsparcia ponad 1400 podmiotom. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE?  

Na podstawie przepisów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), każdy z krajów 

członkowskich opracowuje szczegóły zasad wdrażania w sposób indywidualny. Projekt rozporządzenia 

stanowi wykonanie założeń polskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

w zakresie wsparcia sektora przetwórstwa produktów rolnych.  
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Przedsiębiorcy 

prowadzący 

działalność 

w sektorze 

przetwórstwa oraz 

handlu hurtowego 

artykułami rolno- 

-spożywczymi oraz 

rolnicy, którzy 

będą rozpoczynali 

działalność 

w sektorze 

przetwórstwa 

artykułami rolno- 

-spożywczymi. 

Przedsiębiorcy 

działający na rynku 

w sektorze 

przetwórstwa 

produktów rolno- 

-spożywczych oraz 

rolnicy, którzy będą 

rozpoczynali 

działalność 

w sektorze 

przetwórstwa 

artykułami rolno- 

-spożywczymi. 

Dotychczasowe 

doświadczenia z wdrażania 

programów pomocowych 

UE dla sektora 

spożywczego. 

Plan wskaźników zawarty 

w Programie Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020. 

Umożliwienie podmiotom 

działającym w sektorze 

przetwórstwa produktów 

rolno-spożywczych ubieganie 

się o wsparcie w ramach 

poddziałania „Wsparcie 

inwestycji w przetwarzanie 

produktów rolnych, obrót 

nimi lub ich rozwój” PROW 

2014–2020. Celem wsparcia 

jest rozwój przedsiębiorstw 

we wskazanym sektorze oraz 

umacnianie ich pozycji na 

rynku.  

ARiMR. 

 

 

Centrala ARiMR 

oraz 16 OR ARiMR. 

 Wprowadzenie 

projektowanych przepisów 

wiąże się z koniecznością 

opracowania procedur 

związanych z przyznawaniem 

wsparcia w ramach tego 

poddziałania PROW 

2014–2020, w tym wzorów 

formularzy wniosków 

o przyznanie pomocy 

i płatność oraz umów, a także 

stworzeniem systemu 

informatycznego do obsługi 

składanych wniosków. 

Powyższe powoduje 

uzyskanie akredytacji 

w zakresie agencji płatniczej 

ze strony Ministra Finansów. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

(Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji.  

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do następujących podmiotów: Związku Przedsiębiorców 

i Pracodawców, Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, Krajowego Niezależnego 

Samorządnego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion, Krajowego Zrzeszenia Producentów 

Rzepaku, Krajowego Związku Producentów Nasion Ogrodniczych i Materiału Szkółkarskiego, 

Krajowego Związku Zrzeszeń Plantatorów Owoców i Warzyw, Polskiego Związku Producentów 

Kukurydzy, Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych, Stowarzyszenia Polski 

Ziemniak, Stowarzyszenia Sadowników Polskich, Związku Sadowników Polskich, Związku Sadowników 

Rzeczpospolitej Polskiej, Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, Polskiego Związku 

Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, 

Związku Polskie Mięso, Polskiej Federacji Producentów Żywności, Polskiej Federacji Hodowców Bydła 

i Producentów Mleka oraz Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych – Izby Gospodarczej, 
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Krajowej Unii Producentów Soków. Projektowane rozporządzenie zostanie przesłane również, 

w szczególności do: Krajowej Rady Izb Rolniczych, ZZR „Samoobrona”, Krajowego Związku Rolników, 

Kółek i Organizacji Rolniczych, NSZZ RI „Solidarność”, Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”, 

Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników, Związku Zawodowego Pracowników 

Rolnictwa w RP, Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”, 

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” Komisja Krajowa, 

Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Sekretariatu Przemysłu Spożywczego 

NSZZ „Solidarność”, NSZZ Solidarność’80, Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, 

Business Centre Club, Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Forum 

Związków Zawodowych, Krajowej Rady Spółdzielczej, Krajowego Związku Rewizyjnego 

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 

Rolników i Organizacji Rolniczych, Konfederacja LEWIATAN, Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, 

Rady Gospodarki Żywnościowej, Związku Rzemiosła Polskiego, Związku Zawodowego Rolników 

Rzeczpospolitej „SOLIDARNI” Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska” oraz 

Przewodniczącego Rady Rolnictwa Ekologicznego – Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcyjnej 

IUNG. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła 

finansowania  

Zgodnie z art. 59 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 

Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 

i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347, z dnia 

20 grudnia 2013 r. str. 487), środki dostępne w ramach działań PROW 2014–2020 są 

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz budżetu krajowego. Zgodnie z ust. 3 ww. artykułu poziom 

współfinansowania każdego z działań PROW 2014–2020 ze środków EFRROW wynosi 

63,63%.  

Dodatkowe 

informacje, 

w tym 

wskazanie 

źródeł danych 

i przyjętych 

Przyjęte założenia do opracowania schematu wdrażania wsparcia w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” 

wynikają z doświadczeń związanych w wdrażaniem podobnego zakresu wsparcia 

w poprzednich okresach programowania. 
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do obliczeń 

założeń 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

Dodatkowe 

informacje, 

w tym 

wskazanie 

źródeł danych 

i przyjętych 

do obliczeń 

założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza 

bezwzględnie wymaganymi przez UE 

(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane 

do ich elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz 
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9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie projektu rozporządzenia będzie miało wpływ na rynek pracy, poprzez ułatwienie 

tworzenia nowych zakładów oraz modernizację zakładów już istniejących, w tym także rozpoczynanie 

prowadzenia działalności w sektorze przetwórstwa przez rolników. Jedno z kryteriów wyboru dotyczy 

preferowania inwestycji realizowanej w powiatach o wysokiej stopie bezrobocia, co również będzie miało 

wpływ na potencjalne podwyższenie zatrudnienia na tych obszarach.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój 

regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie 

wpływu 

 

Brak wpływu. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia, podmioty kwalifikujące się do wsparcia w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” będą 

mogły ubiegać się o środki finansowe. W związku z tym podmiot wdrażający zobowiązany będzie do 

opracowania procedur oraz dokumentacji aplikacyjnej, które umożliwią poprawne ubieganie się 

o dofinansowanie projektów inwestycyjnych objętych wsparciem w ramach ww. poddziałania. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane? 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia pozwoli na wdrożenie poddziałania „Wsparcie inwestycji 

w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, przyczyniając się tym samym do 

realizacji przyjętych m.in. w PROW 2014–2020 założeń. Ewaluację PROW 2014–2020, a także innych 

programów operacyjnych organizuje się na bazie wieloletniej i obejmuje ona okres lat 2014–2023. 

Ewaluacja prowadzona będzie zgodnie ze wspólnym systemem monitorowania i oceny opracowywanym 

wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie i przyjętym przez KE w drodze aktu wykonawczego. 

Wykonana zostanie ocena ex-ante oraz ocena ex post Programu. Ponadto realizowane będą ewaluacje 

okresowe zgodnie z zawartym w Programie Planem Ewaluacji. 

Zgodnie z art. 49 rozporządzenia ramowego oraz art. 72 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., 

str. 487), instytucja zarządzająca oraz komitet monitorujący monitorują jakość realizacji programu poprzez 

wskaźniki finansowe oraz wskaźniki produktów i celów. 

Wskaźniki monitorowania zostały zdefiniowane dla programu w systemie monitorowania i ewaluacji 

określonym na poziomie unijnym, przy uwzględnieniu jego specyfiki. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
60/01/KC 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu 

pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach 

poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych 

rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia … o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 (Dz. U. 

poz. …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz 

zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach 

poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanym dalej 

„Programem”, w tym: 

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność; 

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy oraz 

wnioski o płatność; 

3) kryteria wyboru operacji. 

§ 2. 1. Pomoc finansowa na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach 

poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” 

objętego Programem, zwana dalej „pomocą”, może być przyznana osobie fizycznej, która: 

1) do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła jako kierujący 

gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 55
3
 Kodeksu cywilnego, zwanego dalej 

„gospodarstwem”; 

                                                      
1)

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261). 
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2) rozpoczęła urządzanie gospodarstwa przed dniem złożenia wniosku o przyznanie 

pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia tego 

wniosku; 

3) w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i nie ukończyła 40. roku 

życia; 

4) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe; 

5) zobowiązała się do zrealizowania biznesplanu dotyczącego rozwoju gospodarstwa,  

a) o powierzchni użytków rolnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e rozporządzenia 

1307/2013, zwanych dalej „użytkami rolnymi”, równej co najmniej średniej 

powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w przypadku gdy 

gospodarstwo jest położone w województwie, w którym średnia powierzchnia 

gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa niż średnia powierzchnia gruntów 

rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju – równej co najmniej średniej powierzchni 

gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie, oraz nie większej niż 300 ha, 

b) którego wielkość ekonomiczna wyrażona w standardowej produkcji, zwana dalej 

„wielkością ekonomiczną” jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 

150 000 euro; 

6) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

7) nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. 

2. Pomoc może być przyznana, jeżeli w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy 

biznesplan, planuje się prowadzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub 

zwierzęcej, w tym również produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub 

reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, 

sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów 

użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowego fermowego, zwanej dalej 

„działalnością rolniczą”, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych 

wytwarzanych w gospodarstwie. 

§ 3. 1. Uznaje się, że osoba fizyczna do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie 

prowadziła gospodarstwa jako kierujący, jeżeli: 

1) będąc właścicielem lub posiadając gospodarstwo o powierzchni użytków rolnych, 

wynoszącej co najmniej 1 ha nie wystąpiła o:  

a) przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do 

gruntów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej lub przepisów o płatnościach do 
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gruntów rolnych i płatności cukrowej, lub przepisów o płatnościach w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego, lub 

b) pomoc finansową dla rolników w ramach Programu SAPARD, lub 

c) pomoc finansową na działania objęte Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2004–2006, lub 

d) przeznaczone dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników 

dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 

wiejskich 2004–2006”, w tym w zakresie działania „Ułatwianie startu młodym 

rolnikom”, lub 

e) pomoc finansową związaną z działalnością rolniczą w ramach działań objętych 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, chyba że wystąpiła 

wyłącznie o pomoc w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 i nie 

przyznano jej pomocy bądź przyznano, lecz nie wypłacono tej pomocy, lub 

f) pomoc finansową związaną z działalnością rolniczą w ramach działań objętych 

Programem, chyba że wystąpiła wyłącznie o pomoc na operacje typu „Premie dla 

młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności 

gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem i nie przyznano jej 

pomocy bądź przyznano, lecz nie wypłacono tej pomocy, lub 

g) kredyt preferencyjny udzielany na podstawie przepisów dotyczących szczegółowych 

kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów 

ich realizacji lub przepisów dotyczących szczegółowego zakresu i kierunków działań 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji, lub 

przepisów dotyczących realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa; 

2) nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do 

rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, 

z wyłączeniem przypadku gdy posiadała takie zwierzęta w związku z prowadzeniem 

działalności gospodarczej w zakresie obrotu tymi zwierzętami oraz przypadku gdy 

urządzanie gospodarstwa, w którym prowadzona jest działalność w zakresie produkcji 

zwierzęcej, jest wynikiem dziedziczenia, lub 

3) nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych lub w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu 
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społecznym rolników, z wyłączeniem działów specjalnych, o których mowa w § 9 ust. 1 

pkt 4 oraz hodowli i chowu koni hodowlanych poza gospodarstwem rolnym w liczbie nie 

większej niż 2 sztuki oraz z wyłączeniem przypadku gdy urządzanie gospodarstwa, 

w którym prowadzony jest dział specjalny, jest wynikiem dziedziczenia.  

2. W okresie urządzania gospodarstwa możliwe jest prowadzenie działalności rolniczej 

przez osobę ubiegającą się o przyznanie pomocy. 

 § 4. 1. Uznaje się, że osoba fizyczna rozpoczęła urządzanie gospodarstwa, jeżeli stała 

się właścicielem lub weszła w posiadanie gospodarstwa obejmującego nieruchomości rolne 

o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha. 

2. Jeżeli urządzanie gospodarstwa: 

1) rozpoczyna osoba niepełnoletnia  okres 12 miesięcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, 

jest liczony od dnia uzyskania przez tę osobę pełnoletniości; 

2) rozpoczyna się w wyniku dziedziczenia  okres 12 miesięcy, o którym mowa w ust. 1 

pkt 2, jest liczony od dnia uzyskania prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu 

nabycia spadku albo sporządzenia przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. 

§ 5. 1. Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 

pkt 4, uważa się za spełniony, jeżeli osoba fizyczna posiada: 

1) ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia 

magisterskie, lub studia magisterskie na kierunku wymienionym w ust. 1 załącznika do 

rozporządzenia, lub na kierunkach studiów, w ramach których zakres kształcenia albo 

standardy kształcenia obejmują treści związane z działalnością rolniczą, w wymiarze 

łącznym co najmniej 200 godzin, lub 

2) ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia 

magisterskie, lub studia magisterskie na kierunku innym niż wymienione w ust.1, oraz co 

najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub ukończone studia podyplomowe w zakresie 

związanym z działalnością rolniczą, lub 

3) potwierdzone kwalifikacje w zawodzie wymienionym w ust. 2 i 3 załącznika do 

rozporządzenia, lub 

4) tytuł wykwalifikowanego robotnika lub tytuł mistrza, lub tytuł zawodowy lub tytuł 

zawodowy mistrza w zawodzie wymienionym w ust. 3 załącznika do rozporządzenia, 

uzyskany w formach pozaszkolnych, oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub 

5) wykształcenie średnie oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub  
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6) wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne, lub zasadnicze zawodowe, oraz co najmniej 

5-letni staż pracy w rolnictwie. 

2. Szczegółowy wykaz kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, 

a także rodzaje dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych określa 

załącznik do rozporządzenia. 

3. Osobie nieposiadającej kwalifikacji zawodowych, o których mowa w ust. 1, może 

być przyznana pomoc, jeżeli zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, 

w okresie 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. 

4. Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku 

o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca: 

1) podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek 

rolnika lub domownik, lub 

2) był zatrudniony w gospodarstwie rolnym, na podstawie umowy o pracę zawartej na 

podstawie przepisów prawa pracy lub spółdzielczej umowy o pracę, na stanowisku 

związanym z prowadzeniem produkcji rolnej, lub 

3) odbył staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 i 675), obejmujący 

wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, lub 

4) był zatrudniony w gospodarstwie rolnym za granicą, w szczególności w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), na stanowisku związanym 

z prowadzeniem produkcji rolnej, lub 

5) odbył staż obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności 

rolniczej za granicą, w szczególności w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym (EOG). 

§ 6. 1. Biznesplan, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, zawiera spójną koncepcję 

rozwoju gospodarstwa, w szczególności: 

1) opis wyjściowej sytuacji gospodarstwa obejmujący informacje dotyczące: 

a) zasobów gospodarstwa, w szczególności informacje dotyczące znajdujących się 

w gospodarstwie gruntów uwzględniające powierzchnię i rodzaj użytków rolnych 
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oraz jakość gleb, budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz 

maszyn, urządzeń i wyposażenia do produkcji rolnej, 

b) struktury produkcji rolnej, uwzględniające rodzaj i powierzchnię upraw oraz 

rodzaj/gatunek i liczbę zwierząt gospodarskich,  

c) wielkości ekonomicznej gospodarstwa;  

2) opis docelowej sytuacji gospodarstwa obejmujący informacje dotyczące planowanej 

struktury produkcji roślinnej i zwierzęcej, uwzględniające powierzchnię użytków 

rolnych, oraz wielkości ekonomicznej gospodarstwa; 

3) wskazanie mierzalnych i możliwych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych 

dotyczących rozwoju gospodarstwa oraz sposobu, w jaki realizacja biznesplanu 

doprowadzi do osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa co najmniej 

o 10% w stosunku do wartości wyjściowej; 

4) informacje dotyczące działań mających na celu rozwój gospodarstwa, w tym: 

a) opis i szacunkową wartość planowanych inwestycji, 

b) wskazanie i szacunkową wartość planowanych zakupów środków produkcji, 

c) opis planowanych działań dotyczących zrównoważenia środowiskowego w zakresie 

nawożenia, obsady zwierząt trawożernych, udziału powierzchni trwałych użytków 

zielonych w powierzchni użytków rolnych gospodarstwa i udziału zbóż w strukturze 

zasiewów oraz opis planowanych działań dotyczących efektywnej gospodarki 

zasobami gospodarstwa, 

d) informacje o planowanym: 

 udziale w szkoleniach lub korzystaniu z usług doradczych, lub 

 udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych, lub 

 prowadzeniu działalności w zakresie przygotowania do sprzedaży produktów 

rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, lub 

 prowadzeniu działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych 

wytwarzanych w gospodarstwie, lub 

 uczestnictwie w unijnym lub krajowym systemie jakości określonym w ramach 

działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” objętego 

Programem; 

5) informacje o sposobie uzupełnienia wykształcenia w przypadku, o którym mowa w § 5 

ust. 3;  
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6) sposób i termin spełnienia wymagań, o których mowa w art. 19 ust. 4 akapit drugi 

rozporządzenia nr 1305/2013. 

2. Opis, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, uwzględnia gospodarstwo, będące 

w posiadaniu wnioskodawcy lub którego jest właścicielem, lub które wnioskodawca zamierza 

objąć w posiadanie lub nabyć jego własność w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji 

o przyznaniu pomocy. 

3. Opis, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia: 

1) w przypadku produkcji roślinnej – zasiewy w plonie głównym pod zbiory w roku naboru; 

2) w przypadku produkcji zwierzęcej – stan średnioroczny określany w oparciu sumę 

stanów stada na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 12 miesięcy poprzedzających 

miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu naboru wniosków o przyznanie 

pomocy, podzieloną przez 12. 

4. Celami końcowymi, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być w szczególności: 

1) zmiana profilu gospodarstwa;  

2) zmiana struktury produkcji; 

3) zwiększenie skali produkcji; 

4) zwiększenie udziału w rynku/ zwiększenie sprzedaży; 

5) poprawa jakości produkcji; 

6) racjonalizacja technologii produkcji; 

7) wprowadzenie innowacji; 

8) zapewnienie zrównoważenia środowiskowego; 

9) poprawa stanu utrzymania zwierząt; 

10) poprawa sytuacji zakresie warunków higieny i bezpieczeństwa pracy; 

11) poprawa sytuacji w zakresie infrastruktury drogowej; 

12) zmniejszenie kosztów produkcji; 

13) zwiększenie intensywności produkcji.  

Cele pośrednie, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są to cele na zakończenie etapu realizacji 

biznesplanu.  

5. Biznesplan, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, spełnia warunki w zakresie: 

1) możliwości osiągnięcia zakładanych celów pośrednich i końcowych; 

2) spójności i zgodności wszystkich elementów biznesplanu; 

3) możliwości uzyskania docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa, przy 

uwzględnieniu planowanego kierunku produkcji oraz zasobów gospodarstwa;  
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4) dostosowania planowanych inwestycji, zakupów środków produkcji i innych działań do 

wielkości i zasobów gospodarstwa oraz docelowej struktury produkcji; 

5) zgodności szacunkowych wartości planowanych inwestycji, zakupów środków produkcji 

i innych działań z cenami rynkowymi; 

6) możliwości uzupełnienia wykształcenia w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 4. 

6. Pomoc może być przyznana, jeżeli biznesplan, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5: 

1) spełnia warunki, o których mowa w ust. 5; 

2) przewiduje: 

a) inwestycje oraz zakup środków produkcji o szacunkowej wartości równej 

przynajmniej kwocie pomocy, przy czym inwestycje stanowią co najmniej 70% tej 

kwoty, 

b) zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia – w ramach kwoty 

pomocy. 

7. Do szacunkowej wartości inwestycji, środków produkcji i innych działań, o której 

mowa w ust. 5 pkt 2 lit. a, wlicza się szacunkową wartość inwestycji, środków obrotowych 

i działań z zakresu działalności, o której mowa w § 9 ust. 1. 

8. Pomoc można łączyć z pomocą przyznawaną w ramach typu operacji „Modernizacja 

gospodarstw rolnych” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

w gospodarstwach rolnych” objętego Programem wyłącznie w przypadku, gdy każda z nich 

dotyczy innej inwestycji, części operacji lub etapu, chyba że kwota pomocy stanowi wkład 

własny w realizację operacji w ramach tego typu operacji.  

§ 7. 1. Przy ustalaniu minimalnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie, 

o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a, sumuje się powierzchnię użytków rolnych, które 

najpóźniej w okresie, o którym mowa w § 20 ust. 2, będą stanowiły przedmiot: 

1) własności; 

2) użytkowania wieczystego; 

3) dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu 

terytorialnego, jeżeli umowa dzierżawy została lub zostanie zawarta na czas 

nieoznaczony lub na okres co najmniej 5 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat 

od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy; 

4) dzierżawy od podmiotów innych niż wymienione w pkt 3, jeżeli umowa dzierżawy 

została lub zostanie zawarta: 

a) w formie aktu notarialnego albo z datą pewną, oraz 
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b) na okres co najmniej 10 lat 

 z tym, że przynajmniej 70% minimalnej powierzchni będzie stanowić przedmiot 

własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego. 

2. Przy ustalaniu powierzchni gospodarstwa bierze się pod uwagę średnią powierzchnię 

gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średnią 

powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, w roku poprzedzającym rok 

złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

3. Średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych 

województwach oraz średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju 

w danym roku przyjmuje się na podstawie informacji ogłaszanych przez Prezesa Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją", na podstawie przepisów 

o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. 

4. W przypadku gospodarstw położonych na obszarze więcej niż jednego województwa, 

za województwo, w którym jest położone gospodarstwo, uznaje się to województwo, 

w którym jest położona największa część użytków rolnych wchodzących w skład tego 

gospodarstwa. 

§ 8. 1. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 

lit. b, jest to całkowita roczna standardowa produkcja gospodarstwa, wyrażona w euro, 

zgodnie z metodologią UE zawartą w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 

8 grudnia 2008 r. ustanawiającym wspólnotową typologię gospodarstw rolnych. 

2. Wielkość ekonomiczną gospodarstwa ustala się w oparciu o kalkulator wielkości 

ekonomicznej, udostępniany przez Agencję. Przy ustalaniu wielkości ekonomicznej 

gospodarstwa bierze się pod uwagę wielkość ekonomiczną gospodarstwa określonego 

w biznesplanie, które najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji 

o przyznaniu pomocy beneficjent zamierza objąć w posiadanie lub nabyć jego własność. 

§ 9. 1. Pomocy nie przyznaje się, jeżeli głównym kierunkiem produkcji 

w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, będzie: 

1) chów lub hodowla ryb; 

2) chów kur, kaczek, gęsi oraz indyków z wyłączeniem udokumentowanej produkcji 

ekologicznej; 

3) prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne; 
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4) prowadzenie następujących działów specjalnych produkcji rolnej: 

a) hodowla zwierząt laboratoryjnych, 

b) hodowla ryb akwariowych, 

c) hodowla psów rasowych, 

d) hodowla kotów rasowych. 

2. Za główny kierunek produkcji uznaje się kierunek produkcji, którego udział 

w wielkości ekonomicznej gospodarstwa jest największy jednak nie mniejszy niż 30% tej 

wielkości.  

§ 10. 1. Pomoc przyznaje się w wysokości 100 000 złotych. 

2. Pomoc przyznaje się danej osobie fizycznej i na dane gospodarstwo tylko raz. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do osób fizycznych, którym przyznano pomoc, jeżeli 

zostało stwierdzone wygaśnięcie decyzji o przyznaniu pomocy w przypadku, o którym mowa 

w § 23 ust. 2 lub ust. 3, albo została uchylona decyzja o przyznaniu pomocy w przypadku, 

o którym mowa w § 23 ust. 4, a wnioskodawca spełnia warunki przyznania pomocy określone 

w niniejszym rozporządzeniu. 

4. Pomoc nie może być przyznana osobie, której przyznano pomoc na operacje typu 

„Premie na działalność pozarolniczą” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie 

pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” oraz typu „Restrukturyzacja 

małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw ” objętych Programem.  

5. Pomoc nie może być przyznana osobie, której przyznano pomoc w ramach działania 

„Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007–2013 ani na gospodarstwo, na które przyznano pomoc w ramach tego działania, 

chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona.  

§ 11. 1. W przypadku, gdy o pomoc ubiegają się oboje małżonkowie i oboje spełniają 

warunki jej przyznania, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich, co do którego 

współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego, czy urządzają wspólne 

gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa. 

2. Pomoc może być przyznana osobie fizycznej w przypadku, gdy: 

1) jej małżonek, przed dniem złożenia przez nią wniosku o przyznanie pomocy nie 

prowadził gospodarstwa jako kierujący, a w okresie poprzedzającym 12 miesięcy przed 

dniem złożenia przez współmałżonka wniosku o przyznanie pomocy – nie rozpoczął 

urządzania gospodarstwa; 
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2) małżonkowi, zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i przed jego zawarciem, nie 

przyznano pomocy:  

a) na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc 

w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego 

Programem, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w § 23 ust. 2 lub ust. 3, 

lub w § 23 ust. 4, 

b) w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, chyba że pomoc została 

przyznana, lecz nie została wypłacono pomocy z powodu rezygnacji z przyznanej 

pomocy, niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem dopełnienia 

których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy lub niezłożenia wniosku 

o płatność. 

§ 12. 1. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej 

administrowanej przez Agencję, w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu krajowym, oraz 

w siedzibie Agencji, oddziałów regionalnych i biur powiatowych Agencji ogłoszenie 

o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie dla młodych rolników” 

w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych 

rolników” objętego Programem, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem 

rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków. 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności wskazanie dnia 

rozpoczęcia oraz dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. 

3. Prezes Agencji, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

administrowanej przez Agencję oraz w siedzibie Agencji, oddziałów regionalnych i biur 

powiatowych Agencji informację zawierającą w szczególności: 

1) wskazanie: 

a) dnia rozpoczęcia oraz dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie 

pomocy, 

b) wysokości pomocy, 

c) warunków przyznania pomocy i kryteriów wyboru operacji oraz minimalnej liczby 

punktów w ramach tych kryteriów; 

2) informację o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków 

przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji; 
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3) informację o miejscu udostępnienia formularza wniosku o przyznanie pomocy, wniosku 

o płatność oraz wzoru biznesplanu. 

4. Dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 2, powinien 

przypadać na pierwszy kwartał roku kalendarzowego, w którym przeprowadzany jest nabór 

wniosków o przyznanie pomocy i nie może być dłuższy niż 30 dni. W przypadku pierwszego 

naboru wniosków termin, o którym mowa w ust. 2, zostanie określony w ogłoszeniu, 

o którym mowa w ust. 1. 

5. Agencja udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku 

o płatność, wzór biznesplanu oraz wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 3 pkt 3, nie 

później niż w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1. 

§ 13. 1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez upoważnioną 

osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, 

do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia 

gospodarstwa. 

2. W przypadku gospodarstw położonych na obszarze więcej niż jednego powiatu, za 

powiat, w którym jest położone gospodarstwo, uznaje się ten powiat, w którym jest położona 

największa część użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.  

§ 14. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera w szczególności: 

1) dane wnioskodawcy: 

a) imię, nazwisko, 

b) miejsce zamieszkania i adres, 

c) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności 

(PESEL), o ile został nadany, 

d) datę urodzenia, 

e) stan cywilny wnioskodawcy; 

2) numer identyfikacyjny wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności, o ile został nadany wnioskodawcy lub jego 

współmałżonkowi; 

3) datę rozpoczęcia urządzania gospodarstwa; 

4) dane osoby przekazującej gospodarstwo lub jego największą część: 

a) o których mowa w pkt 1 lit. a–c, 
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b) numer identyfikacyjny wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności, 

c) numery przekazywanych działek ewidencyjnych; 

5) w przypadku wnioskodawcy pozostającego w związku małżeńskim – dane dotyczące 

małżonka:  

a) o których mowa w pkt 1 lit. a–c, 

b) datę rozpoczęcia urządzania gospodarstwa, jeśli współmałżonek rozpoczął 

urządzanie gospodarstwa przed dniem złożenia przez wnioskodawcę wniosku 

o przyznanie pomocy; 

6) informacje dotyczące:  

a) kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy, 

b) posiadania prawa do renty przyznanej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 

c) aktualnego rodzaju aktywności zawodowej; 

7) dane pełnomocnika lub osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy. 

2. Wnioskodawca informuje Agencję o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych 

wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie po ich zaistnieniu.  

 § 15. 1. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się: 

1) zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego: 

a) potwierdzające brak wpisu w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób 

fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, o których 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, lub  

b) o okresach podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w § 3 

ust. 1 pkt 3; 

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości rolnej o powierzchni użytków 

rolnych co najmniej 1 ha; 

3) biznesplan opracowany na formularzu udostępnionym przez Agencję; 

4) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, o których mowa w § 5 ust. 1; 

5) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. c, 

oraz kryteriów wyboru, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 5, w szczególności plan 

nawozowy; 

6) kopię dokumentu tożsamości osoby, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 4; 
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7) oświadczenie osoby przekazującej gospodarstwo lub jego część – zgodę na 

przeprowadzenie kontroli przez Agencję; 

8) w przypadku wnioskodawcy pozostającego w związku małżeńskim: 

a) kopię dokumentu tożsamości małżonka – części dotyczącej danych osobowych, 

b) zaświadczenie dotyczące małżonka wydane przez naczelnika właściwego urzędu 

skarbowego: 

 potwierdzające brak wpisu w ewidencji podatników podatku dochodowego od 

osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, 

o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, lub  

 o okresach podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, o których 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 3. 

2. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, wnioskodawca dołącza do wniosku 

prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzony notarialnie 

akt poświadczenia dziedziczenia. 

§ 16. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o przyznanie pomocy nie spełnia 

wymogów formalnych, Agencja wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 

7/14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

§ 17. 1. Pomoc przysługuje w kolejności ustalonej na podstawie kryteriów wyboru. 

2. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przyznawanych na podstawie następujących 

kryteriów wyboru: 

1) powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie wskazanym w biznesplanie, 

udokumentowana w sposób określony w § 7 ust. 1 pkt 1–4 – przyznaje się 0,25 punktu za 

każdy ha użytków rolnych powyżej średniej wojewódzkiej, przy czym maksymalna 

liczba punktów, jaką można uzyskać z tytułu tego kryterium to 5 punktów; 

2) kwalifikacje: 

a) o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 – przyznaje się 5 punktów, 

b) o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 w odniesieniu do zawodów wymienionych 

w ust. 2 załącznika do rozporządzenia – przyznaje się 5 punktów, 

c) o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 w odniesieniu do zawodów wymienionych 

w ust. 3 załącznika do rozporządzenia – przyznaje się 4 punkty, 

d) o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 – przyznaje się 3 punkty, 
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e) o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 – przyznaje się 2 punkty, 

f) o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 – przyznaje się 1 punkty; 

3) rodzaj planowanej produkcji: 

a) za uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości określonym w ramach 

działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” objętego 

Programem, 

b) za produkcję roślin wysokobiałkowych w rozumieniu przepisów o płatnościach 

w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, o ile powierzchnia użytków rolnych, 

na których uprawiane będą te rośliny wynosi co najmniej 1 ha – przyznaje się 

2 punkty; 

4) kompleksowość biznesplanu: 

a) jeżeli inwestycje, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a, stanowią przynajmniej 

70% szacunkowej wartości biznesplanu – przyznaje się 2 punkty, 

b) za inwestycję budowlaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.        

– Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) – przyznaje się 2 punkty, 

c) za działania, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. d tiret pierwsze–czwarte              

– przyznaje się 0,25 punktu za każdy rodzaj działań określonych w tym przepisie, 

jednak nie więcej niż 2 punkty; 

5) wpływ na realizację celów przekrojowych; 

a) w zakresie ochrony środowiska i klimatu: 

 obsada zwierząt od 0,5 do 2 DJP na 1 ha użytków rolnych – przyznaje się 

0,5 punktu, 

 udział powierzchni trwałych użytków zielonych w powierzchni użytków rolnych 

gospodarstwa co najmniej … – przyznaje się 0,5 punktu, 

 udział zbóż w strukturze zasiewów mniejszy lub równy 66% – przyznaje się 

0,5 punktu,  

 coroczne przygotowywanie planu nawozowego z uwzględnieniem analizy 

chemicznej gleby – przyznaje się 0,25 punktu, 

 przygotowywanie wieloletniego planu nawozowego z uwzględnieniem analizy 

chemicznej gleby – przyznaje się 0,5 punktu, 

 z tytułu inwestycji zwiększających stopnień zrównoważenia środowiskowego 

w gospodarstwie – przyznaje się 0,5 punktu za każdą taką inwestycję, o ile jej 

szacunkowa wartość przekracza 25 000 zł, jednak nie więcej niż 2 punkty, 
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b) w zakresie innowacyjności: 

 postęp biologiczny – przyznaje się 1 punkt, 

 nowoczesne technologie produkcji – przyznaje się 1 punkt, 

 innowacyjny produkt – przyznaje się 1 punkt; 

6) różnicę wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo lub jego największą część 

a młodym rolnikiem;  

a) różnica wieku wynosi powyżej 10 do 15 lat – przyznaje się 1 punkt, 

b) różnica wieku wynosi powyżej 15 do 25 lat – przyznaje się 2 punkty, 

c) różnica wieku wynosi powyżej 25 lat – przyznaje się 3 punkty; 

7) przejmowanie gospodarstwa w całości lub tworzenie gospodarstwa z mniejszych 

gospodarstw przejętych w całości – przyznaje się 3 punkty. 

3. W przypadku kryteriów wyboru, o których mowa w ust. 2 pkt 6 i 7, punkty mogą być 

przyznane, o ile młody rolnik nabywa gospodarstwo na własność, przy czym w własnością 

przekazującego lub w jego posiadaniu mogą pozostać użytki rolne o powierzchni nie większej 

niż 0,5 ha. 

 § 18. 1. Przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy uwzględnia się wszystkie 

wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę w biurach 

powiatowych Agencji w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz wszystkie 

wnioski o przyznanie pomocy złożone przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w tym terminie. 

2. Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we 

wniosku o przyznanie pomocy oraz dołączonych do niego dokumentach na dzień złożenia 

wniosku. Jeżeli wniosek lub dołączony do niego biznesplan nie zwierają danych niezbędnych 

do ustalenia kolejności, nie przyznaje się punktów. Dokonanie przez wnioskodawcę zmian we 

wniosku o przyznanie pomocy lub dołączonych do niego dokumentach po upływie 20 dni od 

dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy nie ma wpływu na 

kolejność przysługiwania pomocy, z wyjątkiem przypadków, w których zmiana powoduje 

zmniejszenie liczby punktów. 

3. W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali 

największą liczbę punktów; pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co 

najmniej … punktów. 
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4. W przypadku wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, 

o kolejności przysługiwania pomocy decyduje powierzchnia użytków rolnych 

w gospodarstwie wskazanym w biznesplanie, począwszy od największej. 

5. W przypadku wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów i wskazali 

w biznesplanie gospodarstwa o identycznej powierzchni użytków rolnych, pomoc przysługuje 

w kolejności złożenia kompletnego wniosku o przyznanie pomocy. 

6. Punkty, o których mowa w § 17 ust. 2, przyznaje kierownik biura powiatowego 

Agencji w terminie 80 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie 

pomocy.  

7. Jeżeli dane zawarte we wniosku lub biznesplanie, mające wpływ na ustalenie 

kolejności przysługiwania pomocy ulegną zmianie, dokonuje się aktualizacji kolejności 

przysługiwania pomocy wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że pomoc 

przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona.  

§ 19. 1. Kierownik biura powiatowego Agencji niezwłocznie po przyznaniu punktów, 

o których mowa w § 17 ust. 2, przekazuje dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji 

informację zawierającą imiona i nazwiska wnioskodawców, liczbę przyznanych punktów, 

powierzchnię użytków rolnych gospodarstwa oraz dzień złożenia kompletnego wniosku 

o przyznanie pomocy. 

2. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, niezwłocznie po otrzymaniu informacji, 

o której mowa w ust. 1, ustala na jej podstawie kolejność przysługiwania pomocy 

w województwie, określa, które z wniosków o przyznanie pomocy uzyskały co najmniej … 

punktów oraz który wniosek o przyznanie pomocy jako pierwszy uzyskał mniej niż … 

punktów. Informacja ta jest aktualizowana w przypadku, o którym mowa w § 18 ust. 7. 

3. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, niezwłocznie po ustaleniu kolejności 

przysługiwania pomocy w województwie, o której mowa w ust. 2, przekazuje informację o tej 

kolejności do Prezesa Agencji oraz przekazuje każdą aktualizację tej informacji. 

4. Prezes Agencji, niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 3, 

podaje informację o kolejności przysługiwania pomocy do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej administrowanej przez Agencję.  

§ 20. 1. Kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie przyznania 

pomocy w terminie 150 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 
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2. Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się z zastrzeżeniem dopełnienia przez 

beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków: 

1) nabycia lub wejścia w posiadanie gospodarstwa, którego rozwoju dotyczy biznesplan; 

2) podjęcia prowadzenia gospodarstwa, o którym mowa w pkt 1, jako kierujący tym 

gospodarstwem, w szczególności prowadzić gospodarstwo osobiście, na własny rachunek 

i we własnym imieniu, ponosić koszty i czerpać korzyści w związku z jego 

prowadzeniem; uznaje się, że osoba fizyczna prowadzi gospodarstwo osobiście, jeżeli 

pracuje w tym gospodarstwie oraz podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia 

tego gospodarstwa;  

3) ubezpieczenia na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy 

ustawy w pełnym zakresie jako rolnik; 

4) uzyskania wpisu do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności;  

5) rozpoczęcia realizacji biznesplanu; 

6) rozpoczęcia prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, chyba że 

beneficjent prowadzi księgę przychodów i rozchodów lub księgę rachunkową na 

podstawie odrębnych przepisów. 

3. Decyzja o przyznaniu pomocy zawiera pouczenie o konieczności spełnienia 

warunków, o których mowa w ust. 2, i przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 22 

ust. 3, oraz konieczności zwrotu pomocy w przypadku niespełnienia tych warunków lub 

nieprzedłożenia dokumentów.  

4. Gospodarstwo, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie stanowi przedmiotu 

współwłasności lub współposiadania, z wyjątkiem małżeńskiej wspólności majątkowej 

i wspólnot gruntowych. 

5. Uznaje się, że rozpoczęcie realizacji biznesplanu, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, 

następuje w szczególności poprzez: 

1) rozpoczęcie prac budowlanych związanych z inwestycją; 

2) prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia maszyny, urządzenia, wyposażenia lub 

usług; 

3) inne zobowiązanie, które sprawia, że realizacja biznesplanu jest nieodwracalna; 

4) prace przygotowawcze, takie jak uzyskanie zezwoleń lub przeprowadzenie analiz 

wykonalności; 

5) zakup gruntów rolnych. 
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§ 21. Wnioskodawcom, których wnioski o przyznanie pomocy uzyskały poniżej … pkt 

lub zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu środków na 

operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu 

działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” określonego w przepisach o podziale 

środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, odmawia się, w drodze 

decyzji, przyznania pomocy.  

§ 22. 1. Pierwszą ratę pomocy, w wysokości 80 000 złotych, wypłaca się na wniosek 

o płatność, który składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu 

pomocy. 

2. Do wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja 

o przyznaniu pomocy, jeśli nie były spełnione w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy, 

w szczególności:  

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości rolnych wchodzących w skład 

gospodarstwa; 

2) dokument potwierdzający rozpoczęcie realizacji biznesplanu; 

3) dokument potwierdzający rozpoczęcie prowadzenia uproszczonej rachunkowości 

w gospodarstwie lub prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, lub prowadzenie 

księgi rachunkowej na podstawie odrębnych przepisów. 

3. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o płatność, o którym mowa w ust. 1, nie 

spełnia wymogów formalnych, Agencja wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

4. Wnioskodawca informuje Agencję o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych 

wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie po ich zaistnieniu. 

§ 23. 1. Wypłata pierwszej raty pomocy następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia 

wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w § 22 ust. 2. Pomoc 

jest wypłacana na konto bankowe beneficjenta. 

2. W przypadku niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem 

dopełnienia których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, kierownik biura 

powiatowego Agencji, w drodze decyzji, stwierdza wygaśnięcie tej decyzji. 
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3. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność w terminie określonym w § 22 ust. 1, 

kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji, stwierdza wygaśnięcie, jako 

bezprzedmiotowej, decyzji o przyznaniu pomocy. 

4. Kierownik biura powiatowego Agencji uchyla decyzję o przyznaniu pomocy 

w przypadku złożenia przez beneficjenta, przed upływem terminu określonego w § 22 ust. 1, 

pisemnego wniosku o uchylenie tej decyzji zawierającego oświadczenie o rezygnacji 

z przyznanej pomocy. 

§ 24. Beneficjent powinien: 

1) prowadzić jako kierujący gospodarstwo, którego rozwoju dotyczy biznesplan, co 

najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy; 

2) spełnić wymagania, o których mowa w art. 19 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia nr 1305, 

i spełniać tę definicję co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty 

pomocy; 

3) spełniać warunek, o którym mowa w § 20 ust. 4, do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty 

pierwszej raty pomocy; 

4) zrealizować biznesplan w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do 

dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, w szczególności: 

a) prowadzić gospodarstwo zgodnie z koncepcją rozwoju gospodarstwa, o której mowa 

w § 6 ust. 1, w szczególności zgodnie ze strukturą produkcji, o której mowa w § 6 

ust. 1 pkt 2, 

b) zrealizować działania, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4, 

c) osiągnąć cele, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, 

d) osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o przynajmniej 10% 

w stosunku do wielkości wyjściowej, i utrzymać ten wzrost przynajmniej do dnia 

upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy; 

5) uzupełnić wykształcenie w okresie 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy 

– w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 3; 

6) podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co 

najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy; 

7) prowadzić uproszczoną rachunkowość w gospodarstwie lub księgę przychodów 

i rozchodów, lub księgę rachunkową na podstawie odrębnych przepisów, co najmniej do 

dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy; 
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8) prowadzić działania, z tytułu których przyznano punkty, o których mowa w § 17 ust. 2, 

co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy; 

9) umożliwić przeprowadzenie przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli 

dokumentów; 

10)  przechowywać dokumenty związane z przyznaną pomocą co najmniej do dnia upływu 

5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. 

§ 25. 1. Drugą ratę pomocy, w wysokości 20 000 złotych, wypłaca się na wniosek 

o płatność, który składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż w terminie 3 lat 

od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. 

2. Warunkiem wypłaty drugiej raty pomocy jest spełnienie warunków, o których mowa 

w § 24. 

3. Do wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:  

1) dokument potwierdzający uzupełnienie wykształcenia, w przypadku, o którym mowa 

w § 5 ust. 3; 

2) sprawozdanie z realizacji biznesplanu sporządzone zgodnie ze wzorem udostępnionym 

przez Agencję oraz dokumenty potwierdzające realizację działań, o których mowa w § 6 

ust. 1 pkt 4; 

3) dokumenty potwierdzające prowadzenie uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie 

lub prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, lub księgi rachunkowej na podstawie 

odrębnych przepisów. 

4. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o płatność, o którym mowa w ust. 1, nie 

spełnia wymogów formalnych, Agencja wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

5. Wnioskodawca informuje Agencję o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych 

wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie po ich zaistnieniu. 

§ 26. 1. Wypłata drugiej raty pomocy następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia 

wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w § 25 ust. 3. 

2. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w § 24, lub nieprzedłożenia 

dokumentów, o których mowa w § 25 ust. 3, kierownik biura powiatowego Agencji wydaje 

decyzję o odmowie wypłaty drugiej raty pomocy. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pierwsza rata pomocy podlega zwrotowi 

w całości lub części. 
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4. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w § 24: 

1) pkt 1 – zwrotowi podlega 100% kwoty pierwszej raty pomocy; 

2) pkt 2 lub 3 – zwrotowi podlega 50% kwoty pierwszej raty pomocy za niespełnienie 

każdego z warunków określonych tymi przepisami; 

3) pkt 4 – zwrotowi podlega do 100% kwoty pierwszej raty pomocy, w zależności od 

rodzaju i zakresu niezrealizowanych działań oraz ich wpływu na liczbę punktów, 

o których mowa w § 17 ust. 2, stopnia nieosiągnięcia celów oraz stopnia nieosiągnięcia 

wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa; w przypadku działań, z tytułu których 

przyznane zostały, pod warunkiem, że beneficjentowi przysługiwałaby pomoc w oparciu 

o liczbę punktów przyznanych na podstawie zmienionych założeń; 

4) pkt 5 – zwrotowi podlega do 100% kwoty pierwszej raty pomocy, w zależności od 

wielkości opóźnienia w uzupełnieniu wykształcenia; 

5) pkt 6 – zwrotowi podlega do 100% kwoty pierwszej raty pomocy, w zależności od okresu 

niepodlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników;  

6) pkt 7 – zwrotowi podlega do 25% kwoty pierwszej raty pomocy, w zależności od okresu 

nieprowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie lub księgi przychodów 

i rozchodów, lub księgi rachunkowej na podstawie odrębnych przepisów. 

5. W przypadku nieprzedłożenia w terminie dokumentów, o których mowa w § 25 

ust. 3, zwrotowi podlega 3% kwoty pomocy za nieprzedłożenie każdego z dokumentów 

określonych w tym przepisie, przy czym w przypadku nieprzedłożenia w terminie 

dokumentów, o których mowa w § 25 ust. 3 pkt 3, zwrotowi podlega 3% kwoty pomocy za 

nieprzedłożenie w terminie dokumentu, potwierdzającego realizację jednej inwestycji lub 

jednego działania, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 i 5. 

6. W przypadku niewypłacenia drugiej raty pomocy lub ustalenia zwrotu części kwoty 

pierwszej raty pomocy, beneficjent powinien nadal spełniać pozostałe warunki, o których 

mowa w § 24.  

§ 27. W każdym roku po zakończeniu realizacji biznesplanu, do dnia upływu 5 lat od 

dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, beneficjent powinien przedłożyć w Agencji informację 

o realizacji zobowiązań opracowaną na formularzu udostępnionym przez Agencję, 

zawierającą w szczególności wielkość ekonomiczną gospodarstwa oraz: 

1) dokumenty potwierdzające prowadzenie uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie 

lub prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, lub prowadzenie księgi rachunkowej 

na podstawie odrębnych przepisów; 
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2) dokumenty potwierdzające uczestnictwo w zorganizowanej formie współpracy 

producentów rolnych; 

3) dokumenty potwierdzające prowadzenie przygotowania do sprzedaży produktów rolnych 

wytwarzanych w gospodarstwie; 

4) dokumenty potwierdzające przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych 

w gospodarstwie; 

5) dokumenty potwierdzające uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości 

określonym w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków 

spożywczych” objętego Programem. 

§ 28. 1. Jeżeli beneficjent, który otrzymał drugą ratę pomocy, nie spełni warunków, 

o których mowa w § 24 pkt 1–3, pkt 4 lit. b i d oraz pkt 7–9, lub nie przedłoży w Agencji 

dokumentów, o których mowa w § 27, pomoc podlega zwrotowi w całości lub części. 

2. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w § 24: 

1) pkt 1 – zwrotowi podlega 50% kwoty pomocy; 

2) pkt 2 lub 3 – zwrotowi podlega 25% kwoty pomocy za niespełnienie każdego 

z warunków określonych tymi przepisami; 

3) pkt 4 lit. d – zwrotowi podlega do 50% kwoty pomocy, w zależności od stopnia 

nieosiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa; 

4) pkt 7 – zwrotowi podlega do 15% kwoty pomocy, w zależności od okresu 

nieprowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie lub księgi przychodów 

i rozchodów, lub księgi rachunkowej na podstawie odrębnych przepisów; 

5) pkt 8 – zwrotowi podlega do 15% kwoty pomocy za niezrealizowanie każdego z działań, 

z tytułu których przyznano punkty, o których mowa w § 17 ust. 2. 

3. W przypadku nieprzedłożenia w terminie dokumentów, o których mowa w § 24, 

zwrotowi podlega 2% kwoty pomocy za nieprzedłożenie każdego z dokumentów określonych 

w tym przepisie, przy czym w przypadku nieprzedłożenia w terminie dokumentów, o których 

mowa w § 22 pkt 2 oraz pkt 4–6, zwrotowi podlega 2% kwoty pomocy – niezależnie od 

liczby nieprzedłożonych dokumentów. 

4. W przypadku ustalenia zwrotu części kwoty pomocy, beneficjent powinien nadal 

spełniać pozostałe zobowiązania/ warunki, o których mowa w § 24.  

5. W przypadku ustalenia zwrotu 100% kwoty pomocy decyzja o przyznaniu pomocy 

wygasa.  
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§ 29. 1. Beneficjent może wystąpić do kierownika biura powiatowego Agencji 

z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu, w tym wydłużenie okresu 

jego realizacji. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się zmieniony biznesplan wraz 

z uzasadnieniem przyczyn planowanych zmian. 

3. Agencja wyraża zgodę na zmianę założeń biznesplanu pod warunkiem, że 

beneficjentowi przysługiwałaby pomoc w oparciu o liczbę punktów przyznanych na 

podstawie zmienionych założeń.  

4. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji.  

5. Zmiany polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu o nie więcej niż 30 punktów 

procentowych skali produkcji roślin danego gatunku mierzonej udziałem powierzchni uprawy 

w całości upraw lub zwierząt danego gatunku mierzonej udziałem zwierząt tego gatunku 

w całkowitej obsadzie zwierząt w gospodarstwie, ustalonej z wykorzystaniem 

współczynników przeliczeniowych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), nie wymagają 

zgody Agencji. W przypadku zmian dotyczących udziału powierzchni uprawy zbóż, roślin 

strączkowych lub roślin motylkowych drobnonasiennych zmiany określa się w odniesieniu do 

całej grupy. 

6. Wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu w zakresie powierzchni użytków 

rolnych w gospodarstwie rolnym następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, 

o którym mowa w ust. 1. 

§ 30. W sprawach o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie dla młodych 

rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz 

młodych rolników” objętego Programem nie dopuszcza się: 

1) wstąpienia do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy przez następcę 

prawnego wnioskodawcy albo nabywcę gospodarstwa lub jego części ani przejmującego 

posiadanie gospodarstwa lub jego części; 

2) przyznania pomocy następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa lub 

jego części ani przejmującemu posiadanie gospodarstwa lub jego części. 

§ 31. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
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Załącznik  

do rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z dnia … (poz. ...)  

 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW, ZAWODÓW ORAZ 

TYTUŁÓW KWALIFIKACYJNYCH W ZAKRESIE ROLNICTWA, A TAKŻE 

RODZAJE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE 

KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 

 

1. Kierunkami studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, 

których ukończenie uznaje się za posiadanie kwalifikacji zawodowych, są:  

1) rolnictwo;  

2) ogrodnictwo;  

3) weterynaria – w przypadku gdy w gospodarstwie są prowadzone chów lub hodowla 

zwierząt;  

4) technika rolnicza i leśna;  

5) zootechnika.  

W przypadku ukończenia studiów na kierunku innym niż wymienione w pkt 1–5 za 

kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia działalności rolniczej uznaje się kierunki 

studiów, w ramach których zakres kształcenia albo standardy kształcenia obejmuje treści 

związane z działalnością rolniczą w wymiarze łącznym co najmniej 200 godzin.  

2. Wykaz zawodów rolniczych na poziomie kwalifikacji technika:  

1) technik rolnik;  

2) technik ogrodnik;  

3) technik architektury krajobrazu;  

4) technik hodowca koni;  

5) technik pszczelarz;  

6) technik weterynarii – w przypadku gdy w gospodarstwie są prowadzone chów lub hodowla 

zwierząt;  

7) technik agrobiznesu;  

8) technik mechanizacji rolnictwa; 

9) technik turystyki wiejskiej.  
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3. Wykaz zawodów rolniczych na poziomie kwalifikacji zasadniczych:  

1) rolnik;  

2) ogrodnik;  

3) pszczelarz;  

4) mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.  

4. Za studia podyplomowe w zakresie związanym z działalnością rolniczą uznaje się studia, 

których program obejmuje co najmniej jedno z następujących zagadnień:  

1) ekonomika i organizacja gospodarstw;  

2) organizacja lub technologia produkcji rolniczej;  

3) marketing artykułów rolnych lub rachunkowość rolnicza;  

4) technika rolnicza;  

5) agrobiznes.  

5. Dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowych jest: 

1) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich, lub studiów wyższych magisterskich na kierunku wymienionym 

w ust. 1;  

2) w zawodzie wymienionym w ust. 2: 

a) świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym, albo 

dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe, 

b) świadectwo ukończenia szkoły, dającej wykształcenie średnie wraz ze świadectwami 

potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, odpowiednio: 

– technik rolnik – łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację R.3. Prowadzenie 

produkcji rolniczej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację R.16. Organizacja 

i nadzorowanie produkcji rolniczej, 

– technik ogrodnik – łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację R.5. Zakładanie 

i prowadzenie upraw ogrodniczych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację 

R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych, 

– technik architektury krajobrazu – łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację 

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury 

krajobrazu oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację R.22. Organizacja prac 

związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu, 



– 27 – 

 

– technik hodowca koni – łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację R.19. 

Organizowanie chowu i hodowli koni oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację 

R.20. Szkolenie i użytkowanie koni,  

– technik pszczelarz – łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację R.4. 

Prowadzenie produkcji pszczelarskiej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację 

R.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej,  

– technik weterynarii – łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację R.9. 

Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt oraz świadectwo potwierdzające 

kwalifikację R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług 

weterynaryjnych oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację R.11. Wykonywanie 

czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej, 

– technik agrobiznesu – łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację R.3. 

Prowadzenie produkcji rolniczej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację R.6. 

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie, 

– technik mechanizacji rolnictwa – łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację 

M.1.Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 

oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa 

pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie oraz świadectwo 

potwierdzające kwalifikację M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją 

środków technicznych stosowanych w rolnictwie, 

– technik turystyki wiejskiej – łącznie: świadectwo potwierdzające kwalifikację T.7. 

Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich i świadectwo 

potwierdzające kwalifikację T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego;  

3) w zawodzie wymienionym w ust. 3: 

a) świadectwo ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem wykwalifikowanego robotnika lub 

dyplom ukończenia szkoły z tytułem wykwalifikowanego robotnika albo dyplom 

uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,  

b) świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie zasadnicze zawodowe wraz ze 

świadectwem (świadectwami) potwierdzającym kwalifikację w zawodzie wymienionym 

w ust. 3, odpowiednio: 

– rolnik – świadectwo potwierdzające kwalifikację R.3. Prowadzenie produkcji 

rolniczej,  

– ogrodnik – świadectwo potwierdzające kwalifikację R.5. Zakładanie i prowadzenie 

upraw ogrodniczych, 
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– pszczelarz – świadectwo potwierdzające kwalifikację R.4. Prowadzenie produkcji 

pszczelarskiej,  

– mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych – łącznie: świadectwo 

potwierdzające kwalifikację M.1.Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń 

i narzędzi stosowanych w rolnictwie oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację 

M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych 

w rolnictwie, 

c) zaświadczenie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną o zdaniu egzaminu 

eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej wraz ze świadectwami 

potwierdzającymi kwalifikacje, wymienionymi w ust. 5 pkt 3 lit. b tiret 1–4; 

4) w przypadku tytułu wykwalifikowanego robotnika lub tytułu mistrza albo tytułu 

zawodowego lub tytułu zawodowego mistrza:  

a) świadectwo z tytułem wykwalifikowanego robotnika lub dyplom z tytułem mistrza, 

uzyskane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej oraz 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad 

i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych 

(Dz. U. Nr 103, poz. 472) lub świadectwo uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom 

uzyskania tytułu zawodowego mistrza na podstawie przepisów rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania 

i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216), 

b) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski uzyskany zgodnie z ustawą z dnia 

22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późn. zm.)  

6. Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych jest świadectwo ich 

ukończenia. 

7. Dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia:  

1) wyższego – jest dyplom ukończenia studiów wyższych;  

2) średniego – jest świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, 

umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości;  

3) zasadniczego zawodowego – jest świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej lub 

zasadniczej szkoły zawodowej lub zaświadczenie wydane przez okręgową komisję 

egzaminacyjną o zdaniu egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych 
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w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej wraz ze 

świadectwami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodach zgodnych z klasyfikacją 

zawodów szkolnictwa zawodowego, innych niż wymienione w ust. 3;  

4) podstawowego – jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;  

5) gimnazjalnego – jest świadectwo ukończenia gimnazjum. 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 45 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia … 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. poz. …), zgodnie 

z którym minister właściwy do spraw rolnictwa został upoważniony do określenia, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowych warunków lub trybu przyznawania, wypłaty lub zwrotu 

pomocy w ramach poszczególnych działań, poddziałań lub typów operacji objętych 

programem, a także przestrzenny zasięg wdrażania tych działań oraz poddziałań. 

Projektowane rozporządzenie ma na celu określenie dla operacji typu „Premie dla młodych 

rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz 

młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020: 

1) formy i trybu składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność, 

2) szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy 

oraz wnioski o płatność, 

3) kryteriów wyboru operacji, o których mowa w art. 49 ust. 1 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 uchylającym rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) 

– mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji programu, specyfikę operacji typu 

„Premie dla młodych rolników” oraz odpowiednie ukierunkowanie pomocy. 

Co do zasady zakres podmiotowy wsparcia przewidzianego na operacje typu „Premie dla 

młodych rolników” został już określony w przepisach rozporządzenia nr 1305/2013. Ponadto, 

zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 

ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w opisie każdego 

z działań/poddziałań zamieszczonym w programie rozwoju obszarów wiejskich, który 

w świetle krajowych przepisów ma charakter dokumentu rządowego, musi być wskazany 

katalog uprawnionych beneficjentów. 

Mając na uwadze powyższe, w przepisach projektowanego rozporządzenia odzwierciedlenie 

znalazły również wynikające z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
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pozostające w zgodności z przepisami UE podmiotowe kryteria przyznania pomocy, co ma na 

celu umocowanie tych kryteriów na gruncie prawa. Regulacje przewidziane w § 2–11 

stanowią doprecyzowanie w świetle krajowych przepisów prawa wymogów określonych 

w art. 19 ust. 1 lit. a 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 uchylającym 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, 

z późn. zm.). Odzwierciedlone w przepisach ww. paragrafów warunki były przedmiotem 

szczegółowych negocjacji z Komisją Europejską w toku konsultacji projektu Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Regulacje przewidziane w § 12 stanowią dopełnienie zaleceń Komisji Europejskiej, które 

znalazły odzwierciedlenie również w założeniach określonych w projekcie PROW            

2014–2020, określających działania mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych 

dla beneficjentów, zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 

z 20.12.2013, str. 320). 

Mając na względzie, że pomoc jest przyznawana określonym podmiotom na ich wniosek 

(zatem wyraźnie wynika z tego, że we wniosku tym informacje o danym podmiocie muszą 

być przez niego przedstawione), który powinien zawierać wszelkie niezbędne informacje 

stanowiąc podstawę weryfikacji (wymaganej przepisami prawa) spełnienia kryteriów 

(określonych w przepisach prawa) przyznania tej pomocy. Szczegółowe informacje niezbędne 

do przedstawienia we wniosku o przyznanie pomocy, których zakres zależy wprost od 

warunków przyznania pomocy na przedmiotowy typ operacji, zostały przewidziane 

w projektowanym § 14.  

Z kolei w projektowanym § 15, bazując na dotychczasowych doświadczeniach we wdrażaniu 

analogicznego środka w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 

(działanie 112 Ułatwianie startu młodym rolnikom), określony został katalog niezbędnych 
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dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy określonych 

w niniejszym rozporządzeniu oraz odzwierciedlonych we wniosku o przyznanie pomocy.  

Regulacje zaprojektowane w § 17 stanowią dopełnienie wymogu Komisji Europejskiej 

określonego wprost w art. 49 rozporządzenia nr 1305/2013, zgodnie z którym instytucja 

zarządzająca programem rozwoju obszarów wiejskich określa kryteria wyboru operacji. 

Celem określonych w przedmiotowej regulacji kryteriów wyboru jest zapewnienie równego 

traktowania wnioskodawców, lepszego wykorzystania zasobów finansowych 

i ukierunkowanie środków finansowych zgodnie z priorytetami unijnymi w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich. Przy określaniu i stosowaniu kryteriów wyboru uwzględniona została 

zasadę proporcjonalności w odniesieniu do wielkości operacji. Mając na względzie, że pomoc 

przysługuje w kolejności ustalonej na podstawie kryteriów wyboru, dopełnienie § 17 stanowi 

§ 18, w którym określony został tryb ustalania kolejności operacji wg przyznanych punktów 

na podstawie spełnienia poszczególnych kryteriów wyboru. 

Zgodnie z art. 26 projektu ww. ustawy pomoc w ramach przedmiotowego działania 

przyznawana jest beneficjentom oraz wypłacana w drodze decyzji administracyjnej. Do 

postępowań w sprawach przyznania pomocy prowadzonych przez agencję płatniczą stosuje 

się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów wskazanych 

w projekcie ww. ustawy i niniejszym projekcie rozporządzenia. Konieczne jest zatem 

przyjęcie szczegółowych regulacji dotyczących wzajemnych relacji między wnioskodawcą 

lub beneficjentem działania a agencją płatniczą, trybu postępowania przy przyznawaniu 

pomocy i trybu jej wypłaty na poszczególnych etapach realizacji operacji. 

Określony zakres i tryb przyznawania i wypłaty pomocy podmiotom uprawnionym, 

w szczególności sposób postępowania z wnioskiem o przyznanie pomocy oraz wypłaty tej 

pomocy, z uwzględnieniem terminów oraz zasad rozliczania operacji mają na celu 

wprowadzenie do systemu prawnego szczegółowych regulacji w obszarze przedmiotowego 

działania, objętego PROW na lata 2014–2020 oraz zapewnienie sprawnego wdrożenia tego 

działania. 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia.  

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie ma na celu wdrożenie przepisów Unii Europejskiej, w związku 

z tym jego projekt nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 
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Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem 

zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, 

z późn. zm.), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji. 

Projekt rozporządzenia zostanie ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu 

pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” 

w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności 

gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW 

22 623 18 42 

Data sporządzenia:  

23.01.2015 r. 

 

Źródło:  

upoważnienie ustawowe. 

Prawo UE. 

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Wykonanie upoważnienia ustawowego.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Określenie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu 

„Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz 

młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Stanowienie przez pozostałe kraje członkowskie UE wewnętrznych przepisów prawa na podstawie wskazanych w pkt 1 

przepisów prawa unijnego trwa równolegle do procesu prowadzonego w Polsce. Należy przy okazji wspomnieć, że 

Polska jako jeden z pierwszych krajów członkowskich UE przekazała projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

do Komisji Europejskiej. Dlatego nie jest możliwe na tym etapie wskazanie w jaki sposób problem ten został rozwiązany 

w innych krajach UE. 

4. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Młodzi rolnicy, a więc: – osoby, które nie ukończyły 

40. roku życia, posiadający odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe i po raz pierwszy rozpoczynające prowadzenie 

gospodarstwa rolnego jako jedyny kierujący 

gospodarstwem (czyli do dnia złożenia wniosku 

o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa 

rolnego jako kierujący).  

23 390 do 

2023 r. 

 

„Ocena ex-ante 

Programu Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich na lata 

2014–2020” 

pozytywne 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych. Termin planowanych konsultacji to 

styczeń/luty 2015 r. 

Projekt rozporządzenia zostanie uzgodniony z następującymi organizacjami społecznymi: 

1) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, 

2) Sekretariatem Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

3) Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych „Solidarność”, 

4) Związkiem Zawodowym Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”, 

5) Związkiem Zawodowym Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej, 

6) Związkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna”, 

7) Związkiem Zawodowym Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”, 
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8) Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 

9) Federacją Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 

10) Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych Rolników, 

11) Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych, 

12) Krajową Radą Izb Rolniczych, 

13) Krajową Izbą Gospodarczą, Komitetem Rolnictwa i Obrotu Rolnego, 

14) Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”, 

15) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, 

16) Forum Związków Zawodowych, 

17) Konfederacją Lewiatan, 

18) Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, 

19) Związkiem Rzemiosła Polskiego, 

20) Business Centre Club, 

21) Związkiem Zawodowym Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, 

22) Krajową Radą Spółdzielczą, 

23) Krajowym Związkiem Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, 

24) Radą Gospodarki Żywnościowej, 

25) Polskim Związkiem Ogrodniczym, 

26) Polską Izbą Ogrodniczą, 

27) Związkiem Sadowników RP, 

28) Związkiem Sadowników Polskich, 

29) Towarzystwem Rozwoju Sadów Karłowych, 

30) Krajowym Związkiem Zrzeszeń Plantatorów Owoców i Warzyw do Przetwórstwa, 

31) Krajowym Związkiem Stowarzyszeń Producentów Ziemniaków Skrobiowych w Polsce, 

32) Stowarzyszeniem Producentów Skrobi Ziemniaczanej, 

33) Polską Grupą Producentów Skrobi Ziemniaczanej i Modyfikatów, 

34) Stowarzyszeniem Producentów Ziemniaków Skrobiowych przy PPZ S. A. w Niechlowie, 

35) Zrzeszeniem Plantatorów i Producentów Ziemniaków w Luboniu, 

36) Zrzeszeniem Producentów Ziemniaka w Pile, 

37) Stowarzyszeniem Producentów Ziemniaka Skrobiowego przy PPZ Trzemeszno Sp. z o. o., 

38) Wielkopolskim Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego S. A., 

39) Polskim Związkiem Producentów Chmielu, 

40) Związkiem Polskich Producentów Chmielu, 

41) Krajowym Związkiem Plantatorów Chmielu, 

42) Krajowym Związkiem Plantatorów Tytoniu w Lublinie, 

43) Polskim Związkiem Plantatorów Tytoniu w Krakowie, 

44) Związkiem Plantatorów Tytoniu w Lublinie, 

45) Związkiem Plantatorów Tytoniu w Krasnymstawie, 

46) Izbą Zbożowo-Paszową, 

47) Krajowym Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego, 

48) Polską Izbą Technologii i Wyrobów Naturalnych, 

49) Polską Izbą Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych, 

50) Polskim Związkiem Owczarskim, 

51) Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka, 

52) Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, 

53) Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania  

 

Nie dotyczy. 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym na budżet 

państwa. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wejście w życie rozporządzenia może wpłynąć na rozwój działalności rolniczej młodych 

rolników po raz pierwszy rozpoczynających prowadzenie gospodarstwa rolnego jako jedyny 

kierujący gospodarstwem. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z rozporządzenia 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 
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 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

projekt rozporządzenia nie przewiduje wprowadzenia obciążeń regulacyjnych wykraczających poza wymagane 

przepisami UE. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia może obniżyć stopę bezrobocia wśród młodych mieszkańców wsi. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

Wejście w życie rozporządzenia wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne. 

 

 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

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

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów rozporządzenia oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Efekty wejścia w życie rozporządzenia będą natychmiastowe i nie wymagają pomiaru. 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/01/EP 



 

 

Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 

współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ... 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. 

poz. ...) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 

współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 

w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020, zwanej dalej „pomocą”, w tym: 

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność; 

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy 

i wnioski o płatność; 

3) kryteria wyboru operacji; 

4) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy. 

§ 2. Pomoc jest przyznawana na operacje polegające na przygotowaniu albo realizacji 

albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektów współpracy, o których mowa 

w art. 35 ust. 1 lit c rozporządzenia Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

                                                           
1)

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261). 
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Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), 

zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”. 

§ 3. 1. Pomoc jest przyznawana na operację polegającą na przygotowaniu projektu 

współpracy, jeżeli projekt ten: 

1) jest zgodny ze wszystkimi lokalnymi strategiami rozwoju zwanymi dalej „LSR” 

realizowanymi przez lokalne grupy działania, zwane dalej „LGD”, które: 

a) będą uczestniczyły w jego realizacji, 

b) zostały wybrane do realizacji LSR na podstawie ustawy z dnia … o rozwoju lokalnym 

z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. ...) oraz 

c) ubiegają się o przyznanie pomocy 

– zwane dalej „LGD krajowymi”; 

2) jest realizacją wspólnego przedsięwzięcia; 

3) przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w LSR wszystkich LGD krajowych; 

4) spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu nr 1303/2013 oraz w rozporządzeniu 

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 uchylającym rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanym dalej 

„rozporządzeniem nr 1305/2013”, oraz w przepisach wydanych w trybie tego 

rozporządzenia. 

2. Pomoc na operację polegającą na przygotowaniu projektu współpracy jest 

przyznawana, jeżeli operacja będzie realizowana w nie więcej niż jednym etapie trwającym 

nie dłużej niż 6 miesięcy, a jej zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną będącą 

refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi 

w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 

31 grudnia 2021 r. 

§ 4. 1. Pomoc jest przyznawana na operację polegającą na realizacji projektu współpracy, 

jeżeli: 

1) projekt ten:  

a) spełnia warunki określone w § 3 ust. 1, 

b) przyczyni się do osiągnięcia wskaźników przewidzianych dla projektów współpracy 

określonych w LSR wszystkich LGD krajowych, które są mierzalne, określone 
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w czasie i możliwe do osiągnięcia w okresie realizacji projektu, 

c) uzyskał co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów, jaką można przyznać 

w ramach oceny zgodności projektu współpracy z kryteriami wyboru określonymi 

w załączniku do rozporządzenia; 

2) w ramach tego projektu wskazano:  

a) LGD odpowiedzialną za koordynację oraz nadzór nad wdrażaniem, finansowaniem, 

promocją i monitorowaniem projektu współpracy, zwaną dalej „koordynującą LGD”, 

b) osobę koordynującą oraz nadzorującą wdrażanie, finansowanie, promocję 

i monitorowanie projektu współpracy, zwaną dalej „koordynatorem”. 

2. W przypadku projektu współpracy międzyterytorialnej, pomoc jest przyznawana na 

operację polegającą na realizacji tego projektu, jeżeli: 

1) projekt ten spełnia warunki o których mowa w ust. 1, oraz 

2) jego całkowity planowany koszt wynosi co najmniej 50 tys. złotych. 

3. Pomoc na operację polegającą na realizacji projektu współpracy jest przyznawana, 

jeżeli operacja będzie realizowana w nie więcej niż czterech etapach trwających łącznie nie 

dłużej niż 24 miesiące, a jej zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną będącą 

refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi 

w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 

dnia 31 grudnia 2022 r. 

 § 5. 1. Pomoc jest przyznawana na operację polegającą na przygotowaniu połączonym 

z realizacją projektu współpracy, jeżeli projekt ten spełnia warunki określone w § 3 ust. 1 oraz 

w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b i c, pkt. 2 oraz w ust. 2. 

2. Pomoc na operację polegającą na przygotowaniu połączonym z realizacją projektu 

współpracy jest przyznawana, jeżeli operacja będzie realizowana w nie więcej niż pięciu 

etapach, z których etap pierwszy dotyczy przygotowania projektu współpracy, trwających 

łącznie nie dłużej niż 27 miesięcy, a jej zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną 

będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, 

nastąpi w terminie nie dłuższym niż 27 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później 

niż do dnia 31 grudnia 2022 r. 

§ 6. 1. Pomoc przyznaje się w formie refundacji kosztów przygotowania lub realizacji 

projektu współpracy określonych w § 7, zwanych dalej „kosztami kwalifikowanymi”. 

2. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT), 

uiszczany w związku z poniesieniem kosztów przygotowania lub realizacji projektu 
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współpracy określonych w § 7, na zasadach określonych w art. 37 ust. 11 rozporządzenia 

nr 1303/2013. 

3. W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych: 

1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo 

2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego 

– o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013, koszty te podlegają 

refundacji w wysokości pomniejszonej o 10%. 

4. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego 

kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013, 

odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych. 

5. Pomoc przyznaje się i wypłaca się do wysokości limitu, który w okresie realizacji 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanego dalej „Programem”, 

dla jednej LGD wynosi nie więcej niż 5% sumy kwot przewidzianych na poddziałania, 

o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 lit b i d, ustawy z dnia … o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, zwanej 

dalej „ustawą”, wskazanych w umowie, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy wymienionej 

w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b. 

6. Przy ustalaniu limitu, o którym mowa w ust. 5, uwzględnia się sumę kwot pomocy 

wypłaconej w ramach operacji zrealizowanych i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji, 

których realizacja nie została jeszcze zakończona. 

§ 7. 1. Do kosztów kwalifikowalnych operacji polegającej na przygotowaniu projektu 

współpracy zalicza się, niezbędne do realizacji tej operacji, koszty: 

1) organizacji i przeprowadzenia spotkań podmiotów, które mają realizować projekt 

współpracy, zwanych dalej „partnerami projektu współpracy”, w tym koszty: 

a) podróży lub pobytu osób zaangażowanych w przygotowanie projektu współpracy ze 

strony LGD ubiegającej się o przyznanie pomocy na operację polegającą na 

przygotowaniu projektu współpracy oraz innych LGD będących partnerami projektu 

współpracy, 

b) najmu sprzętu lub pomieszczeń, 

c) tłumaczeń, 

d) opracowania, druku lub powielenia materiałów; 

2) badań, analiz, opracowań, studiów lub planów wykonalności, planów rozwoju 
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gospodarczego lub planów rozwoju przedsiębiorczości oraz przygotowania dokumentacji 

technicznej; 

3) wynagrodzenia za wykonanie umowy o dzieło, umowy zlecenia, świadczenie usług, 

w celu zapewnienia sprawnej realizacji operacji; 

4) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, 

związanych z pracą osób, zatrudnionych na potrzeby realizacji operacji, a także inne 

koszty ponoszone przez LGD krajowe na podstawie odrębnych przepisów w związku 

z zatrudnieniem tych osób. 

2. Do kosztów kwalifikowalnych operacji polegającej na realizacji projektu współpracy 

zalicza się, niezbędne do realizacji tej operacji, koszty: 

1) organizacji wyjazdów związanych z realizacją projektu współpracy, w tym koszty: 

a) podróży osób zaangażowanych ze strony LGD krajowych w realizację projektu 

współpracy, 

b) tłumaczeń, 

c) pobytu osób zaangażowanych ze strony partnerów projektu współpracy będących 

LGD, w tym również innych niż LGD krajowe; 

2) najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu; 

3) przygotowania dokumentacji technicznej, badań lub analiz; 

4) zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, 

sprzętu lub oprogramowania, z wyłączeniem środków transportu, przy czym koszt 

zakupu zalicza się do kosztów kwalifikowalnych jedynie w przypadku, gdy koszt najmu 

albo dzierżawy przekraczałby koszt zakupu; 

5) zakupu materiałów lub przedmiotów; 

6) zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich; 

7) robót budowlanych; 

8) nadzoru autorskiego lub inwestorskiego; 

9) organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub 

sportowych; 

10) zakupu, opracowania, przygotowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji materiałów 

promocyjnych i informacyjnych, w tym audiowizualnych, dotyczących projektu 

współpracy, zakupu lub wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego 

oraz zamieszczenia materiałów prasowych w prasie; 

11) wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub 
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przyrodniczych, w tym pomników przyrody, obiektów historycznych, przyrodniczych, 

kulturalnych lub sakralnych, wykraczających poza obszar LSR; 

12) utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej; 

13) przygotowania projektów stron internetowych dotyczących projektu współpracy oraz 

prowadzenia i aktualizacji tych stron; 

14) wynagrodzenia za wykonanie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub za świadczenie 

usług, w celu zapewnienia sprawnej realizacji projektu współpracy, oraz inne koszty 

ponoszone przez LGD krajowe na podstawie odrębnych przepisów w związku 

z zawarciem takich umów; 

15) opłat sądowych i opłat za licencje lub patenty; 

16) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, 

związanych z pracą osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, a także inne koszty 

ponoszone przez LGD krajowe na podstawie odrębnych przepisów w związku 

z zatrudnieniem tych osób. 

3. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 2, nie zalicza się rat 

zapłaconych z tytułu umowy leasingu oraz zakupu rzeczy używanych, z wyłączeniem rzeczy 

związanych z lokalną kulturą lub dziedzictwem historycznym. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 16, z wyłączeniem kosztów podróży 

służbowych, przekraczające w przeliczeniu na pełen etat dwuipółkrotnie kwotę przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego na podstawie przepisów o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w drugim roku poprzedzającym rok, 

w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, nie są kosztami kwalifikowalnymi. 

5. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 14 i 16, nie są kosztami kwalifikowanymi 

w przypadku koordynatora, pobierającego wynagrodzenie finansowane ze środków 

poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. d ustawy. 

6. Koszty związane z poszukiwaniem partnerów projektu współpracy nie są kosztami 

kwalifikowalnymi. 

7. Wydatki poniesione przed zawarciem umowy o przyznanie pomocy nie są kosztami 

kwalifikowalnymi. 

§ 8. 1. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzi właściwy organ samorządu 

województwa. 

2. Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pomocy, w tym dokonywanie 

czynności w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy, może być dokonywane 
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przez upoważnionych przez właściwy organ samorządu województwa pracowników urzędu 

marszałkowskiego albo wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną, zwaną dalej 

„samorządową jednostką”. 

3. W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, samorządowej 

jednostce właściwy organ samorządu województwa podaje informację o udzieleniu takiego 

upoważnienia na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego. 

§ 9. 1. Przyznanie pomocy na operację polegającą na przygotowaniu albo realizacji albo 

przygotowaniu połączonym z realizacją jednego projektu współpracy może być przedmiotem 

wyłącznie jednego postępowania, niezależnie od liczby LGD krajowych uczestniczących 

w jego realizacji. 

2. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy wszczyna się na wniosek o jej 

przyznanie złożony przez LGD krajową uczestniczącą w przygotowaniu albo realizacji albo 

przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy, która jest umocowana do 

działania w imieniu pozostałych LGD krajowych uczestniczących w jego przygotowaniu albo 

realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją w toku postępowania w sprawie 

przyznania tej pomocy. 

3. Do działania w imieniu pozostałych LGD krajowych uczestniczących w: 

1) przygotowaniu projektu współpracy w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy 

jest umocowana LGD krajowa, której pozostałe LGD krajowe uczestniczące 

w przygotowaniu projektu współpracy udzieliły pełnomocnictwa w tym zakresie;  

2) realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy w toku 

postępowania w sprawie przyznania pomocy jest umocowana LGD krajowa: 

a) będąca koordynującą LGD, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a, albo 

b) której pozostałe LGD krajowe uczestniczące w realizacji albo przygotowaniu 

połączonym z realizacją projektu współpracy udzieliły pełnomocnictwa w tym 

zakresie – w przypadku gdy żadna z nich nie jest koordynującą LGD, o której mowa 

w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a. 

§ 10. 1. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na: 

1) przygotowaniu projektu współpracy można składać w terminie do dnia 31 marca 2021 r., 

2) realizacji albo przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy można 

składać w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. 

– przy czym pierwszy wniosek o przyznanie pomocy można złożyć nie wcześniej niż w dniu, 

w którym został dokonany wybór LGD do realizacji LSR, zgodnie z przepisami w sprawie 
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szczegółowych warunków, trybu i kryteriów wyboru LSR. 

2. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w urzędzie marszałkowskim albo 

samorządowej jednostce samorządu województwa, na którego obszarze znajduje się siedziba 

LGD. Wniosek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką 

rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego. 

3. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy osobiście albo przez upoważnioną osobę 

bezpośrednio w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce potwierdza się na 

jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią urzędu 

marszałkowskiego albo samorządowej jednostki i podpisane przez osobę przyjmującą 

wniosek. 

§ 11. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera w szczególności: 

1) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności, nadany każdej LGD krajowej uczestniczącej w przygotowaniu lub realizacji 

projektu współpracy; 

2) nazwę, siedzibę i adres wszystkich LGD krajowych uczestniczących w przygotowaniu 

lub realizacji projektu współpracy; 

3) tytuł operacji; 

4) planowane cele operacji; 

5) wskaźniki przewidziane dla projektu współpracy określone dla wszystkich LGD 

krajowych;  

6) terminy realizacji operacji; 

7) wskazanie partnerów projektu współpracy; 

8) wskazanie: 

a) imienia i nazwiska koordynatora,  

b) kwalifikacji i doświadczenia koordynatora,  

– w przypadku operacji polegającej na realizacji lub przygotowaniu połączonym 

z realizacją projektu współpracy; 

9) plan finansowy operacji zawierający: 

a) planowane terminy zakończenia realizacji poszczególnych etapów operacji, 

b) wysokość kosztów kwalifikowalnych planowanych do poniesienia w ramach 

poszczególnych etapów operacji, 

c) wysokość kwot pomocy planowanych do uzyskania za realizację poszczególnych 
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etapów operacji; 

10) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji zawierające w szczególności wskazanie zadań 

planowanych do realizacji i wysokość kosztów kwalifikowalnych planowanych do 

poniesienia w związku z realizacją poszczególnych zadań; 

11) oświadczenia lub zobowiązania LGD dotyczące pomocy; 

12) informacje o dołączanych do wniosku załącznikach. 

§ 12. 1. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do 

przyznania pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, w tym 

umowę o wspólnej realizacji projektu współpracy zawartą ze wszystkimi partnerami projektu 

współpracy, zwaną dalej „umową partnerską” – w przypadku operacji polegającej na 

realizacji lub przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy. 

2. Umowa partnerska zawiera w szczególności: 

1) dane identyfikujące partnerów projektu współpracy; 

2) opis celów i przewidywanych rezultatów projektu współpracy oraz głównych zadań 

objętych tym projektem; 

3) określenie grupy podmiotów, do których projekt współpracy jest skierowany lub których 

udział założono w jego realizacji; 

4) określenie roli każdego z partnerów projektu współpracy w realizacji zadań objętych tym 

projektem; 

5) wskazanie koordynującej LGD, a jeżeli żadna z LGD krajowych uczestniczących 

w realizacji międzynarodowego projektu współpracy nie jest koordynującą LGD  

– również krajowej koordynującej LGD; 

6) wskazanie koordynatora; 

7) okres realizacji projektu współpracy; 

8) harmonogram realizacji projektu współpracy; 

9) wskazanie obszaru realizacji projektu współpracy oraz miejsc realizacji poszczególnych 

zadań objętych tym projektem; 

10) tytuł projektu współpracy; 

11) akronim tytułu projektu współpracy; 

12) budżet projektu współpracy uwzględniający wkład finansowy poszczególnych partnerów, 

a w przypadku międzynarodowego projektu współpracy – dodatkowo budżet 

indykatywny tego projektu w euro; 

13) postanowienia dotyczące trybu zmiany lub rozwiązania umowy, w tym określające, 
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w jakich przypadkach i w jakim zakresie można dokonać zmiany lub rozwiązania 

umowy; 

14) zobowiązania partnerów projektu współpracy dotyczące w szczególności: 

a) aktywnego uczestnictwa i współpracy w realizacji projektu współpracy, 

b) wspólnego opracowania wskaźników monitorowania, procedury monitorowania oraz 

ewaluacji projektu współpracy, 

c) terminowego wywiązywania się z realizacji zadań, za które partnerzy projektu 

współpracy są odpowiedzialni, 

d) informowania pozostałych partnerów projektu współpracy o przeszkodach w realizacji 

zadań, w tym o ryzyku przekroczenia ustalonego terminu na realizację zadania, 

e) stosowania przyjętego systemu przepływu informacji i komunikacji między 

partnerami projektu współpracy, 

f) gromadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu współpracy. 

3. LGD informuje, w formie pisemnej, właściwy organ samorządu województwa 

o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem o przyznanie pomocy 

niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian. 

4. Umowa partnerska złożona wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy nie może być 

zmieniana przez LGD do dnia zawarcia umowy przyznania pomocy. 

§ 13. 1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie, pomocy nie 

przyznaje się, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje LGD, w formie 

pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy. 

2. Jeżeli we wniosku o przyznanie pomocy nie wskazano adresu LGD i nie ma możności 

ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

3. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy zawiera inne niż określone w ust. 1 i 2 

nieprawidłowości lub braki, właściwy organ samorządu województwa wzywa LGD, w formie 

pisemnej, do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

4. Przepisów ust. 3 nie stosuje się, jeżeli zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki 

nieprzyznania pomocy. 

§ 14. Wniosek o przyznanie pomocy na operację polegającą na przygotowaniu projektu 

współpracy rozpatruje się w terminie miesiąca od dnia jego złożenia, a wniosek o przyznanie 

pomocy na operację polegającą na realizacji lub przygotowaniu połączonym z realizacją 
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projektu współpracy – w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia. 

§ 15. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy 

właściwy organ samorządu województwa wyznacza niezwłocznie LGD, w formie pisemnej, 

termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

2. W przypadku gdy osoba reprezentująca LGD nie stawiła się w wyznaczonym terminie 

w celu zawarcia umowy albo odmówiła jej podpisania, pomocy nie przyznaje się, chyba że 

osoba reprezentująca LGD zawarła umowę w innym terminie: 

1) uzgodnionym z właściwym organem samorządu województwa przed upływem terminu 

wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, albo 

2) wyznaczonym przez właściwy organ samorządu województwa, nie dłuższym niż 7 dni od 

dnia oznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1. 

3. W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 2 właściwy organ samorządu 

województwa informuje o tym LGD, w formie pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania 

pomocy. 

§ 16. Wezwanie LGD do wykonania określonych czynności w toku postępowania 

w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie 

pomocy do czasu wykonania przez LGD tych czynności. 

§ 17. 1. Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy, umowa zawiera 

w szczególności zobowiązania LGD dotyczące: 

1) osiągnięcia celów operacji, a w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych 

w ramach operacji – również ich zachowanie przez okres 5 lat od dnia przyznania 

pomocy; 

2) niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych; 

3) ograniczeń lub warunków w zakresie: 

a) przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji 

lub sposobu ich wykorzystywania, 

b) sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą 

– do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia przyznania pomocy; 

4) umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą do dnia, 

w którym upłynie 5 lat od dnia jej przyznania; 

5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym 

upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej; 

6) informowania właściwego organu samorządu województwa o okolicznościach mogących 
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mieć wpływ na wykonanie umowy; 

7) spełnienia warunków, o których mowa w art. 59 ust. 8 rozporządzenia 1305/2013. 

2. Zobowiązania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 7, LGD krajowe uczestniczące 

w realizacji projektu współpracy podejmują solidarnie. 

3. Umowa zawiera również postanowienia dotyczące: 

1) warunków i sposobu pozyskiwania przez właściwy organ samorządu województwa od 

LGD danych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy; 

2) sposobu realizacji zadań określonych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. 

4. Zmiana umowy w zakresie zobowiązań beneficjenta, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 

i 7, jest nieważna. 

5. Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji stanowi załącznik do umowy. 

§ 18. 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez LGD zobowiązań określonych 

w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na 

formularzu udostępnionym przez właściwy organ samorządu województwa. 

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową osoba reprezentująca LGD podpisuje w obecności 

upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki. 

3. Weksel wraz z deklaracją wekslową składa się w urzędzie marszałkowskim albo 

w samorządowej jednostce w dniu zawarcia umowy. 

§ 19. 1. Środki finansowe z tytułu pomocy wypłaca się na warunkach określonych 

w umowie, z tym że środki te mogą być wypłacone, jeżeli LGD: 

1) zrealizowała operację lub jej etap, w tym poniosła związane z tym koszty, zgodnie 

z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie, a w przypadku operacji 

polegającej na realizacji projektu współpracy – także z warunkami określonymi w innych 

przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją; 

2) zrealizowała lub realizuje zobowiązania określone w umowie; 

3) udokumentowała zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów 

kwalifikowanych z tym związanych. 

2. W przypadku gdy LGD nie spełniła któregokolwiek z warunków, o których mowa 

w ust. 1, środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części, która dotyczy 

operacji albo jej etapu zrealizowanych zgodnie z tymi warunkami, oraz jeżeli cele operacji 

zostały osiągnięte lub mogą zostać osiągnięte do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. 

§ 20. 1. Wypłata pomocy na operację polegającą na przygotowaniu albo realizacji albo 

przygotowaniu połączonym z realizacją jednego projektu współpracy może być przedmiotem 
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wyłącznie jednego postępowania, niezależnie od liczby LGD krajowych uczestniczących 

w jego realizacji. 

2. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w trybie określonym w umowie, 

z tym że są one wypłacane po złożeniu wniosku o płatność. 

3. Postępowanie w sprawie wypłaty pomocy wszczyna się na wniosek o płatność złożony 

przez LGD, o której mowa w § 9 ust. 2. 

4. Wniosek o płatność składa się w miejscu wskazanym przez właściwy organ 

samorządu województwa. Wniosek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo 

przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego. 

5. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków 

finansowych z tytułu pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność. 

6. Informację o miejscu składania wniosków o płatność właściwy organ samorządu 

województwa podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu 

marszałkowskiego albo samorządowej jednostki. 

7. Do wniosku o płatność stosuje się odpowiednio przepis § 10 ust. 3. 

§ 21. 1. Jeżeli wniosek o płatność jest wypełniony nieprawidłowo lub zawiera braki, 

właściwy organ samorządu województwa wzywa LGD, w formie pisemnej, do ich usunięcia 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 

2. Jeżeli LGD pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie usunęła 

nieprawidłowości lub braków w wyznaczonym terminie, właściwy organ samorządu 

województwa rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został on prawidłowo 

wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego dokumentów. 

3. W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność właściwy organ samorządu województwa 

może wzywać LGD, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia 

sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania. 

§ 22. 1. Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po 

pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od 

dnia złożenia tego wniosku. 

2. Do trybu rozpatrywania wniosków o płatność stosuje się odpowiednio przepis § 14. 

§ 23. 1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności 

w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu 

pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów. 
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2. Jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, termin uważa się za zachowany, 

jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego. 

§ 24. Poza okolicznościami siły wyższej i nadzwyczajnymi okolicznościami, o których 

mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013, LGD nie jest zobowiązana do zwrotu 

pomocy w części dotyczącej operacji, która została zrealizowana zgodnie z warunkami, 

o których mowa w § 19 ust. 1, jeżeli cel operacji został osiągnięty i zachowany. 

§ 25. W przypadku poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 

współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem, ze względu na istotę tego 

działania: 

1) następca prawny LGD nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce LGD; 

2) nie przyznaje się pomocy następcy prawnemu LGD będącej beneficjentem. 

§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
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Załącznik 
do rozporządzenia  
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia ... (poz. ...) 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY 

 
1. Cele projektu współpracy są zgodne z więcej niż jednym celem szczegółowym 

LSR przynajmniej jednej LGD krajowej uczestniczącej w realizacji danego projektu 
współpracy: 
1) tak – 2 pkt; 
2) nie – 0 pkt. 

2. Projekt współpracy ma innowacyjny charakter dla danego obszaru: 
1) tak – 5 pkt; 
2) nie – 0 pkt. 

3. W realizację projektu współpracy zaangażowany jest co najmniej jeden 
partner zagraniczny: 
1)  tak – 5 pkt; 
2)  nie – 0 pkt. 

4. Projekt współpracy zakłada, że w wyniku jego realizacji zostanie utworzone 
przynajmniej jedno miejsce pracy: 
1) tak – 5 pkt; 
2) nie – 0 pkt. 

5. Projekt współpracy opiera się na lokalnych zasobach: 
1) tak – 3 pkt; 
2) nie – 0 pkt. 

6. Zadania objęte projektem współpracy wykraczają poza wymianę doświadczeń 
między partnerami: 
1) tak – 3 pkt; 
2) nie – 0 pkt. 

7. Realizacja projektu współpracy pozwoli na pobudzenie lub utrzymanie 
aktywności środowisk lokalnych w trakcie lub po zakończeniu realizacji projektu: 
1) tak – 3 pkt; 
2) nie – 0 pkt. 

8. Zarządzanie projektem współpracy – kwalifikacje i doświadczenie 
koordynatora istotne z punktu widzenia realizacji projektu współpracy: 
1) w przypadku międzynarodowych projektów współpracy – udokumentowana 

znajomość co najmniej jednego, innego niż ojczysty, języka roboczego Unii 
Europejskiej (angielski, niemiecki lub francuski) lub języka kraju, z którego 
pochodzi partner projektu współpracy: 
a) tak – 3 pkt; 
b) nie – 0 pkt. 

2) udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu projektami o zakresie 
podobnym do zakresu ocenianego projektu współpracy: 
a) powyżej 2 projektów – 4 pkt; 
b) 1 lub 2 projekty – 2 pkt; 
c) brak doświadczenia – 0 pkt. 
9. Budżet projektu współpracy zakłada proporcjonalny i racjonalny podział 

wydatków między partnerów: 
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1) tak – 3 pkt; 
2) nie – 0 pkt. 

10. Projekt współpracy jest projektem: 
1) zintegrowanym, w którym co najmniej jedno zadanie realizowane przez każdego 

z partnerów projektu współpracy jest odmienne w swym zakresie od zadań 
realizowanych przez pozostałych partnerów projektu współpracy – 4 pkt; 

2) symetrycznym, w którym takie same lub podobne w swym zakresie zadania są 
realizowane przez partnerów projektu współpracy – 2 pkt; 

3) żadnym z wymienionych w pkt 1 lub 2 – 0 pkt. 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania 

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 stanowi wykonanie 

upoważnienia zawartego w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia … 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. poz. ...), zwanej dalej „ustawą ROW”. 

Podstawowe zasady wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w ramach EFFROW określają 

przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFFROW 

i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., 

str. 487). Charakter przedmiotowego projektu rozporządzenia jest w znacznej mierze 

zdeterminowany regulacjami wspólnotowymi w tym zakresie, przede wszystkim regulacjami 

rozporządzenia nr 1305/2013, aktów prawnych wydanych na jego podstawie, jak również 

innych przepisów Unii Europejskiej dotyczących tego zakresu spraw.  

Konieczność opracowania rozporządzenia regulującego wdrażanie projektów współpracy 

w latach 2014–2020 wynika z rozpoczęcia nowej, siedmioletniej perspektywy finansowania 

polityk UE z budżetu UE (2014–2020) na podstawie nowego pakietu unijnych aktów 

prawnych, regulujących zasady ich wdrażania. Ich zapisy musiały znaleźć odzwierciedlenie 

w przepisach krajowych, tj. w ustawie ROW oraz w projektowanym rozporządzeniu. 

Ustawa ROW jest aktem prawnym określającym działania ujęte w Programie Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wdrażane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz ogólne warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy finansowej 

w zakresie nieokreślonym w przepisach Unii Europejskiej oraz przewidzianym w tych 

przepisach do określenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej. Ustawa ta ustanawia 

ramy przyznawania pomocy i zawiera upoważnienia do wydania przepisów wykonawczych 

koniecznych do stworzenia systemu wdrażania działań PROW na lata 2014–2020. 

Na podstawie art. 34 ustawy ROW podstawą do przyznania pomocy beneficjentom 

przedmiotowego poddziałania jest umowa, a nie decyzja administracyjna jak to ma miejsce 

w przypadku niektórych działań PROW 2014–2020. Do postępowań w sprawach przyznania 
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pomocy prowadzonych przez podmioty wdrażające nie stosuje się wobec tego przepisów 

Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem regulacji wskazanych w ustawie 

ROW. Konieczne jest zatem przyjęcie szczegółowych regulacji dotyczących wzajemnych 

relacji między LGD a podmiotem wdrażającym (samorządem województwa), trybu 

postępowania przy przyznaniu pomocy i trybu jej wypłaty na etapie realizacji operacji po 

zawarciu umowy. 

Projektowane rozporządzenie ma zapewnić stworzenie sprawnego i efektywnego systemu 

wdrażania przedmiotowego poddziałania i w związku z tym określa szczegółowo: warunki 

i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej, w ramach poddziałania 

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w tym: 

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność, 

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy oraz 

wnioski o płatność, 

3) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, na podstawie której jest 

przyznawana pomoc. 

Określając warunki przyznawania pomocy uregulowano szczegółowo wysokość i zakres 

pomocy, kryteria przyznania pomocy dotyczące beneficjenta i realizowanego przez niego 

projektu współpracy. Projektowane rozporządzenie określa także tryb, w tym terminy, 

rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność, zawierania umów oraz 

wypłaty pomocy. 

PROW na lata 2014–2020 określa beneficjenta poddziałania „Przygotowanie i realizacja 

działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” jako lokalną grupę działania.  

Aby zapewnić osiągnięcie i zachowanie celów działań, opisanych w PROW na lata  

2014–2020, projekt rozporządzenia szczegółowo reguluje kryteria dostępu o charakterze 

przedmiotowym, określając między innymi kwestie zgodności z LSR, celów projektu 

współpracy, możności realizacji projektu w etapach, terminów składania wniosków 

o płatność. 

Projekt rozporządzenia, w celu doprecyzowania tych ogólnych postanowień stanowi, że 

pomoc jest przyznawana na operacje polegające na przygotowaniu albo realizacji albo 

przygotowaniu połączonym z realizacją projektów współpracy, o których mowa w art. 35 

ust. 1 lit. c rozporządzenia Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
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Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320). 

Pomoc jest przyznawana na operację polegającą na przygotowaniu projektu współpracy, 

jeżeli projekt ten: 

1) jest zgodny ze wszystkimi lokalnymi strategiami rozwoju zwanymi dalej „LSR” 

realizowanymi przez lokalne grupy działania, zwane dalej „LGD”, które: 

a) będą uczestniczyły w jego realizacji, 

b) zostały wybrane do realizacji LSR na podstawie ustawy z dnia ... o rozwoju lokalnym 

z udziałem lokalnej społeczności oraz 

c) ubiegają się o przyznanie pomocy 

– zwane dalej „LGD krajowymi”, 

2) jest realizacją wspólnego przedsięwzięcia, 

3) przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w LSR wszystkich LGD krajowych, 

4) spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu nr 1303/2013 oraz w rozporządzeniu 

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 uchylającym rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanym dalej 

„rozporządzeniem nr 1305/2013”, oraz w przepisach wydanych w trybie tego 

rozporządzenia. 

W przypadku operacji polegającej na realizacji projektu współpracy, pomoc jest przyznawana 

na realizację projektu współpracy jeżeli: 

1) projekt ten:  

a) spełnia warunki określone powyżej dla operacji polegającej na przygotowaniu 

projektu współpracy, 

b) przyczyni się do osiągnięcia wskaźników przewidzianych dla projektów współpracy 

określonych w LSR wszystkich LGD krajowych, które są mierzalne, określone 

w czasie i możliwe do osiągnięcia w okresie realizacji projektu, 

c) uzyskał co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów, jaką można przyznać 
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w ramach oceny zgodności projektu współpracy z kryteriami wyboru określonymi 

w załączniku do rozporządzenia, 

2) w ramach tego projektu wskazano:  

a) LGD odpowiedzialną za koordynację oraz nadzór nad wdrażaniem, finansowaniem, 

promocją i monitorowaniem projektu współpracy, zwaną dalej „koordynującą LGD”, 

b) osobę koordynującą oraz nadzorującą wdrażanie, finansowanie, promocję 

i monitorowanie projektu współpracy, zwaną dalej „koordynatorem”. 

W przypadku operacji polegającej na przygotowaniu połączonym z realizacją projektu 

współpracy, pomoc jest przyznawana jeżeli projekt ten spełnia warunki określone powyżej 

dla operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy oraz operacji polegającej na 

realizacji projektu współpracy. 

Dodatkowo w przypadku projektu współpracy międzyterytorialnej, pomoc jest przyznawana 

na operację polegającą na realizacji bądź przygotowaniu połączonym z realizacją tego 

projektu jeżeli: 

1) projekt ten spełnia ww. warunki oraz 

2) jego całkowity planowany koszt wynosi co najmniej 50 tys. złotych. 

Ponadto, pomoc na operację polegającą na przygotowaniu projektu współpracy jest 

przyznawana, jeżeli operacja ta będzie realizowana w nie więcej niż jednym etapie, 

trwającym nie dłużej niż 6 miesięcy, a jej zakończenie i złożenie wniosku o płatność 

ostateczną będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacaną po zrealizowaniu całej 

operacji, nastąpi w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie 

później niż do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Natomiast w przypadku pomocy na operację polegającą na realizacji projektu współpracy, 

jeżeli operacja ta będzie realizowana w nie więcej niż czterech etapach, trwających łącznie 

nie dłużej niż 24 miesiące, a jej zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną będącą 

refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi 

w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 

dnia 31 grudnia 2022 r. 

Z kolei w przypadku pomocy na operację polegającą na przygotowaniu połączonym 

z realizacją projektu współpracy jest przyznawana, jeżeli operacja będzie realizowana w nie 

więcej niż pięciu etapach, z których etap pierwszy dotyczy przygotowania projektu 

współpracy, trwających łącznie nie dłużej niż 27 miesięcy, a jej zakończenie i złożenie 

wniosku o płatność ostateczną będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacaną po 
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zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie nie dłuższym niż 27 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. 

Pomoc udzielana w ramach przedmiotowego poddziałania jest refundacją całości kosztów 

kwalifikowalnych. Przepisy projektowanego rozporządzenia, uwzględniając wspólnotowe 

reguły dotyczące kwalifikowalności kosztów (rozporządzenia Komisji 1303/2013), 

wprowadzają regulacje odnośnie zakresu, formy oraz zasad ponoszenia kosztów 

kwalifikowalnych.  

Projektowane rozporządzenie, analogicznie do rozwiązań przyjętych w poprzednim okresie 

programowania, zakłada realizację poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań 

w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w dwóch rozdzielonych fazach: 

przygotowanie projektu współpracy oraz realizacja projektu współpracy. Nowością 

wprowadzoną przez projektowane rozporządzenie jest natomiast połączenie w jednej operacji 

fazy przygotowania i realizacji projektu współpracy. Doświadczenia z wdrażania osi 4 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 pokazały, iż takie rozwiązanie jest 

wysoce pożądane i oczekiwane przez LGD. 

Regulując tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność, projekt 

rozporządzenia określa sposób naboru wniosków o przyznanie pomocy, zakres informacji, 

które zawiera wniosek o przyznanie pomocy, zasady ubiegania się o pomoc, zasady i terminy 

rozpatrywania wniosków oraz przypadki, w których podmiot wdrażający odmawia przyznania 

pomocy, pozostawia wniosek bez rozpatrzenia lub wzywa do usunięcia braków. 

Postępowanie w sprawie przyznania pomocy wszczyna się na wniosek o jej przyznanie 

złożony przez LGD krajową uczestniczącą w przygotowaniu albo realizacji albo 

przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy, która jest umocowana do 

działania w imieniu pozostałych LGD krajowych. Do przedmiotowego wniosku w przypadku 

operacji polegającej na realizacji lub przygotowaniu połączonym z realizacją projektu 

współpracy dołącza się m.in. „umowę partnerską”, tj. umowę o wspólnej realizacji projektu 

współpracy zawartą ze wszystkimi partnerami projektu współpracy. 

Pomoc jest przyznawana na podstawie umowy zawieranej między podmiotem wdrażającym, 

którym jest samorząd województwa, a beneficjentem poddziałania (LGD). Projektowane 

rozporządzenie zawiera szczegółowe regulacje dotyczące m.in. zawartości umowy, w tym jej 

postanowień w zakresie praw i obowiązków stron oraz warunków i sposobu pozyskiwania 

przez samorząd województwa od LGD danych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, 
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przyjętych zabezpieczeń należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań oraz ogólne 

warunki wypłaty środków finansowych. 

Projektowane rozporządzenie określa również regulacje dotyczące obliczania limitu środków, 

jakie mogą być przyznane jednej LGD w okresie wdrażania PROW na lata 2014–2020 

w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną 

grupą działania”. Limit ten wynosi nie więcej niż 5% sumy kwot przewidzianych na 

poddziałania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. b i d, ustawy. 

Projektowane rozporządzenie reguluje tryb składania wniosków o płatność oraz tryb wypłaty 

środków finansowych. Ponadto projektowane rozporządzenie wprowadza przepisy dotyczące 

obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku 

postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków, przedłużenia terminu 

i przywrócenia terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku 

postępowania w sprawie przyznania pomocy, a także wstrzymania biegu terminów. 

Określony w projektowanym rozporządzeniu zakres i tryb przyznawania pomocy LGD, 

w szczególności sposób postępowania z wnioskiem o przyznanie pomocy i wnioskiem 

o płatność, z uwzględnieniem terminów oraz zasad rozliczania operacji mają na celu 

wprowadzenie do systemu prawnego szczegółowych regulacji w obszarze przedmiotowych 

działań, objętych PROW 2014–2020 oraz zapewnienie sprawnego wdrożenia tych działań.  

Zakres kosztów kwalifikowalnych nie jest sprzeczny z przepisami prawa Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie ma na celu wdrożenie przepisów Unii Europejskiej, w związku 

z tym jego projekt nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem 

zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. 

zm.), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji. 

Projekt rozporządzenia zostanie ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi.   
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie 

i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 

działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW)  

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Tadeusz Nalewajk, Podsekretarz Stanu w MRiRW 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, 

tel. 22 623 18 42 

Data sporządzenia: 

23.01.2015 r. 

 

Źródło: 

upoważnienie ustawowe. 

Prawo UE. 

 

Nr w wykazie prac:  
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Brak krajowych przepisów wykonawczych pozwalających na realizację poddziałania 

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach 

działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020). Konieczność 

realizacji przedmiotowego poddziałania została wskazana w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 

z 20.12.2013, str. 320). 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany 

efekt 

Utworzenie na gruncie prawa krajowego przepisów wykonawczych do wdrażania poddziałania 

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”. 

Stworzenie regulacji prawnych dających podstawę realizacji operacji w ramach 

przedmiotowego poddziałania w szczególności poprzez określenie: 

1) formy i trybu składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność, 

2) szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy 

i wnioski o płatność, 

3) kryteriów wyboru operacji, 

4) szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa, na podstawie której jest 

przyznawana pomoc. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach 

członkowskich OECD/UE?  

Stanowienie przez pozostałe kraje członkowskie Unii Europejskiej (UE) wewnętrznych 

przepisów prawa na podstawie wskazanych w pkt 1 przepisów prawa unijnego trwa równolegle 

do procesu prowadzonego w Polsce. Biorąc pod uwagę fakt, że unijne rozporządzenia, 

stanowiące podstawę wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich, zostały 
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opublikowane w grudniu 2013 r., trudno oczekiwać, by wprowadzono już na ich podstawie 

odpowiednie regulacje prawne w porządku prawnym krajów członkowskich UE. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Lokalne grupy 

działania 

(LGD) 

W zależności od wyników 

wyboru lokalnych strategii 

rozwoju ≥300 

Konsultacje z LGD 

realizującymi projekty 

współpracy w ramach 

PROW 2007–2013 

Wpływ na 

zatrudnienie 

i organizację tych 

podmiotów z uwagi 

na przypisane im 

zadania związane 

z realizacją LSR 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe 

z …r.) 

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0–10) 

Dochody 

ogółem 
            

budżet 

środków 

europejskich 

            

budżet 

państwa 
            

JST             

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki 

ogółem 
            

budżet 

środków 

europejskich 

            

budżet 

państwa 
            

JST             

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem 

(dochody 

 – wydatki) 

            

budżet 

środków 

europejskich 

            

budżet             
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państwa 

JST             

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła 

finansowania  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, budżet 

państwa. 

Dodatkowe 

informacje, 

w tym 

wskazanie 

źródeł danych 

i przyjętych 

do obliczeń 

założeń 

Podstawą udzielania tego wsparcia będzie projektowana ustawa 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.  

Projekt rozporządzenie nie powoduje skutków finansowych dla jednostek 

sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, polegających na zwiększeniu wydatków lub 

zmniejszeniu dochodów tych jednostek w stosunku do wielkości wynikających 

z obowiązujących przepisów. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie 

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

- - - - - - - 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

- - - - - - - 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

- - - - - - - 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

- 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

- 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

Przyjęcie projektowanego rozporządzenia będzie miało 

pośredni pozytywny wpływ na obywateli oraz 

gospodarstwa domowe poprzez umożliwienie wdrażania 

operacji przyczyniających się do budowania kapitału 

społecznego na wsi, a poprzez to do pobudzenia 

zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszarów 

wiejskich oraz lepszego wykorzystania potencjału tych 

obszarów. 

 

Niemierzalne   
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Dodatkowe 

informacje, 

w tym 

wskazanie 

źródeł danych 

i przyjętych 

do obliczeń 

założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających 

z projektu 

X nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza 

bezwzględnie wymaganymi przez UE 

(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane 

do ich elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na rynek 

pracy. Pomoc przyznana na wdrażanie projektów współpracy wpłynie na promocję i tworzenie 

miejsc pracy na obszarach wiejskich.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko 

naturalne 

 sytuacja i rozwój 

regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie 

wpływu 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało pozytywny 

wpływ na sytuację i rozwój regionalny Polski. 

Realizacja poddziałania przyczyni się do budowania kapitału społecznego na 

wsi, a poprzez to do pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej 

w rozwój obszarów wiejskich oraz lepszego wykorzystania potencjału tych 

obszarów. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane? 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia pozwoli na wdrożenie poddziałania 
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„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, 

przyczyniając się tym samym do realizacji przyjętych m.in. w PROW 2014–2020 założeń. 

Ewaluację PROW 2014–2020 a także innych programów operacyjnych organizuje się na bazie 

wieloletniej i obejmuje ona okres 2014–2023. Ewaluacja prowadzona będzie zgodnie ze 

wspólnym systemem monitorowania i oceny opracowywanym wspólnie przez Komisję 

i państwa członkowskie i przyjętym przez KE w drodze aktu wykonawczego. Wykonana 

zostanie ocena ex ante oraz ocena ex post Programu. Ponadto realizowane będą ewaluacje 

zgodnie z zawartym w Programie Planem Ewaluacji. 

Zgodnie z art. 49 rozporządzenia ramowego oraz art. 72 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 

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 487), instytucja zarządzająca oraz komitet 

monitorujący monitorują jakość realizacji programu poprzez wskaźniki finansowe oraz 

wskaźniki produktów i celów. 

Wskaźniki monitorowania zostaną zdefiniowane dla programu w systemie monitorowania 

i ewaluacji określonym na poziomie unijnym, przy uwzględnieniu jego specyfiki. 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66-01-dg 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia … 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. poz. …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie 

dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „pomocą”, w tym: 

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność; 

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy oraz wnioski 

o płatność; 

3) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy. 

§ 2. Pomoc jest przyznawana na operację w zakresie wsparcia przygotowawczego, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. a ustawy z dnia … 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, zwanej dalej „ustawą”. 

§ 3. O pomoc na operację ubiegać się może podmiot będący stowarzyszeniem, fundacją lub 

związkiem stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego. 

§ 4. Pomoc przyznaje się podmiotowi, o którym mowa w § 3, jeżeli: 

1) przedstawił: 

a) opis obszaru planowanego do objęcia strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność, zwaną dalej „LSR”, i jego spójności, 

                                                 
1)

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261). 
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b) plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR wraz z harmonogramem, zwany 

dalej „planem włączenia społeczności”; 

2) jego członkami lub podmiotami, które zobowiązały się do współpracy z tym podmiotem, są 

przynajmniej po jednym przedstawicielu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., 

str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”, z każdej gminy, której 

obszar objęty jest obszarem planowanym do objęcia LSR; 

3) są spełnione warunki określone w art. 16 ustawy z dnia … o rozwoju lokalnym z udziałem 

lokalnej społeczności (Dz. U. poz. …); 

4) zakończenie operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną, będącą wypłatą ostatniej drugiej 

raty, nastąpi najpóźniej w terminie składania wniosków o wybór LSR, o którym mowa w art. 7 

pkt 2 ustawy wymienionej w pkt 3. 

§ 5. 1. Pomoc jest przyznawana w wysokości …(kwota najwyższa)… złotych, z tym że 

w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez: 

1) więcej niż …(np. 60 000)… i nie więcej niż …(np. 100 000)… mieszkańców, nie licząc 

mieszkańców miast zamieszkanych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców – w wysokości 

…(kwota pośrednia)… złotych; 

2) …(np. 60 000)… mieszkańców lub mniej, nie licząc mieszkańców miast zamieszkanych przez 

więcej niż 20 tys. mieszkańców – w wysokości …(kwota najniższa)… złotych. 

2. Liczbę mieszkańców, o których mowa w ust. 1, ustala się według stanu na dzień 31 grudnia 

2013 r. na podstawie wynikowych informacji statystycznych, ogłaszanych, udostępnianych lub 

rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej. 

§ 6. 1. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzi właściwy organ samorządu 

województwa. 

2. Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pomocy, w tym dokonywanie czynności 

w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy, z wyłączeniem spraw, o których mowa w art. 37 
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ust. 1 ustawy, może być dokonywane przez upoważnionych przez właściwy organ samorządu 

województwa pracowników urzędu marszałkowskiego albo wojewódzką samorządową jednostkę 

organizacyjną, zwaną dalej „samorządową jednostką”. 

3. W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, samorządowej jednostce, 

właściwy organ samorządu województwa podaje informację o udzieleniu takiego upoważnienia na stronie 

internetowej urzędu marszałkowskiego. 

§ 7. 1. Właściwy organ samorządu województwa podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie 

o naborze wniosków o przyznanie pomocy, po uzgodnieniu z instytucją zarządzającą terminu składania 

tych wniosków. 

2. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy zawiera w szczególności: 

1) wskazanie: 

a) terminu składania wniosków o przyznanie pomocy – nie krótszego niż 14 dni i nie dłuższego 

niż 30 dni, 

b) miejsca i trybu składania wniosków o przyznanie pomocy; 

2) warunki przyznania pomocy; 

3) informację o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania 

pomocy; 

4) informację o miejscu udostępnienia formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza 

wniosku o płatność oraz formularza umowy o przyznanie pomocy. 

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w szczególności na stronie internetowej 

urzędu marszałkowskiego, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków 

o przyznanie pomocy. 

§ 8. Wniosek składa się w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce samorządu 

województwa, na obszarze którego znajduje się siedziba podmiotu ubiegającego się o przyznanie 

pomocy. 

§ 9. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera w szczególności: 

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy; 

2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, 

nadany podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy; 

3) wykaz gmin, o których mowa w § 4 pkt 2. 



– 4 – 

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia 

warunków przyznania pomocy, w tym opis obszaru planowanego do objęcia LSR i plan włączenia 

społeczności, o których mowa w § 4 pkt 1, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie 

pomocy, z tym że opis obszaru planowanego do objęcia LSR i plan włączenia społeczności nie może 

przekraczać 18 000 znaków. 

3. Wnioskodawca informuje właściwy organ samorządu województwa, w formie pisemnej, 

o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem o przyznanie pomocy, niezwłocznie po ich 

zaistnieniu. 

4. Formularz wniosku o przyznanie pomocy udostępnia się nie później niż w dniu podania do 

publicznej wiadomości ogłoszenia, o którym mowa w § 7. 

§ 10. 1. Jeżeli we wniosku o przyznanie pomocy nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma 

możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

2. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie, pomocy nie przyznaje się, 

o czym właściwy organ samorządu województwa informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, podając 

przyczyny nieprzyznania pomocy. 

3. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy zawiera inne, niż określone w ust. 1 i 2, braki lub 

oczywiste omyłki, właściwy organ samorządu województwa wzywa wnioskodawcę, w formie pisemnej, 

do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

4. Jeżeli wnioskodawca, pomimo wezwania do usunięcia braków lub oczywistych omyłek, nie 

usunął ich w terminie, pomocy nie przyznaje się, o czym właściwy organ samorządu województwa 

informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy. 

5. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się, jeżeli zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki 

nieprzyznania pomocy. 

6. Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez wnioskodawcę 

w zakresie wykazu gmin, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, chyba że zmiany te wynikają z wezwań. 

§ 11. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje się w terminie miesiąca od końca terminu 

składania wniosków o przyznanie pomocy. 

§ 12. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, właściwy organ 

samorządu województwa wyznacza niezwłocznie wnioskodawcy, w formie pisemnej, termin zawarcia 

umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 
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2. W przypadku gdy osoba reprezentująca wnioskodawcę nie stawiła się w wyznaczonym terminie 

w celu zawarcia umowy albo odmówiła jej podpisania, pomocy nie przyznaje się, chyba że osoba 

reprezentująca wnioskodawcę zawarła umowę w innym terminie: 

1) uzgodnionym z właściwym organem samorządu województwa przed upływem terminu 

wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, albo 

2) wyznaczonym przez właściwy organ samorządu województwa, nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

oznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1. 

3. W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 2, właściwy organ samorządu 

województwa informuje o tym wnioskodawcę, w formie pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania 

pomocy. 

§ 13. Wezwanie wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania 

w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy do 

czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności. 

§ 14. Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ustawy umowa zawiera co najmniej 

zobowiązania wnioskodawcy dotyczące: 

1) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat 

od dnia przyznania pomocy; 

2) realizacji planu włączenia społeczności; 

3) warunków zwrotu lub redukcji wysokości pomocy w przypadku niezrealizowania lub 

częściowego zrealizowania zobowiązań wynikających z umowy; 

4) informowania właściwego organu samorządu województwa o okolicznościach mogących mieć 

wpływ na wykonanie umowy. 

§ 15. 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych 

w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu 

udostępnionym przez samorząd województwa. 

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową są: 

1) podpisywane przez beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika urzędu obsługującego 

samorząd województwa; 

2) składane w urzędzie obsługującym samorząd województwa w dniu zawarcia umowy. 

§ 16. 1. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane na warunkach określonych w umowie, 

z tym że pomoc wypłacana jest w dwóch transzach w wysokości: 
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1) 70% kwoty pomocy w przypadku pierwszej transzy; 

2) 30% kwoty pomocy w przypadku drugiej transzy. 

2. Druga transza pomocy jest wypłacana, jeżeli: 

1) beneficjent: 

a) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie, 

b) zrealizował plan włączenia społeczności, 

c) zrealizował operację zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie, 

d) udokumentował zrealizowanie operacji; 

2) zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w § 4 pkt 3, w ramach konkursu o wybór LSR 

zostanie złożona LSR obejmująca obszar nie mniejszy niż obszar planowany do objęcia LSR, a ta 

LSR spełniła warunki wyboru LSR określone w przepisach tej ustawy. 

§ 17. 1. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w trybie określonym w umowie. 

2. Wniosek o płatność składa się bezpośrednio w miejscu wskazanym przez właściwy organ 

samorządu województwa. 

3. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych 

z tytułu pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność. 

4. Informację o miejscu składania wniosków o płatność właściwy organ samorządu województwa 

podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej 

jednostki. 

5. Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w dniu zawarcia umowy 

przyznania pomocy. 

§ 18. 1. Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki lub oczywiste omyłki, właściwy organ samorządu 

województwa wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia wezwania. 

2. Jeżeli beneficjent, pomimo wezwania do usunięcia braków lub oczywistych omyłek, nie usunął 

ich w terminie, właściwy organ samorządu województwa rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, 

w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego dokumentów. 

3. W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność, właściwy organ samorządu województwa może 

wzywać beneficjenta, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub 

przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 

§ 19. Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym 

rozpatrzeniu wniosku o płatność w terminie: 
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1) miesiąca od dnia złożenia wniosku o płatność – w przypadku pierwszej transzy; 

2) 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną – w przypadku drugiej transzy. 

§ 20. Pomoc wypłacona w ramach pierwszej transzy podlega zwrotowi w całości w przypadku, 

gdy wnioskodawca nie zrealizował planu włączenia społeczności. 

§ 21. 1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku 

postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje 

się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów. 

2. Jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, termin wykonania określonych czynności 

w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy 

uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego albo złożono w polskim urzędzie konsularnym. 

§ 22. W poddziałaniu „Wsparcie przygotowawcze” objętym Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 nie dopuszcza się: 

1) wstąpienia do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy przez następcę prawnego 

wnioskodawcy; 

2) przyznania pomocy następcy prawnemu beneficjenta. 

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

MINISTER 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
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UZASADNIENIE 

 

Niniejszy projekt stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

... 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. poz. …), zwanej dalej „ustawą PROW 2014–2020” w odniesieniu do poddziałania 

„wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER” (działania LEADER). 

Podstawowe zasady wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w ramach Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w perspektywie finansowej Unii 

Europejskiej (UE) 2014–2020 określają przepisy: 

1) 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 (EFFROW) i uchylającym 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”, 

2) 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”, 

3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 

z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013” 

oraz w przepisach wydanych w trybie tych rozporządzeń.  

W odniesieniu do działania LEADER realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) kluczowe znaczenie mają przepisy rozporządzenia 

nr 1303/2013, w szczególności przepisy części drugiej tytuł III rozdział II, tj. art. 32–35. 
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Charakter projektowanego rozporządzenia jest w znacznej mierze zdeterminowany regulacjami 

wspólnotowymi w tym zakresie, przede wszystkim regulacjami ww. rozporządzeń. 

Wspieranie lokalnych grup działania (LGD) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007–2013 (PROW 2007–2013) z udziałem środków EFRROW w okresie programowania Unii 

Europejskiej (UE) 2007–2013 odbywało się zgodnie z przepisami rozporządzenia 1698/2005. W związku 

z faktem, iż na okres programowania UE 2014–2020 przyjęto odmienne rozwiązania systemowe, zgodnie 

z którymi działanie LEADER finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) jest elementem rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność (RLKS), które może być wspierane poza środkami EFRROW także z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), zwanymi łącznie „EFSI”, wspieranie 

LGD odbywać się będzie z zastosowaniem nie tylko przepisów właściwych jedynie do EFRROW, ale 

także przepisów wspólnych mających zastosowanie dla EFSI (EFRROW, EFRR, EFS oraz EFMR). 

Powyższe musiało znaleźć odzwierciedlenie w przepisach krajowych, tj. w ustawie PROW 2014–2020, 

w ustawie z dnia … o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności, zwanej dalej „ustawą RLKS”, oraz 

w rozporządzeniach wydanych na podstawie ustawy PROW 2014–2020, w tym w projektowanym 

rozporządzeniu. 

Ustawa RLKS określa zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie 

określonym w rozporządzeniu nr 1303/2013 w odniesieniu do RLKS oraz zasady organizacji i działania 

LGD, zasady dokonywania wyboru strategii RLKS, zwanych dalej „LSR” i wspólne dla wszystkich EFSI 

zasady wspierania RLKS, w zakresie nieokreślonym w ww. przepisach lub przewidzianym w tych 

przepisach do określenia przez państwo członkowskie UE. 

Z kolei ustawa PROW 2014–2020 określa zadania oraz właściwość organów i jednostek 

organizacyjnych w zakresie dotyczącym wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

EFRROW w ramach PROW 2014–2020 i określonym w rozporządzeniach nr 1305/2013, 1306/2013 oraz 

1303/2013 oraz w przepisach wydanych w trybie tych rozporządzeń, a także warunki i tryb 

przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej, w zakresie nieokreślonym w ww. przepisach lub 

przewidzianym w tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie UE. 

Ustawa PROW 2014–2020 określa działania ujęte w PROW 2014–2020, wdrażane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawia ramy przyznawania pomocy i zawiera upoważnienia do wydania 

przepisów wykonawczych koniecznych do stworzenia systemu wdrażania działań PROW 2014–2020. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy PROW 2014–2020 jednym z działań wdrażanych w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020) jest „Wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, składające się z poddziałań: 
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1) wsparcie przygotowawcze, 

2) wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność, 

3) przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania oraz 

4) wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. 

Jednocześnie zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy PROW 2014–2020 wspieranie RLKS w ramach 

działania LEADER odbywa się na zasadach określonych w ustawie RLKS, a w zakresie 

nieuregulowanych w ustawie RLKS – na zasadach określonych w ustawie PROW 2014–2020. Ponieważ 

w odniesieniu do wsparcia przygotowawczego przepisy ustawy RLKS ustanawiają jedyny wspólny dla 

EFSI przepis, tj. art. 16, wsparcie przygotowawcze w ramach działania LEADER objętego PROW  

2014–2020 odbywać się będzie zgodnie z art. 16 ustawy RLKS, a w pozostałym zakresie – zgodnie 

z przepisami ustawy PROW 2014–2020 i projektowanego rozporządzenia. 

Zgodnie z art. 16 ustawy RLKS wsparcie przygotowawcze w ramach działania LEADER temu 

samemu podmiotowi lub na przygotowanie LSR obejmującej tą samą gminę może być udzielone tylko 

raz i tylko w ramach jednego programu. Projektowany art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy RLKS, w tym odesłanie 

do projektowanego art. 5 ust. 2 ustawy RLKS wyklucza także udzielenie wsparcia na przygotowanie 

dwóch LSR dla tego samego obszaru z uwzględnieniem wyjątków związanych z branżowymi rybackimi 

LSR. Z kolei zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy RLKS do obszaru planowanego do objęcia LSR 

zastosowanie mają wymogi określone w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy RLKS, dotyczące obszaru objętego 

LSR (podczas późniejszego wyboru LSR), a więc minimalne i maksymalne liczby ludności oraz gmin 

objętych przygotowywanymi LSR. Oznacza to, że już na etapie ubiegania się o pomoc w ramach 

wsparcia przygotowawczego muszą być spełnione podstawowe warunki wyboru LSR. 

Zgodnie z art. 34 ustawy PROW 2014–2020 podstawą do przyznania pomocy beneficjentom 

przedmiotowego poddziałania jest umowa, a nie decyzja administracyjna. Do postępowań w sprawach 

przyznania pomocy prowadzonych przez podmioty wdrażające nie stosuje się wobec tego przepisów 

Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów wskazanych w ww. ustawie PROW 

2014–2020. Konieczne jest zatem przyjęcie szczegółowych regulacji dotyczących wzajemnych relacji 

między wnioskodawcą a podmiotem wdrażającym (samorządem województwa), trybu postępowania przy 

przyznaniu pomocy i trybu jej wypłaty na etapie realizacji operacji po zawarciu umowy. 

Rozporządzenie ma zapewnić stworzenie sprawnego i efektywnego systemu wdrażania 

przedmiotowego działania i w związku z tym określa szczegółowo warunki i tryb przyznawania oraz 

wypłaty pomocy finansowej, w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”, w ramach działania 

LEADER objętego PROW 2014–2020, w tym: 

1) tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność, 
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2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy oraz wnioski 

o płatność, 

3) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, na podstawie której jest 

przyznawana pomoc. 

Określając warunki przyznawania pomocy, uregulowano szczegółowo warunki przyznania 

pomocy dotyczące beneficjenta i realizowanej przez niego operacji. Projektowane rozporządzenie określa 

także tryb (w tym terminy) rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność, 

zawierania umów oraz wypłaty pomocy. Projektowane rozporządzenie wskazuje również w § 5 wysokość 

pomocy w zależności od wielkości obszaru, którego dotyczy wniosek. 

Z uwagi na charakter wsparcia, mający na celu przygotowanie LSR oraz budowanie potencjału nie 

przewiduje się przeprowadzania w ramach poddziałania oceny wniosków pod kątem spełniania kryteriów 

wyboru i ich rankingowania. Pomoc zostanie przyznana, jeżeli wnioskodawca spełnia wymogi określone 

w § 4. Dodatkowo, zgodnie z art. 16 projektu ustawy RLKS pomoc temu samemu podmiotowi lub na 

przygotowanie LSR obejmującej tą samą gminę może być przyznana tylko raz i tylko w ramach jednego 

programu. 

Poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania LEADER należy do grupy działań 

o charakterze nieinwestycyjnym. Pomoc udzielana w ramach przedmiotowego działania udzielana jest 

w formie płatności ryczałtowej podzielonej na dwie raty. Wysokość płatności ryczałtowej została 

ustalona zgodnie z art. 67 ust. 5 rozporządzenia nr 1303/2013. 

Regulując tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność, 

projektowane rozporządzenie określa sposób naboru wniosków o przyznanie pomocy, zakres informacji, 

które zawiera wniosek o przyznanie pomocy, zasady ubiegania się o pomoc, zasady i terminy 

rozpatrywania wniosków oraz przypadki, w których podmiot wdrażający: odmawia przyznania pomocy, 

pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, wzywa do usunięcia braków. 

Pomoc jest przyznawana na podstawie umowy zawieranej między podmiotem wdrażającym, 

którym jest samorząd województwa, a beneficjentem działania. Umowa zawierana jest, pod rygorem 

nieważności, w formie pisemnej. Projektowane rozporządzenie zawiera przepisy zawierające 

szczegółowe regulacje dotyczące m.in.: formularza umowy, jego udostępnienia, postanowień umowy 

w zakresie praw i obowiązków stron, przyjętych zabezpieczeń należytego wykonania przez beneficjenta 

zobowiązań oraz ogólne warunki wypłaty środków finansowych. 

Projektowane rozporządzenie określa również regulacje dotyczące wysokości wsparcia – trzy 

kwoty mające zastosowanie do wnioskodawców w trzech grupach, w zależności od wielkości obszaru 

objętego wnioskiem. 
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Zaproponowane w projektowanym rozporządzeniu przepisy dotyczące trybu postępowania 

w sprawie przyznania i wypłaty pomocy są rezultatem doświadczeń wynikających z wdrażania działań 

osi 4 Leader w ramach PROW 2007–2013. 

Projektowane rozporządzenie reguluje tryb składania wniosków o płatność oraz tryb wypłaty 

środków finansowych  

Określony w projektowanym rozporządzeniu zakres i tryb przyznawania pomocy LGD, 

w szczególności sposób postępowania z wnioskiem o przyznanie pomocy i wnioskiem o płatność, 

z uwzględnieniem terminów oraz zasad rozliczania operacji mają na celu wprowadzenie do systemu 

prawnego szczegółowych regulacji w obszarze przedmiotowych działań, objętych PROW 2014–2020 

oraz zapewnienie sprawnego wdrożenia tych działań. 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia ze względu na konieczność niezwłocznego podjęcia przez samorządy województw 

niezbędnych kroków mających na celu przygotowanie się do przyznawania pomocy (w szczególności 

ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy). Biorąc pod uwagę, że wejście w życie 

rozporządzenia w proponowanym terminie leży w interesie wnioskodawców, gdyż przybliża moment 

skorzystania z pomocy wspólnotowej, zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na 

przeszkodzie. 

Projektowane rozporządzenia jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie ma na celu wdrożenie przepisów Unii Europejskiej, w związku z tym 

jego projekt nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem 

zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji. 

Projekt rozporządzenia zostanie ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi.
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Tadeusz Nalewajk, Podsekretarz Stanu w MRiRW 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, 

tel. 22 623 18 42 

Data sporządzenia: 

23.01.2015 r. 

 

Źródło: 

upoważnienie ustawowe. 

Prawo UE. 

 

Nr w wykazie prac: 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Brak krajowych przepisów wykonawczych pozwalających na realizację poddziałania „Wsparcie 

przygotowawcze” w ramach działania LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

2014–2020 (PROW 2014–2020). Konieczność realizacji przedmiotowego poddziałania została wskazana 

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320). 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Utworzenie na gruncie prawa krajowego przepisów wykonawczych do wdrażania poddziałania „Wsparcie 

przygotowawcze”. Stworzenie regulacji prawnych zapewniających powstanie sprawnego i efektywnego 

systemu wdrażania przedmiotowego poddziałania w szczególności poprzez określenie: 

1) trybu składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność, 

2) szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy oraz wnioski 

o płatność, 

3) szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa, na podstawie której jest przyznawana 

pomoc. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Stanowienie przez pozostałe kraje członkowskie Unii Europejskiej (UE) wewnętrznych przepisów prawa na 

podstawie wskazanych w pkt 1 przepisów prawa unijnego trwa równolegle do procesu prowadzonego w Polsce. 

Biorąc pod uwagę fakt, że unijne rozporządzenia, stanowiące podstawę wdrażania programów rozwoju 

obszarów wiejskich, zostały opublikowane w grudniu 2013 r., trudno oczekiwać, aby wprowadzono już na ich 

podstawie odpowiednie regulacje prawne w porządku prawnym krajów członkowskich UE. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Stowarzyszenia, 

fundacje lub 

związki 

stowarzyszeń, 

z wyłączeniem 

stowarzyszeń 

jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

W zależności od spełnienia wymogów 

określonych w projekcie 

rozporządzenia  

≥300 

Konsultacje z LGD 

realizującymi lokalne 

strategie rozwoju 

w ramach PROW  

2007–2013 

Wpływ na zatrudnienie 

i organizację tych 

podmiotów z uwagi na 

przypisane im zadania 

związane 

z przygotowaniem LSR 

na lata 2014–2020 
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe  

z … r.) 

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody 

ogółem 
            

budżet środków 

europejskich 
            

budżet państwa             

JST             

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki 

ogółem 
            

budżet środków 

europejskich 
            

budżet państwa             

JST             

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem 

(dochody  

– wydatki) 

            

budżet środków 

europejskich 
            

budżet państwa             

JST             

pozostałe 

jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła 

finansowania  
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, budżet państwa. 

Dodatkowe 

informacje, 

w tym 

wskazanie 

źródeł danych 

i przyjętych do 

obliczeń 

założeń 

Podstawą udzielania tego wsparcia będzie projektowana ustawa 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 projektowana ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności. 

Projekt rozporządzenia nie powoduje skutków finansowych dla jednostek sektora finansów 

publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

polegających na zwiększeniu wydatków lub zmniejszeniu dochodów tych jednostek 

w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu duże - - - - - - - 
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pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z … r.) 

przedsiębiorstwa 

sektor mikro-, 

małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

- - - - - - - 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

- - - - - - - 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

- 

sektor mikro-, 

małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

- 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

- 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, 

w tym 

wskazanie 

źródeł danych 

i przyjętych do 

obliczeń 

założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

X nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko 

naturalne 

 sytuacja i rozwój 

regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 
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Omówienie 

wpływu 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na 

sytuację i rozwój regionalny Polski. 

Realizacja poddziałania przyczyni się do tworzenia lokalnych strategii rozwoju na lata 

2014–2020 oraz budowania kapitału społecznego na wsi, a poprzez to do pobudzenia 

zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszarów wiejskich oraz lepszego 

wykorzystania potencjału tych obszarów. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia pozwoli na wdrożenie poddziałania „Wsparcie 

przygotowawcze”, przyczyniając się tym samym do realizacji przyjętych m.in. w PROW 2014–2020 założeń. 

Ewaluację PROW 2014–2020 a także innych programów operacyjnych organizuje się na bazie wieloletniej 

i obejmuje ona okres 2014–2023. Ewaluacja prowadzona będzie zgodnie ze wspólnym systemem 

monitorowania i oceny opracowywanym wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie i przyjętym przez KE 

w drodze aktu wykonawczego. Wykonana zostanie ocena ex ante oraz ocena ex post Programu. Ponadto 

realizowane będą ewaluacje zgodnie z zawartym w Programie Planem Ewaluacji. 

Zgodnie z art. 49 rozporządzenia ramowego oraz art. 72 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 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 487), instytucja 

zarządzająca oraz komitet monitorujący monitorują jakość realizacji programu poprzez wskaźniki finansowe 

oraz wskaźniki produktów i celów. 

Wskaźniki monitorowania zostaną zdefiniowane dla programu w systemie monitorowania i ewaluacji 

określonym na poziomie unijnym, przy uwzględnieniu jego specyfiki. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
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Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1) 

z dnia 

 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ... 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. 

poz. …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 

w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” obejmującego typy operacji: budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych lub gospodarka wodno-ściekowa, objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanym dalej „Programem”, w tym: 

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność; 

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy oraz 

wnioski o płatność; 

3) kryteria wyboru operacji; 

4) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy, 

zwana dalej „umową”; 

                                                 
1)

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261). 
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5) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc, oraz 

warunki i tryb przyznawania tej pomocy. 

§ 2. Pomoc jest przyznawana: 

1) gminie; 

2) związkowi międzygminnemu; 

3) spółce, w której udziały lub akcje mają wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego – 

na operacje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej; 

4) powiatowi lub związkowi powiatów – na operacje dotyczące budowy lub modernizacji 

dróg lokalnych. 

§ 3. 1. Pomoc jest przyznawana na operację spełniającą wymagania określone 

w Programie: 

1) niefinansowaną z udziałem innych środków publicznych;  

2) realizowaną w miejscowości należącej do: 

a) gminy wiejskiej lub 

b) gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców, 

lub 

c) gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców; 

2. Pomoc jest przyznawana, jeżeli: 

1) operacja będzie realizowana w jednym albo dwóch etapach; 

2) złożenie wniosku o płatność pośrednią, będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych 

przyznawaną po zrealizowaniu pierwszego etapu operacji, nastąpi w terminie 24 miesięcy 

od dnia zawarcia umowy – w przypadku gdy etap ten nie jest etapem końcowym; 

3) zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną, będącą 

refundacją kosztów kwalifikowalnych przyznawaną po zrealizowaniu całej operacji, 

nastąpi w terminie: 

a) 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanej w dwóch 

etapach, 

b) 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanej w jednym 

etapie  

– nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2023 r.; 

4) operacji nie jest realizowana w celu osiągnięcia zysku.  
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§ 4. 1. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części, związanych z realizacją 

operacji, kosztów: 

1) budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynku lub budowli; 

2) rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, pod 

warunkiem że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji; 

3) zakupu i montażu maszyn, urządzeń oraz instalacji związanych z operacją; 

4) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wspieraniu procesów 

technologicznych; 

5) zakupu środków transportu na potrzeby wywozu ścieków komunalnych; 

6) zakupu materiałów lub usług niezbędnych do realizacji operacji; 

7) ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, uznaje się za koszty kwalifikowalne, jeżeli: 

1) zostały poniesione: 

a) w formie rozliczenia bezgotówkowego, 

b)
 
od dnia, w którym została zawarta umowa; 

2) dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji, zostały nabyte 

w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy beneficjent jest 

obowiązany stosować te przepisy, a w przypadku gdy beneficjent nie jest obowiązany do 

ich stosowania, zostały poniesione zgodnie z zasadą konkurencyjności wydatków 

w ramach PROW 2014–2020 określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia.  

3. W przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również 

koszty kwalifikowalne poniesione przez wnioskodawcę od dnia, w którym została zawarta 

umowa, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne, nie wcześniej niż w dniu 

1 stycznia 2014 r. 

4. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta, 

w wysokości nieprzekraczającej 63,63% tych kosztów, z tym że dla jednego beneficjenta 

– nie więcej niż 3 000 000 zł, w przypadku operacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 

lub 2 000 000 zł, w przypadku operacji z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych, 

w okresie realizacji Programu. 

5. W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych kwota 

pomocy na operację jest pomniejszana zgodnie ze wskaźnikami procentowymi do obliczania 

wartości kary administracyjnej, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 
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6. Zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych zostało uwzględnione 

w oddzielnym systemie rachunkowości albo do jego identyfikacji wykorzystano odpowiedni 

kod rachunkowy. 

§ 5. 1. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 16, zalicza się 

koszty w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, 

obejmujące koszty: 

1) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w tym: 

a) kosztorysów, 

b) projektów architektonicznych lub budowlanych, 

c) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, 

d) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, 

e) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, 

f) usług geodezyjno-kartograficznych, 

g) usług rzeczoznawcy majątkowego; 

2) opłat za patenty lub licencje; 

3) sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i związane z kierowaniem robotami 

budowlanymi; 

4) przygotowania innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji. 

2. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT), 

zgodnie z przepisami art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 

str. 320).  

§ 6. 1. Ustalenia kryterium lub kryteriów regionalnych opartych na mierzalnym 

wskaźniku i uwzględniającym specyfikę województwa oraz terminu i miejsca składania 

wniosków o przyznanie pomocy dokonuje właściwy organ samorządu województwa i podaje 
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do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego i co najmniej 

w jednym dzienniku o zasięgu wojewódzkim. 

2. Ustalenia początku terminu składania wniosków o przyznanie pomocy dokonuje 

właściwy organ samorządu województwa, z tym że termin ten nie może być wyznaczony 

wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, 

o której mowa w ust. 1. 

3. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 14 dni 

i dłuższy niż 60 dni. 

§ 7. Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio w miejscu określonym w § 6 

ust. 1. 

§ 8. 1. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzi właściwy organ samorządu 

województwa. 

2. Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pomocy, w tym dokonywanie 

czynności w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy, z wyłączeniem spraw, 

o których mowa w § 6 ust. 1 i 2 oraz w § 14 ust. 1 i 2, może być dokonywane przez 

upoważnionych przez właściwy organ samorządu województwa pracowników urzędu 

marszałkowskiego albo wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną. 

3. W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, wojewódzkiej 

samorządowej jednostce organizacyjnej, zwanej dalej „samorządową jednostką”, właściwy 

organ samorządu województwa podaje informację o takim upoważnieniu na stronie 

internetowej urzędu marszałkowskiego, a ogłoszenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, jest 

umieszczane na stronie internetowej tej jednostki. 

§ 9. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdza się na piśmie. Potwierdzenie, 

które zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, jest opatrzone pieczęcią urzędu 

marszałkowskiego albo samorządowej jednostki i podpisane przez osobę przyjmującą ten 

wniosek. 

§ 10. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera w szczególności: 

1) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności, nadany wnioskodawcy; 

2) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 
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3) opis operacji; 

4) plan finansowy operacji; 

5) informacje o załącznikach; 

6) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą; 

7) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji. 

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się wymienione w formularzu tego wniosku 

załączniki, w tym: 

1) dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest uprawniony do pomocy w ramach 

podziałania; 

2) zaświadczenie wystawione przez wójta/burmistrza, określające liczbę mieszkańców 

miejscowości, w której będzie realizowana operacja; 

3) pełnomocnictwo, jeśli zostało udzielone; 

4) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana 

operacja; 

5) decyzje, pozwolenia lub opinie organów administracji publicznej, jeśli z odrębnych 

przepisów wynika obowiązek ich uzyskania, w związku z realizacją operacji, o ile ich 

uzyskanie jest wymagane przed rozpoczęciem realizacji operacji; 

6) kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestycyjnego obliczania kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, 

poz. 1389); 

7) plan zagospodarowania przestrzennego lub strategię rozwoju gminy; 

8) zapytanie ofertowe, w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej kwocie 

określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), a jednocześnie przekraczającej 

20 000 zł netto. 

3. Formularz wniosku o przyznanie pomocy udostępnia się na stronie internetowej urzędu 

marszałkowskiego albo samorządowej jednostki nie później niż w dniu podania do publicznej 

wiadomości informacji, o której mowa w § 6 ust. 1. 

§ 11. 1. Jeżeli złożony wniosek o przyznanie pomocy jest wypełniony nieprawidłowo lub 

zawiera braki, wzywa się wnioskodawcę, na piśmie, do usunięcia nieprawidłowości lub 

braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 
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2. Jeżeli wnioskodawca, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1: 

1) nie usunął w terminie żadnych nieprawidłowości lub braków, pomocy nie przyznaje się, 

o czym wnioskodawcę informuje się na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania 

pomocy; 

2) usunął w terminie nie wszystkie nieprawidłowości lub braki, wzywa się go ponownie, na 

piśmie, do usunięcia pozostałych nieprawidłowości lub braków w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia wezwania. 

3. Jeżeli wnioskodawca, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie usunął 

w terminie pozostałych nieprawidłowości lub braków, pomocy nie przyznaje się, o czym 

wnioskodawcę informuje się na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania pomocy. 

4. Złożony wniosek o przyznanie pomocy może być zmieniony przez wnioskodawcę: 

1) w wyniku wezwań, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt 2, albo 

2) za zgodą właściwego organu samorządu województwa na prośbę wnioskodawcy złożoną 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwań, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt 2. 

§ 12. 1. Wniosek o przyznanie pomocy jest rozpatrywany w terminie 3 miesięcy od dnia, 

w którym upłynął termin określony w § 6 ust. 3. 

2. Wezwanie wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania 

w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie 

pomocy do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności. 

§ 13. 1. W trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy dokonuje się ich 

oceny, przyznając planowanej operacji punkty. 

2. O przyznaniu pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie 

następujących kryteriów: 

1) jeżeli podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji, 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego, kształtuje się na poziomie: 

a) nie więcej niż 50% średniej krajowej – 4 punkty, 

b) powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej – 3 punkty, 

c) powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej – 2 punkty, 

d) powyżej 100% średniej krajowej – 0 punktów; 

2) jeżeli bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest 

planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia 
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wniosku o przyznanie pomocy było: 

a) wyższe od średniej w województwie – 2 punkty, 

b) równe ze średnią w województwie – 1 punkt, 

c) niższe od średniej w województwie – 0 punktów; 

3) jeżeli operacja jest powiązana z inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej 

infrastruktury szerokopasmowej – 2 punkty; 

4) jeżeli i planowana operacja dotyczy łącznie gospodarki wodnej i gospodarki ściekowej 

 – 1 punkt; 

5) jeżeli inwestycja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej zlokalizowana jest na terenie, 

na którym istnieje największa potrzeba poprawy stanu wód, zgodnie ze zaktualizowanym 

programem wodno-środowiskowym kraju – 2 punkty; 

6) kryterium lub kryteria regionalne: 

a) 7 punktów, w przypadku operacji dotyczących budowy lub modernizacji dróg 

lokalnych, 

b) 10 punktów, w przypadku operacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. 

3. W pierwszej kolejności pomoc przyznaje się na operacje, które uzyskały największą 

liczbę punktów. 

4. W przypadku operacji dotyczących budowy lub modernizacja dróg lokalnych, które 

uzyskały taką samą liczbę punktów o kolejności przyznania pomocy decyduje zapewnienie 

dostępu do sieci drogowej większej liczbie mieszkańców. 

5. W przypadku operacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, które uzyskały taką 

samą liczbę punktów o kolejności przyznania pomocy decyduje możliwość oczyszczenia 

większej objętości ścieków. 

6. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejności przyznania pomocy 

decyduje data i godzina wpływu wniosku o przyznanie pomocy. 

7. Po dokonaniu oceny wniosków sporządza się listę operacji w kolejności uzyskanych 

przez nie punktów zawierającą określenie wnioskodawcy oraz tytuł operacji. 

8. Pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej: 

1) 8 punktów, w tym co najmniej 2 punkty przyznano na podstawie kryteriów, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1–3, w przypadku operacji dotyczących budowy lub modernizacji dróg 

lokalnych; 

2) 10 punktów, w tym co najmniej 3 punkty przyznano na podstawie kryteriów, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1–5, w przypadku operacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. 
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§ 14. 1. Zatwierdzenia listy operacji, o której mowa w § 13 ust. 7, dokonuje właściwy organ 

samorządu województwa. 

2. Umowy są zawierane w kolejności wynikającej z listy operacji, o której mowa w § 13 

ust. 7, w ramach dostępnych środków w danym województwie. 

3. Niezwłocznie po zatwierdzeniu, o którym mowa w ust. 1, wyznacza się 

wnioskodawcy, na piśmie, termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania 

wezwania. 

4. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym terminie w celu 

zawarcia umowy, pomocy nie przyznaje się, chyba że wnioskodawca stawił się w celu 

podpisania umowy i podpisał ją w innym terminie: 

1) uzgodnionym przed upływem wyznaczonego w wezwaniu terminu albo 

2) wyznaczonym wnioskodawcy i nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został 

wyznaczony poprzedni termin zawarcia umowy. 

5. W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 4, informuje się o tym 

wnioskodawcę, na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania pomocy. 

§ 15. 1. Umowę zawiera się na formularzu opracowanym przez agencję płatniczą 

udostępnioną na stronach internetowych agencji płatniczej i podmiotu wdrażającego.  

2. Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ustawy, umowa może zawierać inne 

postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta 

dotyczące: 

1) osiągnięcia celu operacji i jego zachowania przez 5 lat od dnia wypłaty pomocy; 

2) kar administracyjnych za niewywiązanie się ze zobowiązań wynikających z przepisów; 

3) ograniczeń lub warunków w zakresie przenoszenia własności lub posiadania rzeczy 

nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania; 

4) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą; 

5) informowania o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy. 

3. Zmiana umowy w zakresie zobowiązań beneficjenta określonych w ust. 2 pkt 1 jest 

nieważna. 

§ 16. 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań 

określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową 

sporządzoną na formularzu udostępnionym przez właściwy organ samorządu województwa 

albo samorządową jednostkę. 
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2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, są podpisywane przez 

beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego albo 

samorządowej jednostki. Weksel wraz z deklaracją wekslową są składane w siedzibie urzędu 

marszałkowskiego albo samorządowej jednostki w dniu zawarcia umowy. 

§ 17. 1. Warunki wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa się w umowie, 

z tym że środki te mogą być wypłacone, jeżeli beneficjent: 

1) zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty; 

2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie; 

3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów 

kwalifikowalnych z tym związanych. 

2. Jeżeli beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1, 

środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej 

etapu, które zostały zrealizowane zgodnie z tymi warunkami, jeżeli cel operacji został 

osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. 

§ 18. Tryb wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa się w umowie, z tym 

że wypłata ta następuje po złożeniu wniosku o płatność. 

§ 19. 1. Informację o miejscu składania wniosków o płatność właściwy organ samorządu 

województwa podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu 

marszałkowskiego albo samorządowej jednostki. 

2. Do wniosku o płatność dołącza się wymienione w formularzu tego wniosku załączniki, 

w tym: 

1) faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej; 

2) dowody zapłaty; 

3) umowy z wykonawcami zawierające specyfikację będącą podstawą wystawienia każdej 

z przedstawionych faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej; 

4) decyzja ostateczna o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, jeżeli właściwy 

organ nałożył taki obowiązek w wydanym pozwoleniu na budowę lub nałożył taki 

obowiązek innymi decyzjami; 

5) protokoły odbioru robót lub protokoły montażu lub rozruchu maszyn i urządzeń albo 

oświadczenie beneficjenta o poprawnym wykonaniu robót budowlanych lub montażu lub 

rozruchu; 

6) kosztorys różnicowy; 
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7) projekt budowlany; 

8) sprawozdanie z realizacji operacji. 

3. Wniosek o płatność składa się bezpośrednio w miejscu wskazanym przez właściwy 

organ samorządu województwa. 

4. Przepis § 9 stosuje się odpowiednio do wniosku o płatność. 

§ 20. 1. Jeżeli złożony wniosek o płatność jest wypełniony nieprawidłowo lub zawiera 

braki, wzywa się beneficjenta, na piśmie, do usunięcia nieprawidłowości lub braków 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 

2. Jeżeli beneficjent pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie usunął 

nieprawidłowości lub braków w wyznaczonym terminie, wzywa się ponownie beneficjenta, 

na piśmie, do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 

3. Jeżeli beneficjent, pomimo ponownego wezwania, nie usunął nieprawidłowości lub 

braków, rozpatruje się wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na 

podstawie dołączonych do niego dokumentów. 

4. W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność można wzywać beneficjenta, na piśmie, 

do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na 

potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 

§ 21. 1. Wypłaty środków finansowych dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym 

rozpatrzeniu wniosku o płatność, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia 

złożenia wniosku. 

2. Do trybu rozpatrywania wniosków o płatność stosuje się przepis § 12 ust. 2. 

3. Właściwy organ samorządu województwa, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może 

wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonych czynności 

w toku postępowania w sprawie wypłaty środków finansowych, jednak nie dłużej niż 

o 3 miesiące. 

§ 22. W uzasadnionych przypadkach właściwy organ samorządu województwa może 

wyrazić zgodę na: 

1) przeniesienie przez beneficjenta własności lub posiadania nabytych dóbr objętych 

operacją, jeżeli przeniesienie to nastąpi na rzecz jego jednostki organizacyjnej lub 

jednostki, która spełnia warunki przyznania i wypłaty pomocy oraz przejmie ona 

zobowiązania dotychczasowego beneficjenta; 

2) zmianę przeznaczenia nabytych przez beneficjenta dóbr, wyremontowanych lub 
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wybudowanych budynków lub budowli w całości lub w części, jeżeli nowy sposób ich 

wykorzystania nie naruszy celów i zakresu podziałania „Wsparcie inwestycji związanych 

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 

w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem. 

§ 23. 1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności 

w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu 

pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów. 

2. Termin wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania 

pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy uważa się za zachowany, jeżeli 

przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, 

z wyłączeniem czynności określonych w § 7 ust. 1 i § 19 ust. 3. 

§ 24. W przypadku podziałania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich” objętego Programem, ze względu na istotę tego działania następca prawny 

wnioskodawcy nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy. 

§ 25. 1. W przypadku przekształcenia albo rozwiązania beneficjenta następcy prawnemu 

beneficjenta, zwanemu dalej „następcą”, może być przyznana pomoc, jeżeli: 

1) spełnia on warunki przyznania pomocy; 

2) nie sprzeciwia się to przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 

przez Europejski Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 

i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. U. L 347/487 z 20.12.2013, 

str. 487, z późn. zm.)  oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego 

rozporządzenia; 

3) na następcę przeszły prawa beneficjenta nabyte w ramach realizacji operacji oraz inne 

prawa beneficjenta niezbędne do zrealizowania operacji. 

2. Wniosek następcy o przyznanie pomocy, zwany dalej „wnioskiem następcy”, składa 

się we właściwym urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce, w terminie 

3 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1. 

3. Do wniosku następcy dołącza się dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa 

prawnego będącego wynikiem zdarzenia określonego w ust. 1. 
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4. W przypadku złożenia wniosku następcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, 

pomocy nie przyznaje się, o czym informuje się wnioskodawcę na piśmie, podając przyczyny 

nieprzyznania pomocy. 

5. Wniosek następcy rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia. 

6. Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania przepisy § 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 i ust. 4 

oraz § 11 ust. 1–3 stosuje się odpowiednio. 

§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
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Załącznik  
do rozporządzenia  

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia ... (poz. ...) 

Załącznik nr 1 

 

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH PROW 2014–2020 

 

1) Zasady konkurencyjności nie stosuje się do: 

1) zamówień, do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

– Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp), których przedmiotem są:  

a) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie 

usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez beneficjenta, lub 

z których korzyści nie przypadają wyłącznie beneficjentowi dla potrzeb jego 

własnej działalności, 

b) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów 

programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie, 

c) zakup czasu antenowego, 

d) nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, 

w szczególności dzierżawy i najmu, 

e) dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, 

eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą 

prowadzeniu przez beneficjenta produkcji seryjnej mającej na celu 

osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, 

jeżeli ich wartość jest mniejsza niż określona w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, 

f) dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją 

wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, 

przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem zbiorów 

muzealnych i bibliotecznych jeżeli zamówienia te nie służą wyposażeniu 

beneficjenta w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego 

działalności, a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, 

g) umów z zakresu prawa pracy;  
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2) wydatków uproszczonych, o których mowa w art. 67 ust. 1 akapit 1 lit. b–d 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 

z 20.12.2013, str. 320); 

3) wydatków ponoszonych w ramach tzw. projektów grantowych;  

2) Wartość zamówienia w przypadku beneficjenta, nie będącego podmiotem 

zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, ustala się 

z należytą starannością z uwzględnieniem ewentualnych zamówień 

uzupełniających. Należy wziąć pod uwagę łączne spełnienie następujących 

kryteriów:  

a) sumowaniu podlegają usługi, dostawy i roboty budowlane tego samego 

rodzaju i o tym samym przeznaczeniu, 

b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie, 

c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę; 

3) W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy: 

1) upublicznić zapytanie ofertowe zgodnie z warunkami, o których mowa 

w ust. 5, przy czym zapytanie ofertowe zawiera co najmniej: 

a) opis przedmiotu zamówienia, który nie powinien odnosić się do określonego 

wyrobu lub źródła, szczególnych sposobów postępowania lub znaków 

towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że 

takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został 

określony zakres równoważności, 

b) warunki udziału w postępowaniu,  

c) kryteria oceny oferty,  

d) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny oferty,  
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e) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny 

oferty,  

f) termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty powinien wynosić 

nie mniej niż 7 dni kalendarzowych w przypadku dostaw i usług a 14 dni 

kalendarzowych w przypadku robót budowlanych od dnia ogłoszenia 

zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt 5 lit. b; 

2) wybrać najkorzystniejszą spośród złożonych ofert2) w oparciu o ustalone 

w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany 

protokołem postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania 

o udzielenie zamówienia w ramach projektu; 

5) Upublicznienie zapytania ofertowego polega na: 

a) jego umieszczeniu na stronie internetowej wskazanej w komunikacie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi umieszczonym na stronie internetowej 

www.minrol.gov.pl oraz www.arimr.gov.pl, a do czasu uruchomienia tej 

strony internetowej – wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech 

potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych 

wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co 

najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę,  

oraz 

b) w przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej niż próg określony 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – jego 

umieszczeniu w Dzienniku Urzędowym UE w zakresie i terminach 

określonych w ustawie Pzp dla zamówień o takiej wartości; 

6) Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem 

zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą 

być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności 

                                                 
2)

 W przypadku gdy beneficjent dopuszcza składanie ofert częściowych postępowanie może zakończyć się wyborem kilku 
wykonawców. 

http://www.minrol.gov.pl/
http://www.arimr.gov.pl/
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związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 

a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 

do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

W zapytaniu ofertowym, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 umieszcza się informację 

na temat zakresu wykluczenia; 

7) Dla udokumentowania zawarcia umowy z wykonawcą i protokołu konieczna jest 

forma pisemna; dla pozostałych czynności związanych z udzieleniem zamówienia 

dopuszczalna jest forma elektroniczna i faks; 

8) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, 

zawiera co najmniej:  

1) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego przez 

beneficjenta; 

2) wykaz ofert, które wpłynęły do beneficjenta w odpowiedzi na zapytanie 

ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do beneficjenta oraz 

z podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na warunki udziału 

w postępowaniu i kryteria oceny ofert; 

3) informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 6; 

4) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez oferentów; 

5) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji za 

spełnienie danego kryterium; 

6) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru; 

7) datę sporządzenia protokołu i podpis beneficjenta lub osoby upoważnionej 

przez beneficjenta do podejmowania czynności w jego imieniu; 

8) następujące załączniki: 
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a) potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie 

internetowej, 

b) złożone oferty, 

c) oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy 

złożyli oferty, podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do 

zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osoby wykonujące 

w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy; 

9) Informację o wyniku postępowania umieszcza się na stronie internetowej, o której 

mowa w ust. 5 lit a, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej – informację 

o wyniku postępowania wysyła się do każdego wykonawcy, który złożył ofertę; 

10) Po przeprowadzeniu opisanej powyżej procedury następuje podpisanie umowy 

z wybranym, zgodnie z zasadą konkurencyjności, wykonawcą; 

11) W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego:  

1) wpłynie tylko jedna ważna oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności za 

spełnioną; 

2) nie wpłynie żadna oferta – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą 

wybranym bez zachowania opisanej powyżej procedury; 

12) Nie jest możliwe dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy, o której 

mowa w ust. 10, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana 

możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany; 

13) Istnieje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości 

nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie 

z wykonawcą, o ile to zamówienie polega na powtórzeniu tego samego rodzaju 

czynności oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia została przewidziana 

w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest 

konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności. 
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Załącznik nr 2 
 

 

WSKAŹNIKI PROCENTOWE DO OBLICZENIA WARTOŚCI KARY ADMINISTRACYJNEJ ZA 

NARUSZENIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE 

ŚRODKÓW FUNDUSZY UE 

 
 

 
1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości kary 

administracyjnej dla zamówień publicznych, które są w całości objęte 

dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE, określa się według tabeli 1. 

2. Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości kary 

administracyjnej dla zamówień publicznych, które nie są objęte dyrektywą 

2004/18/WE lub 2004/17/WE, lub są objęte nimi jedynie częściowo, określa 

się według tabeli 2. 

3. Przez zamówienia, które są jedynie częściowo objęte dyrektywą 2004/18/WE 

lub 2004/17/WE rozumie się zamówienia na usługi wskazane w załączniku II 

B do dyrektywy 2004/18/WE oraz w załączniku XVII B do dyrektywy 

2004/17/WE, opiewające na kwoty przekraczające wartości progowe, od 

których zastosowanie mają wymienione dyrektywy. 

4. Przez zamówienia, które nie są objęte dyrektywą 2004/18/WE lub 

2004/17/WE rozumie się zamówienia opiewające na kwoty nieprzekraczające 

wartości progowych, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy. 

5. Objaśnienie niektórych skrótów: 

1) UPUE – Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 

2) BZP – Biuletyn Zamówień Publicznych, 

3) Pzp – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.). 
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Tabela 1.  

Lp. Kategoria 
nieprawidłowości 

Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości W% Uwagi 

1. Niedopełnienie 
obowiązku 
przekazania 
ogłoszenia 
o zamówieniu do 
UPUE 

1.Przetarg nieograniczony – 
Naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku 
przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 
niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP 
i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 
umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich 
zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden 
z poniższych sposobów: 
– na stronie internetowej zamawiającego, 
 na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 
– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 
 
2.Przetarg ograniczony – 
Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 48 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu 
UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia 
o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu 
upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw 
członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo na 
żaden z poniższych sposobów: 
– na stronie internetowej zamawiającego, 
– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 
– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 
 
3.Negocjacje z ogłoszeniem   
Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 56 ust. 1 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu 
UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia 

100%  
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o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu 
upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw 
członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo na 
żaden z poniższych sposobów: 
– na stronie internetowej zamawiającego, 
– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 
– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 
 
4.Dialog konkurencyjny – 
Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 60c ust. 1, poprzez 
niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu 
UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia 
o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu 
upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw 
członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo na 
żaden z poniższych sposobów: 
– na stronie internetowej zamawiającego, 
– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 
– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 
 
5.Punkty 1–4 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych 
punktach przypadków naruszeń powołanych przepisów 
w powiązaniu z naruszeniem art. 32 ust. 2 i 4, z zastrzeżeniem 
art. 6a Pzp, tj. poprzez podział zamówienia na części lub 
zaniżenie jego wartości, który powoduje że wartość zamówienia 
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8. 
 
6.Stosuje się odpowiednio do przypadków niezastosowania 
ustawy Pzp pomimo takiego obowiązku. 

2. Niedopełnienie 
obowiązku 
przekazania 
ogłoszenia 

1.Przetarg nieograniczony – 
Naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku 
przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 
zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu 

25%  
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o zamówieniu do 
UPUE, przy 
jednoczesnym 
zapewnieniu 
„odpowiedniego 
poziomu 
upublicznienia" 
ogłoszenia 

odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 
oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 
z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden 
z poniższych sposobów: 
– na stronie internetowej zamawiającego, 
– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 
– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 
 
2.Przetarg ograniczony – 
Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 48 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu 
UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia 
o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu 
upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw 
członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo 
przynajmniej na jeden z poniższych sposobów: 
– na stronie internetowej zamawiającego, 
– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 
– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 
 
3.Negocjacje z ogłoszeniem – 
Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 56 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu 
UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia 
o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu 
upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw 
członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo 
przynajmniej na jeden z poniższych sposobów: 
– na stronie internetowej zamawiającego, 
– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 
– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 
 
4.Dialog konkurencyjny – 
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Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 60c ust. 1 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu 
UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia 
o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu 
upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw 
członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo 
przynajmniej na jeden z poniższych sposobów: 
– na stronie internetowej zamawiającego, 
– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 
– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 
 
5.Punkty 1–4 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych 
punktach przypadków naruszeń powołanych przepisów w 
powiązaniu z naruszeniem art. 32 ust. 2 i 4, z zastrzeżeniem 
art. 6a Pzp, tj. poprzez podział zamówienia na części lub 
zaniżenie jego wartości, który powoduje że wartość zamówienia 
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8. 

3. Niedopełnienie 
obowiązku 
przekazania 
ogłoszenia 
o konkursie do UPUE 

Naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku 
przekazania ogłoszenia o konkursie UPUE, przy jednoczesnym 
niezamieszczeniu ogłoszenia o konkursie w BZP i niezapewnieniu 
odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 
uczestnikom z innych państw członkowskich zapoznanie się 
z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 
– na stronie internetowej zamawiającego, 
– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 
– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

100%  

4. Niedopełnienie 
obowiązku 
przekazania 
ogłoszenia 
o konkursie do UPUE, 
przy jednoczesnym 
zapewnieniu 

Naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku 
przekazania ogłoszenia o konkursie UPUE, przy jednoczesnym 
zamieszczeniu ogłoszenia o konkursie w BZP lub zapewnieniu 
odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 
uczestnikom z innych państw członkowskich zapoznanie się 
z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z 
poniższych sposobów: 

25%  
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„odpowiedniego 
poziomu 
upublicznienia" 
ogłoszenia 

– na stronie internetowej zamawiającego, 
– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 
– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

5. Bezprawne udzielenie 
zamówienia w trybie 
negocjacji 
z ogłoszeniem 

Naruszenie art. 55 ust.1 Pzp, poprzez udzielenie zamówienia 
w trybie negocjacji z ogłoszeniem bez zachowania ustawowych 
przesłanek zastosowania tego trybu. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

6. Bezprawne udzielnie 
zamówienia w 
dziedzinie obronności 
i bezpieczeństwa 
w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia, dialogu 
konkurencyjnego lub 
zamówienia z wolnej 
ręki 

Naruszenie art. 131h ust. 3, art. 131 ust. 5, lub art. 131 h ust. 6 
Pzp, poprzez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie dialogu 
konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia 
z wolnej ręki, bez zachowania ustawowych przesłanek 
zastosowania tych trybów. 

100% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 25%, 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

7. Bezprawne udzielenie 
zamówienia w trybie 
negocjacji bez 
ogłoszenia lub 
zamówienia z wolnej 
ręki 

Naruszenie art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1 Pzp, lub art. 134 ust. 5 
i 6, lub art. 70 Pzp, poprzez udzielenie zamówienia odpowiednio 
w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, 
lub zapytania o cenę bez zachowania ustawowych przesłanek 
zastosowania tych trybów, z zastrzeżeniem postanowień lp. 8 
i lp.9. 

100%  

8. Bezprawne udzielenie 
zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających 
w trybie zamówienia 
z wolnej ręki 

Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 
Pzp, poprzez udzielenie bez zachowania ustawowych przesłanek 
udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, 
z zastrzeżeniem lp.9. 

100% Za podstawę obliczenia korekty 
przyjmuje się część środków 
funduszy UE przekazanych na 
sfinansowanie zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających. 
Jeżeli wartość zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających nie przekracza 
progów określonych 
w dyrektywach zastosowanie 
ma Tabela 2. 
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9. Udzielenie w trybie 
zamówienia z wolnej 
ręki zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających, 
których wartość 
przekracza 20% lub 
50% wartości 
zamówienia 
realizowanego 

1.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp, poprzez udzielenie 
zamówień dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości 
przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego 
(realizowanego) w odniesieniu do usług lub robót budowlanych 
z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek stosowania 
trybu zamówienia z wolnej ręki. 
 
2.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, poprzez udzielenie 
zamówień dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości 
przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego 
(realizowanego) w odniesieniu do dostaw z zachowaniem 
pozostałych ustawowych przesłanek stosowania trybu 
zamówienia z wolnej ręki.  
 
3.Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp, poprzez udzielenie 
zamówień uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 
50% wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) 
w odniesieniu do robót budowlanych z zachowaniem pozostałych 
przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki. 
 
4.Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 4 Pzp, poprzez udzielenie 
zamówień uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 
50% wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) 
w odniesieniu do dostaw z zachowaniem pozostałych przesłanek 
stosowania trybu z wolnej ręki. 

100% Za podstawę obliczenia korekty 
przyjmuje się część środków 
funduszy UE przekazanych na 
sfinansowanie zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających, która 
przekracza 20% lub 50% 
wartości zamówienia 
realizowanego. 

10. Konflikt interesów Naruszenie art. 17 ust.1 lub ust. 2 Pzp, poprzez zaniechanie 
obowiązku wyłączenia z postępowania osób, wobec których 
istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu lub 
poprzez złożenie fałszywego oświadczenia o braku istnienia 
podstaw do wykluczenia. 

100%  

11. Brak pełnej informacji 
o warunkach udziału 
w postępowaniu oraz 
kryteriach oceny ofert 

1.Przetarg nieograniczony 
Naruszenie art. 41 pkt 7 i 9 , w zw. z art. 22 ust. 3 Pzp, poprzez 
brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym 
UPUE informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz opisu 
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, opisu 
kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem ich znaczenia i sposobu 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 
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oceny ofert i/albo art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 Pzp poprzez brak 
zamieszczenia w SIWZ informacji o warunkach udziału 
w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków, kryteriów oceny ofert i ich znaczenia, 
wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu. 
 
2.Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog 
konkurencyjny Naruszenie art. 48 ust. 2 pkt 6, 7 i 10 Pzp, poprzez 
brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym 
UPUE informacji o warunkach udziału w postępowaniu wraz 
z podaniem ich znaczenia oraz opisu sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków, kryteriów oceny ofert i ich 
znaczenia, oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu i/albo art. 36 ust.1 pkt 13 Pzp, poprzez brak 
zamieszczenia w SIWZ opisu kryteriów, którymi zamawiający 
będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

12. Niewłaściwe 
stosowanie kryteriów 
oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp, poprzez wybór oferty na podstawie 
innych kryteriów oceny ofert, niż określone w SIWZ. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

13. Niewłaściwe 
stosowanie kryteriów 
oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp, poprzez stosowanie kryteriów 
oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności 
jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

14. Ustalenie krótszych 
niż ustawowe 
terminów składania 
ofert lub wniosków 
o dopuszczenie do 
udziału 
w postępowaniu 

1.Przetarg nieograniczony – 
Naruszenie art. 43 ust. 2 lub ust. 3 Pzp, poprzez ustalenie 
terminów składania ofert krótszych niż terminy ustawowe. 
 
2.Przetarg ograniczony – Naruszenie art. 49 ust. 2 lub ust. 3, 
art. 52 lub art. 134 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

25% 
10% 
5% 

25% w przypadku gdy skrócenie 
terminu 
> 50% terminu ustawowego 
10% w przypadku gdy skrócenie 
terminu 
> 30% terminu ustawowego 
5% – w pozostałych 
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terminów składania ofert krótszych niż terminy ustawowe. 
3.Negocjacje z ogłoszeniem – Naruszenie art. 49 w zw. z art. 56, 
lub art. 134 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż terminy 
ustawowe. 
 
4.Dialog konkurencyjny – Naruszenie art. 49 w zw. z art. 60 c Pzp, 
poprzez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu krótszych niż terminy ustawowe. 

przypadkach. (wysokość 5% 
korekty może zostać obniżona 
do poziomu minimalnie 2% 
w przypadku, gdy ze względu 
na wagę nieprawidłowości 
korekta 5% jest 
niewspółmierna). 

15. Ustalenie krótszych 
niż ustawowe 
terminów w przypadku 
wprowadzania 
istotnych zmian treści 
ogłoszenia 
o zamówieniu 

Naruszenie art. 12 a lub 134 ust.3a Pzp polegające na uchybieniu 
terminom określonym w tych przepisach, w przypadku zmiany 
istotnych elementów ogłoszenia. 

25% 
10% 
5% 

25% w przypadku gdy skrócenie 
terminu 
> 50% terminu ustawowego 
10% w przypadku gdy skrócenie 
terminu 
> 30% terminu ustawowego 
5% – w pozostałych 
przypadkach (wysokość 5% 
korekty może zostać obniżona 
do poziomu minimalnie 2% 
w przypadku, gdy ze względu 
na wagę nieprawidłowości 
korekta 5% jest 
niewspółmierna). 

16. Niedozwolona 
modyfikacja treści 
SIWZ 

Naruszenie art. 38 ust. 4, 4a, 4b Pzp, poprzez modyfikację treści 
SIWZ po upływie terminu składania ofert lub wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 
terminu składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu bez wymaganej zmiany ogłoszenia; 
z zastrzeżeniem lp. 17. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

17. Niedozwolona 
modyfikacja treści 
SIWZ 

Naruszenie art. 38 ust. 4a Pzp, poprzez modyfikację treści SIWZ 
w zakresie zmiany terminów bez wymaganej zmiany ogłoszenia. 

10% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 5 % w zależności 
od wagi nieprawidłowości. 

18. Niedopełnienie 
obowiązków 
związanych 

1.Naruszenie art. 42 ust. 1 Pzp poprzez nieudostępnienie SIWZ 
na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
o zamówieniu do upływu terminu składania ofert. 

25% 
10% 
5% 

25% w przypadku, gdy czas na 
zapoznanie się wykonawcy 
z dokumentacją został skrócony 
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z udostępnianiem 
SIWZ 

 
 
2.Naruszenie art. 51 ust. 4, art. 57 ust. 5, art. 60e ust. 3, art. 64 
ust. 3 Pzp poprzez nieprzekazanie wykonawcom SIWZ wraz 
z zaproszeniem do składania ofert. 

do mniej niż 50% terminu 
przewidzianego ustawą na 
składanie ofert. 
10% w przypadku, gdy czas na 
zapoznanie się z dokumentacją 
został skrócony do mniej niż 
60% terminu przewidzianego 
ustawą na składanie ofert. 
5% w przypadku, gdy czas na 
zapoznanie się z dokumentacją 
został skrócony do mniej niż 
80% terminu przewidzianego 
ustawą na składanie ofert. 
W przypadku opisanym w pkt. 2. 
korekty nie nakłada się, gdy 
zamawiający udostępnił SIWZ 
na stronie internetowej 
informując o tym wykonawców 
w momencie zaproszenia do 
składania ofert lub/i 
w ogłoszeniu o zamówieniu. 

19. Określenie 
dyskryminacyjnych 
warunków udziału 
w postępowaniu lub 
kryteriów oceny ofert 

1.Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 22 ust. 4 Pzp, poprzez 
dokonanie opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby 
utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego 
traktowania wykonawców. 
 
2.Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 91 ust. 2 Pzp, poprzez 
określenie kryteriów oceny ofert w sposób, który mógłby utrudniać 
uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania 
wykonawców. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

20. Nieprawidłowości 
w zakresie 
oświadczeń 

Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp, poprzez żądanie od wykonawców 
oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do 

5%  
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i dokumentów 
wymaganych od 
wykonawców 

przeprowadzenia postępowania. 

21. Dyskryminacyjny opis 
przedmiotu 
zamówienia 

1.Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu 
zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 
konkurencję. 
 
2.Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu 
zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia bez zachowania przesłanek określonych w tym 
przepisie. 
 
3.Naruszenie art. 30 ust. 2, 3 i 4 Pzp, poprzez opisanie 
przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów odniesienia bez dopuszczenia rozwiązań 
równoważnych lub z naruszeniem ustawowej kolejności. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

22. Niejednoznaczny opis 
przedmiotu 
zamówienia 

Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu 
zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za 
pomocą niedostatecznie dokładnych i niezrozumiałych określeń, 
nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących 
mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

10% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 5% w zależności 
od wagi nieprawidłowości. 

23. Ograniczenie kręgu 
potencjalnych 
wykonawców 

1.Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog 
konkurencyjny – Naruszenie art. 51 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 51 
ust. 3, art. 57 ust. 2 z zastrzeżeniem art. 57 ust. 4 i art. 60 d ust. 2 
z zastrzeżeniem art. 60 d ust. 4 Pzp, poprzez zaproszenie do 
składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż minimalna liczba 
przewidziana w ustawie. 
 
2.Negocjacje bez ogłoszenia – Naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp, 
poprzez zaproszenie do negocjacji mniejszej liczby wykonawców, 
niż minimalna liczba przewidziana w ustawie. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

24. Ograniczenie kręgu 
potencjalnych 
wykonawców 

Naruszenie art. 106 ust.1 oraz art. 108 ust. 1 Pzp, poprzez 
uniemożliwienie składania ofert orientacyjnych wykonawcom 
niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym 
systemie zakupów lub uniemożliwienie wykonawcom 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 
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dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów 
złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w ramach tego systemu. 

25. Prowadzenie 
negocjacji 
dotyczących treści 
oferty 

Naruszenie art. 87 Pzp, poprzez dokonywanie w toku badania 
i oceny ofert istotnych zmian w treści oferty oraz zmian wymagań 
zawartych w SIWZ w drodze negocjacji między zamawiającym 
a wykonawcą. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

26. Niedozwolona zmiana 
postanowień zawartej 
umowy 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez dokonanie istotnej zmiany 
umowy w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano 
wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość 
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ 
oraz określił warunki takiej zmiany; z zastrzeżeniem postanowień 
lp. 27. 

25%+100% 25% wartości ostatecznego 
zakresu świadczenia. 
100% wartości dodatkowej 
zamówienia wynikającej 
z istotnej zmiany umowy. 

27. Niedozwolona zmiana 
postanowień zawartej 
umowy 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez zmianę umowy 
polegającą na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy 
w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie. 

25%+100% 25% – wartości ostatecznego 
zakresu świadczenia. 
100% – wartości zmniejszenia 
zakresu świadczenia. 

28. Naruszenia 
w zakresie wyboru 
najkorzystniejszej 
oferty 

Naruszenie art. 89 Pzp, poprzez odrzucenie najkorzystniejszej 
oferty z przyczyn innych niż określone w tym przepisie lub 
poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty podlegającej 
odrzuceniu; z zastrzeżeniem postanowień lp. 29. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

29. Naruszenia 
w zakresie wyboru 
najkorzystniejszej 
oferty 

Naruszenie art. 89 i art. 90 Pzp, poprzez odrzucenie oferty jako 
zawierającej rażąco niską cenę bez zwrócenia się do wykonawcy 
o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

25%  

30. Naruszenia 
w zakresie wyboru 
najkorzystniejszej 
oferty 

Naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, poprzez wykluczenie 
wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, z przyczyn 
innych niż określone w tych przepisach, w tym poprzez 
zaniechanie wezwania do uzupełnienia/wyjaśnienia dokumentów 
(art. 26 ust. 3 i 4 Pzp) lub wybór jako najkorzystniejszej oferty 
wykonawcy podlegającego wykluczeniu. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

31. Naruszenia w zakresie 
dokumentowania 
postępowania 

Naruszenie art. 96 lub 97 Pzp, poprzez dokumentowanie 
postępowania w sposób uniemożliwiający zapewnienie właściwej 
ścieżki audytu. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 



– 31 – 

 

32. Zawarcie umowy 
w sprawie zamówienia 
publicznego przed 
upływem terminu na 
wniesienie lub 
rozpatrzenie 
odwołania 

1.Naruszenie art. 94 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy 
w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym, niż 
określony w ww. artykule, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 Pzp. 
2.Naruszenie art. 183 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy 
w sprawie zamówienia publicznego przed ogłoszeniem przez 
Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego 
postępowanie. 

5%  

33. Brak zawiadomienia 
o wyborze 
najkorzystniejszej 
oferty 

Naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp, poprzez niezawiadomienie 
wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5%  
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Tabela nr 2 

Lp. 
Kategoria 

nieprawidłowości 
Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości W% Uwagi 

1. Niedopełnienie 
obowiązku 
zamieszczenia 
ogłoszenia 
o zamówieniu w BZP 

1.Przetarg nieograniczony – 
Naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 
jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu 
upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw 
członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo na 
żaden z poniższych sposobów: 
– na stronie internetowej zamawiającego, 
– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 
– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 
  
2.Przetarg ograniczony – 
Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. z art. 48 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia 
o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu 
odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 
oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 
z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 
– na stronie internetowej zamawiającego, 
– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 
– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 
 
3.Negocjacje z ogłoszeniem – 
Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. z art. 56 ust. 1 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia 
o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu 
odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 
oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 

100%  
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z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 
– na stronie internetowej zamawiającego, 
– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 
– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 
 
4.Dialog konkurencyjny – 
Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. art. 60c ust. 1 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia 
o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu 
odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 
oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 
z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 
– na stronie internetowej zamawiającego, 
– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 
    w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.  
 
5.Licytacja elektroniczna– 
Naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp poprzez niedopełnienie obowiązku 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 
jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu 
upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw 
członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo na 
żaden z poniższych sposobów: 
– na stronie internetowej zamawiającego, 
– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 
– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 
 
6.Stosuje się odpowiednio do przypadków niezastosowania 
ustawy Pzp pomimo takiego obowiązku. 

2. Niedopełnienie 
obowiązku 
przekazania 
ogłoszenia 

1.Przetarg nieograniczony – 
Naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 
jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu 

25%  
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o zamówieniu do BZP, 
przy jednoczesnym 
zapewnieniu 
„odpowiedniego 
poziomu 
upublicznienia" 
ogłoszenia 

upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw 
członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo na 
jeden z poniższych sposobów: 
– na stronie internetowej zamawiającego, 
– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 
– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 
 
2.Przetarg ograniczony – 
Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. z art. 48 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia 
o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu 
odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 
oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 
z ogłoszeniem, tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 
– na stronie internetowej zamawiającego, 
– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 
– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.  
 
3.Negocjacje z ogłoszeniem – 
Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. z art. 56 ust. 1 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia 
o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu 
odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 
oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 
z ogłoszeniem, tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 
– na stronie internetowej zamawiającego, 
– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 
– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.  

4.Dialog konkurencyjny – 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. art. 60c ust. 1 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia 
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o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu 
odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 
oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 
z ogłoszeniem, tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 
– na stronie internetowej zamawiającego, 
– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 
– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 
 
5.Licytacja elektroniczna– 
Naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp poprzez niedopełnienie obowiązku 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 
jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu 
upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw 
członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo na 
jeden z poniższych sposobów: 
– na stronie internetowej zamawiającego, 
– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 
– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 

3. Niedopełnienie 
obowiązku 
przekazania 
ogłoszenia o konkursie 
do BZP 

Naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie 
obowiązku przekazania ogłoszenia o konkursie BZP, przy 
jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu 
upublicznienia, które umożliwiałoby uczestnikom z innych państw 
członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo na 
żaden z poniższych sposobów: 
– na stronie internetowej zamawiającego, 
– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 
– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

100%  

4. Niedopełnienie 
obowiązku 
przekazania 
ogłoszenia o konkursie 
do BZP, przy 
jednoczesnym 

Naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie 
obowiązku przekazania ogłoszenia o konkursie BZP, przy 
jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu 
upublicznienia, które umożliwiałoby uczestnikom z innych państw 
członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo 
przynajmniej na jeden z poniższych sposobów: 

25%  
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zapewnieniu 
„odpowiedniego 
poziomu 
upublicznienia" 
ogłoszenia 

– na stronie internetowej zamawiającego, 
– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 
– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

5. Bezprawne udzielenie 
zamówienia w trybie 
negocjacji bez 
ogłoszenia, 
zamówienia z wolnej 
ręki lub zapytania 
o cenę 

Naruszenie art. 62 ust. 1, art. 67 ust. 1 lub art. 70 Pzp, poprzez 
udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, bez 
zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów. 

100%  

6. Bezprawne udzielenie 
zamówienia, którego 
przedmiotem są usługi 
o charakterze 
niepriorytetowym 
w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia lub 
zamówienia z wolnej 
ręki 

Naruszenie art. 5 ust. 1a Pzp, poprzez udzielenie zamówienia na 
usługi niepriorytetowe w trybie zamówienia z wolnej ręki lub 
negocjacji bez ogłoszenia, bez zachowania ustawowych 
przesłanek zastosowania tych trybów. 

100 %  

7. Bezprawne udzielnie 
zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających 

Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 Pzp, poprzez udzielenie bez 
zachowania ustawowych przesłanek udzielenia zamówień 
dodatkowych lub uzupełniających, z zastrzeżeniem lp.8. 

100% Za podstawę obliczenia korekty 
przyjmuje się część środków 
funduszy UE przekazanych na 
sfinansowanie zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających. 

8. Bezprawne udzielenie 
w trybie zamówienia 
z wolnej ręki zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających, 
których wartość nie 
przekracza 20% lub 
50% wartości 

1.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp, poprzez udzielenie 
zamówień dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania 
ustawowych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki o łącznej 
wartości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia 
podstawowego (realizowanego). 
 
2.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, poprzez udzielenie 
zamówień dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania 

25% Za podstawę obliczenia korekty 
przyjmuje się część środków 
funduszy UE przekazanych na 
sfinansowanie zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających. 
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zamówienia 
realizowanego 

ustawowych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki o łącznej 
wartości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia 
podstawowego (realizowanego). 

9. Udzielenie w trybie 
zamówienia z wolnej 
ręki zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających, 
których wartość 
przekracza 20% lub 
50% wartości 
zamówienia 
podstawowego. 

1.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp, poprzez udzielenie 
zamówień dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości 
przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego 
(realizowanego) w odniesieniu do usług lub robót budowlanych 
z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek stosowania 
trybu zamówienia z wolnej ręki. 
 
2.Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp poprzez udzielenie 
zamówień dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości 
przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego 
(realizowanego) w odniesieniu do dostaw z zachowaniem 
pozostałych ustawowych przesłanek stosowania trybu 
zamówienia z wolnej ręki. 
 
 
 

100% Za podstawę obliczenia korekty 
przyjmuje się część środków 
funduszy UE przekazanych na 
sfinansowanie zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających, która 
przekracza 20% lub 50% 
wartości zamówienia 
realizowanego. 

10. Konflikt interesów Naruszenie art. 17 ust.1 lub ust. 2 Pzp, poprzez zaniechanie 
obowiązku wyłączenia z postępowania osób, wobec których 
istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu lub 
poprzez złożenie fałszywego oświadczenia o braku istnienia 
podstaw do wykluczenia. 

100%  

11. Brak pełnej informacji 
o warunkach udziału 
w postępowaniu oraz 
kryteriach oceny ofert 

1.Przetarg nieograniczony 
Naruszenie art. 41 pkt 7 i 9, w zw. z art. 22 ust. 3 Pzp, poprzez 
brak w ogłoszeniu o zamówieniu w BZP informacji o warunkach 
udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków, opisu kryteriów wyboru oferty wraz 
z podaniem ich znaczenia i opisu sposobu oceny ofert i/albo 
art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 Pzp poprzez brak zamieszczenia 
w SIWZ informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz 
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, 
kryteriów oceny ofert i ich znaczenia, wykazu oświadczeń lub 
dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 
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potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
 
2.Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog 
konkurencyjny Naruszenie art. 48 ust. 2 pkt 6, 7 i 10 Pzp, poprzez 
brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu w BZP informacji 
o warunkach udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich 
znaczenia oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków, kryteriów oceny ofert i ich znaczenia, oświadczeń 
lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
i/albo art. 36 ust.1 pkt 13 Pzp poprzez brak zamieszczenia 
w SIWZ opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował 
przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów 
i sposobu oceny ofert. 

12. Określenie 
dyskryminacyjnych 
warunków udziału 
w postępowaniu lub 
kryteriów oceny ofert 

1.Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 22 ust. 4 Pzp, poprzez 
dokonanie opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby 
utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego 
traktowania wykonawców. 
 
2.Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 91 ust.2 Pzp, poprzez 
określenie kryteriów oceny ofert w sposób, który mógłby utrudniać 
uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania 
wykonawców. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

13. Niewłaściwe 
stosowanie kryteriów 
oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp, poprzez wybór oferty na podstawie 
innych kryteriów oceny ofert, niż określone w SIWZ. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% w 
zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

14. Niewłaściwe 
stosowanie kryteriów 
oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp, poprzez stosowanie kryteriów 
oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, 
w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej 
lub finansowej. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 
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15. Ustalenie krótszych niż 
ustawowe terminów 
składania ofert lub 
wniosków 
o dopuszczenie do 
udziału 
w postępowaniu 

1.Przetarg nieograniczony – 
Naruszenie art. 43 ust.1 Pzp, poprzez ustalenie terminów 
składania ofert krótszych niż terminy ustawowe. 
 
2.Przetarg ograniczony – Naruszenie art. 49 ust.1 lub art. 52 ust.1 
Pzp, poprzez ustalenie terminów składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów 
składania ofert krótszych niż terminy ustawowe. 
 
3.Negocjacje z ogłoszeniem – Naruszenie art. 49 ust.1 w zw. z 
art.56 ust. 2 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż terminy 
ustawowe. 
 
4.Dialog konkurencyjny – Naruszenie art. 49 ust.1 w zw. z art. 60 
c Pzp, poprzez ustalenie terminów składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż terminy 
ustawowe. 
 
5.Licytacja elektroniczna – Naruszenie art. 76 ust. 1 Pzp, poprzez 
ustalenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w licytacji krótszych niż termin ustawowy. 
 

25% 10% 
5% 

25% w przypadku gdy skrócenie 
terminu 
> 50% terminu ustawowego 
10% w przypadku gdy skrócenie 
terminu 
> 30% terminu ustawowego 
5% – w pozostałych 
przypadkach (wysokość 5% 
korekty może zostać obniżona 
do poziomu minimalnie 2% 
w przypadku, gdy ze względu na 
wagę nieprawidłowości korekta 
5% jest niewspółmierna). 

16. Ustalenie zbyt krótkich 
terminów w przypadku 
wprowadzania 
istotnych zmian treści 
ogłoszenia 
o zamówieniu 

Naruszenie art. 12 a Pzp polegające na ustaleniu terminów 
uniemożliwiających wprowadzenie odpowiednich zmian 
w ofertach lub wnioskach o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, w przypadku zmiany istotnych elementów 
ogłoszenia. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 
(wysokość 5% korekty może 
zostać obniżona do poziomu 
minimalnie 2% w przypadku, 
gdy ze względu na wagę 
nieprawidłowości korekta 5% 
jest niewspółmierna). 

17. Niedozwolona 
modyfikacja treści 

Naruszenie art. 38 ust. 4, 4a, 4b Pzp, poprzez modyfikację treści 
SIWZ po upływie terminu składania ofert lub wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
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SIWZ terminu składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu bez wymaganej zmiany ogłoszenia; 
z zastrzeżeniem lp. 18. 

w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

18. Niedozwolona 
modyfikacja treści 
SIWZ 

Naruszenie art. 38 ust. 4a Pzp, poprzez modyfikację treści SIWZ 
w zakresie zmiany terminów bez wymaganej zmiany ogłoszenia. 

10% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 5 % w zależności 
od wagi nieprawidłowości. 
25% w przypadku, gdy czas na 
zapoznanie się wykonawcy 
z dokumentacją został skrócony 
do mniej niż 50% terminu 
przewidzianego ustawą na 
składanie ofert. 

19. Niedopełnienie 
obowiązków 
związanych 
z udostępnianiem 
SIWZ 

1.Naruszenie art. 42 ust. 1 Pzp, poprzez nieudostępnienie SIWZ 
na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
o zamówieniu do upływu terminu składania ofert. 
 
2.Naruszenie art. 51 ust. 4, art. 57 ust. 5, art. 60e ust. 3, art. 64 
ust. 3, art. 71 ust. 2 Pzp poprzez nieprzekazanie wykonawcom 
SIWZ wraz z zaproszeniem do składania ofert przy jednoczesnym 
nieudostępnieniu na stronie internetowej. 

25% 10% 
5% 

10% w przypadku, gdy czas na 
zapoznanie się z dokumentacją 
został skrócony do mniej niż 
60% terminu przewidzianego 
ustawą na składanie ofert. 
5% w przypadku, gdy czas na 
zapoznanie się z dokumentacją 
został skrócony do mniej niż 
80% terminu przewidzianego 
ustawą na składanie ofert. 
W przypadku opisanym w pkt. 2. 
korekty nie nakłada się, gdy 
zamawiający udostępnił SIWZ 
na stronie internetowej 
informując o tym wykonawców 
w momencie zaproszenia do 
składania ofert lub/i 
w ogłoszeniu o zamówieniu. 

20. Nieprawidłowości w 
zakresie oświadczeń 
i dokumentów 
wymaganych od 

Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp, poprzez żądanie od wykonawców 
oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do 
przeprowadzenia postępowania. 

5%  
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wykonawców 

21. Dyskryminacyjny opis 
przedmiotu 
zamówienia 

1.Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu 
zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 
konkurencję. 
 
2.Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu 
zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia bez zachowania przesłanek wymienionych w tym 
przepisie. 
 
3.Naruszenie art. 30 ust. 2, 3 i 4 Pzp, poprzez opisanie 
przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów odniesienia bez dopuszczenia 
rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem ustawowej 
kolejności. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

22. Niejednoznaczny opis 
przedmiotu 
zamówienia 

Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu 
zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za 
pomocą niedostatecznie dokładnych i niezrozumiałych określeń, 
nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących 
mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
 
 

10% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 5% w zależności od 
wagi nieprawidłowości. 

23. Ograniczenie kręgu 
potencjalnych 
wykonawców 

1.Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog 
konkurencyjny –Naruszenie art. 51 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 51 
ust. 3, art. 57 ust. 2 z zastrzeżeniem art. 57 ust. 4 i art. 60 d ust. 2 
z zastrzeżeniem art. 60 d ust. 4 Pzp, poprzez zaproszenie do 
składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż minimalna liczba 
przewidziana w ustawie.  
 
2.Negocjacje bez ogłoszenia – 
Naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp, poprzez zaproszenie do negocjacji 
mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba przewidziana 
w ustawie. 
 
3.Zapytanie o cenę – Naruszenie art. 71 ust. 1 Pzp, poprzez 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 
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zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców, niż 
minimalna liczba przewidziana w ustawie. 

24. Ograniczenie kręgu 
potencjalnych 
wykonawców 

Naruszenie art. 106 ust. 1 oraz art. 108 ust. 1 Pzp, poprzez 
uniemożliwienie składania ofert orientacyjnych wykonawcom 
niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym 
systemie zakupów lub uniemożliwienie wykonawcom 
dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów 
złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w ramach tego systemu. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

25. Prowadzenie 
negocjacji dotyczących 
treści oferty 

Naruszenie art. 87 Pzp, poprzez dokonywanie w toku badania i 
oceny ofert istotnych zmian w treści oferty oraz zmian wymagań 
zawartych w SIWZ w drodze negocjacji między zamawiającym a 
wykonawcą. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

26. Niedozwolona zmiana 
postanowień zawartej 
umowy 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez dokonanie istotnej 
zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na postawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział 
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany; z zastrzeżeniem 
postanowień lp. 27. 

25%+100
% 

25% wartości ostatecznego 
zakresu świadczenia 
100% wartości dodatkowej 
zamówienia wynikającej 
z istotnej zmiany umowy 

27. Niedozwolona zmiana 
postanowień zawartej 
umowy 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez zmianę umowy 
polegającą na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy 
w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie. 

25%+100
% 

25% – wartości ostatecznego 
zakresu świadczenia 
100% – wartości zmniejszenia 
zakresu świadczenia 

28. Naruszenia w zakresie 
wyboru 
najkorzystniejszej 
oferty 

Naruszenie art. 89 Pzp, poprzez odrzucenie najkorzystniejszej 
oferty z przyczyn innych niż określone w tym przepisie lub 
poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty podlegającej 
odrzuceniu; z zastrzeżeniem postanowień lp.29. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

29. Naruszenia w zakresie 
wyboru 
najkorzystniejszej 
oferty 

Naruszenie art. 89 i art. 90 Pzp, poprzez odrzucenie oferty jako 

zawierającej rażąco niską cenę bez zwrócenia się do wykonawcy 

o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

25%  

30. Naruszenia w zakresie 
wyboru 
najkorzystniejszej 

Naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, poprzez wykluczenie 
wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, z przyczyn 
innych niż określone w tych przepisach, w tym poprzez 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
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oferty zaniechanie wezwania do uzupełnienia/wyjaśnienia dokumentów 
(art. 26 ust. 3 i 4 Pzp) lub wybór jako najkorzystniejszej oferty 
wykonawcy podlegającego wykluczeniu. 

nieprawidłowości. 

31. Naruszenia w zakresie 
dokumentowania 
postępowania 

Naruszenie art. 96 lub 97 Pzp, poprzez dokumentowanie 
postępowania w sposób uniemożliwiający zapewnienie właściwej 
ścieżki audytu. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

32. Zawarcie umowy 
w sprawie zamówienia 
publicznego przed 
upływem terminu na 
wniesienie lub 
rozpatrzenie odwołania 

1.Naruszenie art. 94 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy 
w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym, niż 
określony w ww. artykule, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 Pzp. 
 
2.Naruszenie art. 183 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy 
w sprawie zamówienia publicznego przed ogłoszeniem przez 
Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego 
postępowanie. 

5%  

33. Brak zawiadomienia 
o wyborze oferty 

Naruszenie art. 92 ust. 1 Pzp, poprzez niezawiadomienie 
wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5%  
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 

energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 stanowi 

wykonanie upoważnienia zawartego 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia … 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. poz. …) 

Podstawowe zasady wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w ramach EFRROW 

określają przepisy 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 uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. U. L 347/487 z 20.12.2013, str. 487, 

z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”. Charakter projektowanego 

rozporządzenia jest w znacznej mierze zdeterminowany regulacjami wspólnotowymi w tym 

zakresie, przede wszystkim regulacjami rozporządzenia nr 1305/2013, aktów prawnych 

wydanych na jego podstawie, jak również innych przepisów Unii Europejskiej dotyczących 

tego zakresu spraw. 

Ustawa jest aktem prawnym określającym działania ujęte w Programie Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanym dalej „Programem”, wdrażane na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz ogólne warunki i tryb przyznawania, wypłaty 

pomocy finansowej w zakresie nieokreślonym w przepisach Unii Europejskiej oraz 

przewidzianym w przepisach do określenia przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.  

Na podstawie art. 34 ustawy podstawą do przyznania pomocy beneficjentom działania 

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach którego wdrażane jest 

podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną 

i w oszczędzanie energii”  jest umowa, a nie decyzja administracyjna. Do postępowań 

w sprawie przyznania pomocy prowadzonych przez podmiot wdrażający nie stosuje się 

wobec tego przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
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administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 267 oraz z 2014 r. poz. 183), z wyjątkiem przepisów 

wskazanych w tej ustawie. Konieczne jest zatem przyjęcie szczegółowych regulacji 

dotyczących wzajemnych relacji między wnioskodawcą lub beneficjentem działania, 

a podmiotem wdrażającym, trybu postępowania przy przyznaniu pomocy i trybu jej wypłaty 

na etapie realizacji operacji po zawarciu umowy. 

Projektowane rozporządzenie ma zapewnić stworzenie sprawnego i efektywnego 

systemu wdrażania przedmiotowego działania i w związku z tym zostały w nim określone 

szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty pomocy finansowej w ramach tego 

działania, w tym: 

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność, 

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy oraz 

wnioski o płatność, 

3) kryteria wyboru operacji, 

4) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy, 

zwana dalej „umową”, 

5) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc, 

oraz warunki i tryb przyznawania tej pomocy. 

Przypadki zwrotu przyznanej pomocy i tryb zwrotu pomocy określone zostaną 

w umowie. 

Określając warunki przyznawania pomocy, uregulowano szczegółowo wysokość 

i zakres pomocy, kryteria przyznawania pomocy dotyczące beneficjenta i realizowanej przez 

niego operacji. Projektowane rozporządzenie określa także tryb, w tym terminy rozpatrywania 

wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność, zawierania umów oraz wypłaty pomocy.  

Projektowane rozporządzenie ma na celu wprowadzenie do systemu prawnego 

podstawowych zasad funkcjonowania podziałania „Wsparcie inwestycji związanych 

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem, istotnych 

z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów.  

Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, w ramach 

którego realizowane jest przedmiotowe podziałanie jest kontynuacją realizacji celu działania 

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” realizowanym w ramach Programu 

Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, stąd też określając podmiotowe kryteria 

dostępu oraz system wdrożenia kierowano się doświadczeniami z wdrażania ww. działania 

w latach 2007–2013. W projekcie rozporządzenia powtórzono regulacje, które obowiązywały 



– 46 – 

 

w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętym Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, ponieważ ich funkcjonowanie w systemie 

prawnym pozwoliło na prawidłowe wdrażania działania „Podstawowe usługi dla gospodarki 

i ludności wiejskiej” i zasadne jest stosowanie sprawdzonych rozwiązań.  

Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” należy do grupy 

działań o charakterze inwestycyjnym. Beneficjent realizuje swoją operację, w skład której 

wchodzą inwestycje wpisujące się w zakres określony w Programie, a pomoc udzielana 

w ramach przedmiotowego działania stanowi refundację określonej części kosztów 

kwalifikowalnych. Przepisy projektowanego rozporządzenia, uwzględniając wspólnotowe 

reguły dotyczące kwalifikowalności kosztów w przypadku działań o charakterze 

inwestycyjnym, zawarte w rozporządzeniu nr 1305/2013, wprowadzają regulacje dotyczące 

zakresu i zasad ponoszenia kosztów kwalifikowalnych. 

Regulując tryb składania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność, 

projektowane rozporządzenie określa sposób naboru wniosków o przyznanie pomocy, zakres 

informacji, które zawiera wniosek o przyznanie pomocy, warunki ubiegania się o pomoc, 

warunki i terminy rozpatrywania wniosków oraz przypadki, w których podmiot wdrażający 

nie przyznaje pomocy, wzywa do usunięcia braków, wzywa beneficjenta do wyjaśnienia 

faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie 

tych faktów. Pomoc jest przyznawana na podstawie umowy zawieranej w formie pisemnej 

między podmiotem wdrażającym, którym jest samorząd województwa, a beneficjentem 

działania. Projektowane rozporządzenie zawiera przepisy szczegółowe dotyczące 

m. in. umowy, jej udostępnienia, postanowień umowy w zakresie praw i obowiązków stron, 

przyjętych zabezpieczeń należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań oraz ogólne 

warunki wypłaty środków finansowych. 

Biorąc pod uwagę doświadczenie we wdrażaniu działań PROW 2007–2013, 

konieczność szczegółowej kontroli wniosku oraz średni czas niezbędny na jego rozpatrzenie, 

w projektowanym rozporządzeniu określono termin rozpatrzenia wniosku o przyznanie 

pomocy na 3 miesiące od dnia zamknięcia naboru.  

Projektowane rozporządzenie wprowadza przepisy dotyczące obliczania i oznaczania 

terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie 

przyznania pomocy i wypłaty środków, przedłużenia terminu wykonania przez wnioskodawcę 

określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy, a także 

wstrzymania biegu terminów. 
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Określony w projekcie rozporządzenia zakres i tryb przyznawania pomocy osobom 

uprawnionym, w szczególności sposób postępowania z wnioskiem o przyznanie pomocy 

i wnioskiem o płatność, z uwzględnieniem terminów oraz zasad rozliczania operacji mają na 

celu wprowadzenie do systemu prawnego szczegółowych regulacji w obszarze 

przedmiotowego działania, objętego Programem, oraz zapewnienie sprawnego wdrożenia 

tego działania.  

Projekt rozporządzenia będzie opiniowany przez Komisję Wspólną Rządu 

i Samorządu Terytorialnego. 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie ma na celu wdrożenie przepisów Unii Europejskiej, 

w związku z tym jego projekt nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 

poz. 597). 

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym 

projektem zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, 

z późn. zm.), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji. 

Projekt rozporządzenia zostanie ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– 48 – 

 

Nazwa projektu: 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 

w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  

 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Tadeusz Nalewajk, Podsekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

 

mail:  

      

Data sporządzenia: 

23.01.2015 r.  

 

Źródło:  

upoważnienie ustawowe. 

Prawo UE. 

 

 

Nr w wykazie prac: 

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Wprowadzenie do porządku prawnego regulacji niezbędnych do wdrożenia podziałania „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa 

wsi na obszarach wiejskich” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rozporządzenie jest wykonaniem delegacji zawartej w art. 45 ustawy z dnia … o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich.  

Projektowane regulacje dotyczą określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie 

podstawowych usług dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wejście w życie projektowanego 

rozporządzenia pozwoli przyznawać pomoc na realizację inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 

oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych realizowanych w ramach przedmiotowego podziałania. 

Wdrożenie działania wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez poprawę lub 

budowę infrastruktury technicznej. 

3. 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak informacji na temat problemów w krajach członkowskich OECD i UE związanych z wdrażaniem działań na  

podstawie  przepisów 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 r., str. 487, z późn. zm.). 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Beneficjenci działania – 

  związek międzygminny, 

 

1200 

 

PROW 2014–2020 

Ludność korzystająca ze 

zbudowanej albo 
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spółka, w której udziały 

lub akcje mają wyłącznie 

jednostki samorządu 

powiat lub związek 

powiatów  

zmodernizowanej 

infrastruktury. 

 

 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie wysłany do:  

1) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 

2) Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

3) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”, 

4) Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”, 

5) Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 

6) Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 

7) Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników, 

8) Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, 

9) Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”, 

10) Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, 

11) Krajowej Rady Izb Rolniczych, 

12) Krajowej Izby Gospodarczej – Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego, 

13) Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, 

14) Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”, 

15) Krajowej Rady Spółdzielczej, 

16) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, 

17) Konfederacji Lewiatan, 

18) Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej „SOLIDARNI”, 

19) Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP, 

20) Forum Związków Zawodowych, 

21) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 

22) Związku Rzemiosła Polskiego, 

23) Business Centre Club, 

24) Rady Gospodarki Żywnościowej, 

25) Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych Izby Gospodarczej, 

26) Związku Powiatów Polskich, 

27) Związku Gmin Wiejskich RP, 

28) Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia pozostanie bez ryzyka dla sektora finansów 

publicznych(tj. ryzyka  niekwalifikowalności wydatków oraz ryzyka pokrycia zobowiązań z budżetu 

państwa). 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie  

(0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
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Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła finansowania  

 

 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

 

 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe   

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

 z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

 

 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
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 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie ma wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

  sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na 

środowisko naturalne, poprzez redukcję ścieków. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14  dni od dnia ogłoszenia. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluację Programu organizuje się na bazie wieloletniej i obejmuje ona okres 2014–2023. Ewaluacja 

prowadzona będzie zgodnie ze wspólnym systemem monitorowania i oceny opracowywanym wspólnie przez 

Komisję i Państwa Członkowskie i przyjętym przez KE w drodze aktu wykonawczego. Wykonana zostanie 

ocena ex ante oraz ocena ex post Programu. Ponadto realizowane będą ewaluacje zgodnie z zawartym 

w Programie Planem Ewaluacji. 

Zgodnie z art. 72 rozporządzenia nr 1305/2013, instytucja zarządzająca oraz komitet monitorujący monitorują 

jakość realizacji programu poprzez wskaźniki finansowe oraz wskaźniki produktów i celów. 

Wskaźniki monitorowania zostaną zdefiniowane dla PROW w systemie monitorowania i ewaluacji określonym 

na poziomie unijnym, przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych działań realizowanych w ramach Programu. 

Zgodnie z art. 69 rozporządzenia nr 1305/2013 wskaźniki monitorowania powiązane są ze strukturą i celami ram 

polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz umożliwiają ocenę postępów, skuteczność i efektywność w zakresie 

realizacji polityki w stosunku do celów na poziomie unijnym oraz krajowym. Dane dla celów monitorowania 

będą gromadzone na poziomie operacji, działań i celów szczegółowych. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
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Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 

 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia ... 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. 

poz. …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty 

pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 

zwanego dalej „Programem”, w tym: 

1) tryb składania wniosków o przyznanie pomocy technicznej; 

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy 

technicznej; 

3) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, na podstawie której jest 

przyznawana pomoc techniczna, zwana dalej „umową”. 

§ 2. 1. Pomoc techniczną przyznaje się: 

1) podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów 

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 

2) na operację: 

a) spełniającą wymagania określone w Programie oraz zapewniającą osiągnięcie 

celów pomocy technicznej, 

b) mającą pozytywny wpływ na stan wdrożenia Programu lub działań 

dotyczących poprzedniego lub następnego okresu programowania; 

                                                 
1)

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U poz. 1261). 
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3) w przypadku instytucji bezpośrednio zaangażowanych w weryfikację wniosków 

w ramach Programu – pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny efektów 

z realizacji tych zadań – zgodnie z Zasadami korzystania z pomocy technicznej 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanymi dalej 

„Zasadami”, stanowiącymi załącznik do rozporządzenia. 

§ 3. 1. Pomoc techniczną przyznaje się w formie refundacji, która wynosi do 100% 

kosztów: 

1) związanych z realizacją zadań określonych w art. 59 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006  (Dz. Urz. UE L 347 

z 20.12.2013, str. 320) oraz w art. 51 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 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.), 

2) określonych w Zasadach, 

3) ujętych w zaakceptowanych przez instytucję zarządzającą Planach Działania pomocy 

technicznej, o których mowa w Zasadach, 

4) poniesionych zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy 

beneficjent jest obowiązany stosować te przepisy, a w przypadku gdy beneficjent nie 

jest obowiązany do ich stosowania poniesionych zgodnie z zasadą konkurencyjności 

wydatków w ramach PROW 2014–2020 określoną w Zasadach, 

5) poniesionych od dnia 1 stycznia 2014 r. 

– zwanych dalej „kosztami kwalifikowalnymi”. 

2. Pomoc techniczną przyznaje się do wysokości limitu określonego w rozporządzeniu, 

o którym mowa w ustawie w art. 41 ust. 1, jeżeli dotyczy. 
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3. W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych kwota 

pomocy na operację jest pomniejszana zgodnie ze wskaźnikami procentowymi do obliczania 

wartości kary administracyjnej, o których mowa w Zasadach. 

4. Przepisy § 2 ust. 1 pkt 3 oraz § 3 ust. 1 pkt 3 stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r. 

5. W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych: 

1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo 

2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego 

– o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 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, 

koszty te podlegają refundacji w wysokości określonej w ust. 1 pomniejszonej o 10%.  

6. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego 

kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 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, odbywa się w ramach 

prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub 

równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez 

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, gdy na 

podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg 

rachunkowych. 

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie pomocy technicznej składa się na formularzu 

opracowanym i udostępnionym przez Agencję bezpośrednio w Centrali Agencji albo 

przesyłką poleconą nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego, za 

potwierdzeniem odbioru albo pocztą kurierską. 

2. Agencja wydaje osobie składającej wniosek o przyznanie pomocy technicznej 

bezpośrednio w Centrali Agencji potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę i godzinę jego 

wpływu, opatrzone pieczęcią Agencji i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. 

3. Jeżeli wnioskodawcą jest Agencja, wniosek o przyznanie pomocy technicznej jest 

przekazywany ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi,  zwanemu dalej „Ministrem”. 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1, można składać za pomocą formularza 

umieszczonego na stronie internetowej Agencji. 
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5. Do złożenia wniosków, o których mowa w ust. 1, za pomocą formularza, o którym 

mowa w ust. 4, nie jest wymagany bezpieczny podpis elektroniczny.  

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie pomocy technicznej zawiera w szczególności: 

1) numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany w trybie przepisów o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności; 

2) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

3) numer identyfikacji podatkowej wnioskodawcy (NIP); 

4) numer identyfikacyjny wnioskodawcy w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów 

gospodarki narodowej (REGON); 

5) opis operacji, w tym określenie miejsca i terminu realizacji, celów, zakresu i kosztów; 

6) uzasadnienie potrzeby realizacji operacji, w tym wskazanie jej wpływu na stan 

wdrożenia Programu lub działań dotyczących poprzedniego lub następnego okresu 

programowania; 

7) przewidywane rezultaty realizacji operacji; 

8) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji; 

9) informację o załącznikach dołączanych do wniosku; 

10) kopię dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdy 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało zakończone. 

2. Do wniosku o przyznanie pomocy technicznej dołącza się: 

1) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania pomocy technicznej, 

wymienione w formularzu wniosku o przyznanie pomocy technicznej, o którym mowa 

w § 4 ust. 1, a także upoważnienie do występowania w imieniu wnioskodawcy; 

2) wersję elektroniczną tego wniosku sporządzoną w formacie umożliwiającym edycję 

tekstu. 

§ 6. 1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy technicznej nie został wypełniony 

poprawnie lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów, Agencja wzywa 

wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia 

doręczenia wezwania. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki 

nieprzyznania pomocy technicznej. 
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3. Jeżeli wnioskodawca, pomimo wezwania, nie usunął braków w wyznaczonym 

terminie, Agencja wzywa ponownie wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia braków 

w terminie 21 dni od dnia doręczenia ponownego wezwania. 

4. Jeżeli wnioskodawca, pomimo ponownego wezwania, nie usunął wszystkich braków 

w wyznaczonym terminie, Agencja nie przyznaje pomocy technicznej i informuje 

wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie jej przyznania z podaniem przyczyn odmowy. 

5. Agencja, w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy technicznej może 

wzywać wnioskodawcę, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla 

rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów  

– w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania. 

6. Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez 

wnioskodawcę, z wyłączeniem: 

1) zmian wynikających z wezwań Agencji; 

2) jednej zmiany, w tym również w zakresie zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, 

jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji wskazanych we wniosku 

o przyznanie pomocy oraz zwiększenia kwoty pomocy. 

§ 7. 1. Pomoc techniczna przysługuje według kolejności złożenia wniosków 

o przyznanie tej pomocy. 

2. Wniosek o przyznanie pomocy technicznej rozpatruje się w terminie 70 dni od dnia 

jego złożenia. 

3. W przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 2, 

Agencja zawiadamia wnioskodawcę, w formie pisemnej, o przyczynach zwłoki, wskazując 

nowy termin rozpatrzenia wniosku, który nie może być jednak dłuższy niż 60 dni. 

§ 8. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy 

technicznej Agencja niezwłocznie przesyła wnioskodawcy zawiadomienie o wysokości 

przyznanej pomocy. 

2. Agencja, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od wysłania zawiadomienia, o którym 

mowa w ust. 1, przesyła wnioskodawcy projekt umowy i wzywa go, w formie pisemnej, do 

zawarcia umowy, wyznaczając jednocześnie termin zawarcia tej umowy, który nie może być 

dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wezwania. 

3. Umowę zawiera się w Centrali Agencji.  
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4. Umowę  można zawrzeć również przez odesłanie Agencji podpisanego przez 

wnioskodawcę projektu umowy. 

5. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 2, wyznacza się również termin odesłania 

Agencji podpisanego projektu umowy na wypadek skorzystania przez wnioskodawcę 

z uprawnienia określonego w ust. 4. 

6. Jeżeli w wyznaczonym terminie wnioskodawca nie zawarł umowy albo nie odesłał 

Agencji podpisanego projektu umowy, Agencja nie przyznaje pomocy technicznej i informuje 

wnioskodawcę, w formie pisemnej, o odmowie jej przyznania z podaniem przyczyn odmowy, 

chyba że wnioskodawca zawrze umowę albo odeśle Agencji podpisany projekt umowy 

w innym terminie, który: 

1) został uzgodniony z Agencją przed upływem wyznaczonego terminu; 

2) nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia, w którym upłynął uprzednio wyznaczony 

termin. 

§ 9. Agencja, na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy, może wyrazić zgodę na 

przedłużenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku 

postępowania w sprawie przyznania pomocy, jednak nie więcej niż o 21 dni od dnia 

doręczenia zgody Agencji. 

§ 10. 1. W razie uchybienia terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych 

czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy technicznej Agencja, na 

prośbę wnioskodawcy, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli wnioskodawca: 

1) w terminie 14 dni od ostatniego dnia wykonania czynności wniósł prośbę 

o przywrócenie terminu; 

2) jednocześnie z wniesieniem prośby o przywrócenie terminu dopełnił czynności, dla 

której termin był określony; 

3) uprawdopodobnił, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy. 

2. Przywrócenie terminu do złożenia prośby o przywrócenie terminu jest 

niedopuszczalne. 

3. W przypadku gdy przywrócenie terminu wykonania przez wnioskodawcę 

określonych czynności w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy technicznej 

nastąpiło po zakończeniu tego postępowania, do ustalenia kolejności, w jakiej przysługuje 

pomoc techniczna, przyjmuje się, że wniosek o przyznanie tej pomocy został złożony w dniu 

przywrócenia terminu. 
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§ 11. Do przyznawania pomocy technicznej przez Ministra stosuje się odpowiednio 

przepisy § 6–10, przy czym umowę zawiera się w urzędzie obsługującym Ministra. 

§ 12. 1. Wezwanie wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku 

postępowania w sprawie przyznania pomocy technicznej wstrzymuje bieg terminu 

rozpatrywania wniosku o przyznanie tej pomocy do czasu wykonania przez wnioskodawcę 

tych czynności. 

2. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy technicznej niezbędne 

jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień innego podmiotu lub opinii innego podmiotu lub zajdą 

nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania tej pomocy, termin 

rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy technicznej wydłuża się o czas niezbędny do 

uzyskania tych wyjaśnień lub opinii, o czym zawiadamia się na piśmie wnioskodawcę. 

§ 13. 1. Umowę zawiera się na formularzu opracowanym przez Agencję 

i udostępnionym na jej stronie internetowej. 

2. Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia … 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 umowa powinna zawierać w szczególności: 

1) zobowiązania beneficjenta dotyczące: 

a) osiągnięcia celu operacji nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność 

ostateczną, 

b) ograniczeń lub warunków w zakresie przenoszenia własności lub posiadania 

rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania 

– przez okres 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności ostatecznej, 

będącej płatnością dokonywaną po zrealizowaniu całej operacji, 

c) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą techniczną, 

w tym kopii wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność – przez okres 5 

lat od dnia dokonania przez Agencję płatności ostatecznej, 

d) umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą 

techniczną – przez okres 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności 

ostatecznej, 

e) sporządzenia sprawozdania końcowego z realizacji operacji; 
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2) tryb postępowania beneficjenta i Agencji w razie wystąpienia okoliczności siły 

wyższej lub wyjątkowych okoliczności, w przypadku wystąpienia których nie jest 

wymagany zwrot pomocy. 

§ 14. 1. Pomoc techniczną wypłaca się na wniosek o płatność, jeżeli: 

beneficjent: 

1) zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w Programie, 

rozporządzeniu oraz w umowie; 

2) udokumentował  zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów 

kwalifikowalnych. 

2. Płatność obejmuje koszty kwalifikowalne do wysokości określonej w umowie. 

§ 15. 1. Do wniosku o płatność dołącza się w szczególności: 

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika 

beneficjenta kopie: 

a) faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, 

opatrzone adnotacją „Przedstawiono do refundacji w ramach pomocy 

technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”, wraz 

z dowodami zapłaty, 

b) dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac; 

2) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji; 

3) sprawozdanie z realizacji operacji lub jej etapu; 

4) wersję elektroniczną tego wniosku sporządzoną w formacie umożliwiającym 

edycję tekstu; 

5) kserokopię dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

jeżeli taka dokumentacja nie została skontrolowana na etapie złożenia wniosku 

o przyznanie pomocy. 

2. § 4 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 

3. Do potwierdzenia złożenia wniosku o płatność stosuje się odpowiednio przepis § 4 

ust. 2.  

§ 16. 1. Jeżeli wniosek o płatność nie został wypełniony poprawnie lub nie dołączono 

do niego wymaganych dokumentów, Agencja wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do 

usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania. 
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2. Jeżeli beneficjent, pomimo wezwania, nie usunął braków w wyznaczonym terminie, 

Agencja wzywa ponownie beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 

21 dni od dnia doręczenia ponownego wezwania. 

3. Jeżeli beneficjent, pomimo ponownego wezwania, nie usunął wszystkich braków, 

Agencja rozpatruje wniosek o płatność w takim zakresie, w jakim został on wypełniony oraz 

na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów. 

4. Agencja dokonuje wypłaty pomocy technicznej niezwłocznie po pozytywnym 

rozpatrzeniu wniosku o płatność, lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia 

tego wniosku. 

5. Do trybu rozpatrywania wniosku o płatność stosuje się odpowiednio przepisy § 6 

ust. 5, § 9, 10 i 12. 

§ 17. Agencja przeprowadza kontrole administracyjne i kontrole na miejscu w sposób 

określony odpowiednio w art. 48–51 oraz art. 53 rozporządzenia 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). 

§ 18. 1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności 

w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy technicznej i wypłaty środków 

finansowych z tytułu tej pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego 

dotyczącymi terminów. 

2. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo 

w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub wysłane zostało pismo w formie 

dokumentu elektronicznego.  

§ 19. 1. Prezes Agencji poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej 

Agencji, informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy technicznej. 

2. Wnioski o przyznanie pomocy technicznej składa się od następnego dnia roboczego 

po dniu, w którym została podana do publicznej wiadomości informacja, o której mowa 

w ust. 1. 

3. Agencja udostępni formularz wniosku o przyznanie pomocy technicznej, o którym 

mowa w § 4 ust. 1, nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości informacji, 

o której mowa w ust. 1. 
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4. Po wykorzystaniu limitu określonego na pomoc techniczną w Programie Prezes 

Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Agencji, informację 

o zamknięciu naboru wniosków, jeżeli Minister właściwy do spraw rozwoju wsi nie określił 

wysokości limitów środków w ramach pomocy technicznej zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy. 

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
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(projekt/zarys) 
Załącznik  
do rozporządzenia  
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia … (poz. …) 

 

 
Zasady korzystania z pomocy technicznej  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 na lata 2014–2020 

 

SPIS TREŚCI 

 

I.   Szczegółowe zasady dotyczące warunków uzyskania pozytywnej oceny efektów 

z realizacji  zadań instytucji bezpośrednio zaangażowanych w weryfikację 

wniosków. 

II. Koszty podlegające refundacji w ramach pomocy technicznej. 

III. Szczegółowe zasady dotyczące Planów Działania pomocy technicznej. 

1. Zakres/wzór Planów Działania pomocy technicznej; 

2. Sposób przygotowania, akceptacji oraz korekty Planów Działania pomocy 
technicznej, w tym terminy wykonania poszczególnych czynności; 

3. Zasady sprawozdawczości Planów Działania pomocy technicznej 
zapewniające w szczególności monitorowanie pomocy technicznej 
w sposób zdefiniowany, wymierny, osiągalny, odpowiedni i określony 
w czasie (wskaźniki SMART). 

IV. Zasada konkurencyjności wydatków. 

V. Szczegółowe zasady dotyczące kar administracyjnych za naruszenie przepisów 

prawa zamówień publicznych. 
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I.     Szczegółowe zasady dotyczące warunków uzyskania pozytywnej oceny efektów 
z realizacji  zadań instytucji bezpośrednio zaangażowanych w weryfikację 
wniosków. 

Ocena efektów z realizacji zadań związanych z weryfikacją wniosków o przyznanie 
i płatność pomocy w ramach PROW 2014–2020 dokonywana jest na podstawie 
danych zawartych we wniosku. Głównymi kryteriami oceny są: 

– średni czas weryfikacji wniosków w okresie …, 

– liczba zweryfikowanych wniosków w okresie …, 

 
II. Koszty podlegające refundacji z pomocy technicznej. 

 
Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu: 
 
1) organizacja obrad komitetu monitorującego i jego grup roboczych, z wyłączeniem 
wynagrodzenia uczestników; 
2) wynagrodzenia brutto wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, płaconymi 
przez pracodawcę, oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych związane z przygotowaniem, zarządzaniem, 
monitorowaniem, ewaluacją i kontrolą realizacji Programu; 
3) prowadzenie audytów kontroli;  
4) wsparcie eksperckie w zakresie realizacji Programu, w tym umowy o dzieło 
i zlecenia; 
5) zakup i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania; 
6) zakup wyposażenia i materiałów; 
7) zakup i instalacja komputerowych systemów zarządzania, elektronicznej wymiany 
danych, monitorowania i ewaluacji; 
8) ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach pomocy technicznej; 
9) organizacja i realizacja szkoleń służących podnoszeniu kwalifikacji osób biorących 
udział w procesie przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli 
i oceny Programu; 
10) udział osób wykonujących zadania związane z przygotowaniem, zarządzaniem, 
wdrażaniem, monitorowaniem, kontrolą i oceną Programu w szkoleniach; 
11) ocena realizacji Programu; 
12) utworzenie i utrzymanie systemu archiwizacji danych związanych 
z przygotowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, kontrolą i oceną 
stopnia realizacji Programu; 
13) wspieranie prac wspomagających przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, 
monitorowanie, kontrolę i ocenę Programu, w tym podróże służbowe, organizacja 
i obsługa konferencji oraz spotkań konsultacyjno-informacyjnych; 
14) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego; 
15)  zakup środków transportu na potrzeby przygotowania, zarządzania, wdrażania, 
monitorowania, kontroli i oceny Programu; 
16) najem i utrzymanie pomieszczeń dla osób biorących udział w przygotowaniu, 
zarządzaniu, wdrażaniu, monitorowaniu, kontroli i ocenie Programu; 
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17) koszty eksploatacyjne związane z przygotowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, 
monitorowaniem, kontrolą i oceną Programu; 
18) koszty rozmów telefonicznych osób biorących udział w przygotowaniu, 
zarządzaniu, wdrażaniu, monitorowaniu, kontroli i ocenie Programu. 
 
Powyższe koszty mogą również dotyczyć poprzednich i kolejnych okresów 
programowania. 
 
Schemat II: Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz 
realizacji działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014–2020: 
 
1) stworzenie i utrzymanie struktury KSOW – koszty bieżące, w szczególności: 
koszty osobowe, zakup wyposażenia i materiałów, zakup sprzętu komputerowego 
i oprogramowania, organizacja i udział w spotkaniach dotyczących KSOW oraz 
Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, utworzenie i utrzymanie 
portalu internetowego; 
2) koszty związane z powstaniem i funkcjonowaniem Grupy Roboczej ds. KSOW 
i grup regionalnych; 
3) koszty związane z wdrażaniem Sieci Innowacji w Rolnictwie w ramach KSOW; 
4) koszty związane z powstaniem i wdrażaniem Strategii Komunikacji; 
5) realizacja planu działania KSOW i planów operacyjnych;  
6) koszty kontroli; 
7) koszty badań, ekspertyz i ewaluacji KSOW. 
 
III. Szczegółowe zasady dotyczące Planów Działania pomocy technicznej. 

Zgodnie z zapisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
w celu zapewnienia efektywnego wydatkowania środków obu schematów pomocy 
technicznej wprowadzony zostaje Plan Działania Pomocy Technicznej (zwany dalej 
PDzPT). PDzPT jest dokumentem zawierającym wykaz przedsięwzięć planowanych 
do realizacji przez wszystkich Beneficjentów pomocy technicznej.  

 

Roczne PDzPT zawierają w szczególności takie dane jak:  

 nazwa beneficjenta,  

 nazwa schematu,  

 opis planowanych do realizowania w ramach pomocy technicznej działań,  

 ramowy harmonogram działań w podziale na kwartały,  

 indykatywny budżet. 

 

 
IV. Zasada konkurencyjności wydatków. 

 

Zasada konkurencyjności wydatków dotyczy beneficjentów PT PROW 2014–2020: 
1) nie będących podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art.3 ustawy PZP do jej 

stosowania, w przypadku zamówień przekraczających wartość 20 000 zł 
netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) oraz 
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2) będących podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej 
stosowania, w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej kwocie 
określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 20 000 zł 
netto. 

Zasady konkurencyjności nie stosuje się do: 

1) zamówień, do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (ustawa Pzp), których przedmiotem są: 

a) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług 
badawczych, które nie są w całości opłacane przez beneficjenta, lub z których 
korzyści nie przypadają wyłącznie beneficjentowi dla potrzeb jego własnej 
działalności, 

b) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych 
przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie, 

c) zakup czasu antenowego, 

d) nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, 
w szczególności dzierżawy i najmu, 

e) dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, 
eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez 
beneficjenta produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub 
pokryciu kosztów badań lub rozwoju, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż określona 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, 

f) dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją 
wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, 
przedsięwzięć  z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem zbiorów 
muzealnych i bibliotecznych jeżeli zamówienia te nie służą wyposażeniu beneficjenta 
w środki trwale przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, a ich wartość jest 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.l l ust. 8 
ustawy Pzp; 

g) umów z zakresu prawa pracy. 

2. Wartość zamówienia w przypadku beneficjenta, nie będącego podmiotem 
zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, ustala się z należytą 
starannością  z  uwzględnieniem ewentualnych zamówień uzupełniających. Należy 
wziąć pod uwagę łączne spełnienie następujących kryteriów: 

a) sumowaniu podlegają  usługi, dostawy i roboty budowlane tego samego rodzaju 
i o tym samym przeznaczeniu; 

b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie; 

c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę. 

3. W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy: 
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1) upublicznić  zapytanie ofertowe zgodnie z warunkami, o których mowa w ust. 5, 
przy czym zapytanie ofertowe zawiera co najmniej: 

a) opis przedmiotu zamówienia, który nie powinien odnosić się do określonego 
wyrobu lub źródła, szczególnych sposobów postępowania lub znaków 
towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że 
takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został 
określony zakres równowżności, 

b) warunki udziału w postępowaniu, 
c) kryteria oceny oferty, 
d) informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny oferty, 
e) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny 

oferty, 
f) termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty powinien wynosić 

nie mniej niż 7 dni kalendarzowych w przypadku dostaw i usług a 14 dni 
kalendarzowych w przypadku robót budowlanych od dnia ogłoszenia 
zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt 5 lit. b; 

2) wybrać najkorzystniejszą  spośród  złożonych ofert1 w oparciu o ustalone 
w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

4.  Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania 
o udzielenie zamówienia w ramach projektu. 

5. Upublicznienie zapytania ofertowego polega na: 
a) jego umieszczeniu na stronie internetowej wskazanej w komunikacie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi umieszczonym na stronie internetowej www.minrol.gov.pl 
oraz www.arimr.gov.pl, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej – wysłaniu 
zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na 
rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz 
upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie internetowej beneficjenta , o ile 
posiada taka stronę, 

oraz 

b) w przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej niż próg określony 
w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ustawy Pzp – jego umieszczeniu 
w Dzienniku Urzędowym UE w zakresie i terminach określonych w ustawie Pzp dla 
zamówień o takiej wartości.  

6. Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem 
zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być 
udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub 
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane 

                                                 
1) 

W przypadku gdy beneficjent dopuszcza składanie ofert częściowych postępowanie może zakończyć się 

wyborem kilku wykonawców. 

http://www.minrol.gov.pl/
http://www.arimr.gov.pl/
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z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia 
lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli, 
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności  tych osób. 
W zapytaniu ofertowym, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 umieszcza się informację na 
temat zakresu wykluczenia. 
7. Dla udokumentowania zawarcia umowy z wykonawcą i protokołu konieczna jest 
forma pisemna; dla pozostałych czynności związanych z udzieleniem zamówienia 
dopuszczalna jest forma elektroniczna i faks. 
8. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, o którym  mowa w ust. 3 pkt 2, 
zawiera co najmniej: 
1) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego przez beneficjenta, 
2) wykaz ofert, które wpłynęły do beneficjenta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 
wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do beneficjenta oraz z podaniem tych 
danych z ofert, które stanowią odpowiedź na warunki udziału w postępowaniu 
i kryteria oceny ofert, 
3) informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 6, 
4) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez oferentów, 
5) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 
poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji za spełnienie 
danego kryterium, 
6) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru, 
7) datę sporządzenie  protokołu i podpis beneficjenta lub osoby upoważnionej przez 
Beneficjenta do podejmowania czynności w jego imieniu, 
8) następujące załączniki: 
a) potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie internetowej, 
b) złożone oferty, 
c) oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli 
oferty, podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania 
zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osoby wykonujące w imieniu beneficjenta 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy. 
9. Informację o wyniku postępowania umieszcza się a stronie internetowej, o której 
mowa w ust. 5 lit a, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej – informację 
o wyniku postępowania wysyła się do każdego wykonawcy, który złożył ofertę. 
10. Po przeprowadzeniu opisanej powyżej procedury następuje podpisanie umowy 
z wybranym, zgodnie z zasadą konkurencyjności, wykonawcą. 
11. W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego: 
1) wpłynie tylko jedna ważna oferta - uznaje sie zasadę konkurencyjności za 
spełnioną, 
2) nie wpłynie żadna oferta – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą 
wybranym bez zachowania opisanej powyżej procedury. 
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12. Nie jest możliwe dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy, o której 
mowa w ust. 10, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość 
dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany. 
13. Istnieje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości 
nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą, 
o ile to zamówienie polega na powtórzeniu tego samego rodzaju czynności oraz 
możliwość udzielenia takiego zamówienia została przewidziana w zapytaniu 
ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne 
ponowne stosowanie zasady konkurencyjności. 

 
 

V.  Szczegółowe zasady dotyczące kar administracyjnych za naruszenie przepisów 
        prawa zamówień publicznych. 

 

 
1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości kary 

administracyjnej dla zamówień publicznych, które są w całości objęte 

dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE, określa się według tabeli 1. 

2. Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości kary 

administracyjnej dla zamówień publicznych, które nie są objęte dyrektywą 

2004/18/WE lub 2004/17/WE, lub są objęte nimi jedynie częściowo, określa 

się według tabeli 2. 

3. Przez zamówienia, które są jedynie częściowo objęte dyrektywą 2004/18/WE 

lub 2004/17/WE rozumie się zamówienia na usługi wskazane w załączniku II 

B do dyrektywy 2004/18/WE oraz w załączniku XVII B do dyrektywy 

2004/17/WE, opiewające na kwoty przekraczające wartości progowe, od 

których zastosowanie mają wymienione dyrektywy. 

4. Przez zamówienia, które nie są objęte dyrektywą 2004/18/WE lub 

2004/17/WE rozumie się zamówienia opiewające na kwoty nieprzekraczające 

wartości progowych, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy. 

5. Objaśnienie niektórych skrótów: 

1) UPUE – Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 

2) BZP – Biuletyn Zamówień Publicznych, 

3) Pzp – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, z późn. zm.). 
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Tabela 1.  

Lp. Kategoria 
nieprawidłowości 

Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości W% Uwagi 

1. Niedopełnienie 
obowiązku 
przekazania 
ogłoszenia 
o zamówieniu do 
UPUE 

1. Przetarg nieograniczony - 

Naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku 
przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 
niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP 
i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, które 
umożliwiałoby oferentom z innych państw członkowskich 
zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden 
z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

2. Przetarg ograniczony - 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 48 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu 
UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia 
o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu 
upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw 

100%  
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członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo na 
żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

3. Negocjacje z ogłoszeniem - 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 56 ust. 1 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu 
UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia 
o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu 
upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw 
członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo na 
żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

4. Dialog konkurencyjny – 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 60c ust. 1, poprzez 
niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu 
UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia 
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o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu 
upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw 
członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo na 
żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

5. Punkty 1–4 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych 
punktach przypadków naruszeń powołanych przepisów 
w powiązaniu z naruszeniem art. 32 ust. 2 i 4, z zastrzeżeniem 
art. 6a Pzp, tj. poprzez podział zamówienia na części lub 
zaniżenie jego wartości, który powoduje że wartość zamówienia 
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8. 

 

6. Stosuje się odpowiednio do przypadków niezastosowania 
ustawy Pzp pomimo takiego obowiązku. 

2. Niedopełnienie 
obowiązku 
przekazania 
ogłoszenia 
o zamówieniu do 
UPUE, przy 
jednoczesnym 
zapewnieniu 
„odpowiedniego 

1. Przetarg nieograniczony - 

Naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku 
przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym 
zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu 
odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 
oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 
z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden 
z poniższych sposobów: 

25%  
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poziomu 
upublicznienia” 
ogłoszenia 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 

 w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

2. Przetarg ograniczony - 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 48 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu 
UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia 
o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu 

upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw 
członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo 
przynajmniej na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

3. Negocjacje z ogłoszeniem - 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 56 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu 
UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia 
o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu 
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upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw 
członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo 
przynajmniej na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

4. Dialog konkurencyjny - 

Naruszenie art. 40 ust. 3 w zw. z art. 60c ust. 1 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu 
UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia 
o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu 
upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw 
członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem tj. przykładowo 
przynajmniej na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

5. Punkty 1–4 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych 
punktach przypadków naruszeń powołanych przepisów 
w powiązaniu z naruszeniem art. 32 ust. 2 i 4, z zastrzeżeniem 
art. 6a Pzp, tj. poprzez podział zamówienia na części lub 
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zaniżenie jego wartości, który powoduje że wartość zamówienia 
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8. 

3. Niedopełnienie 
obowiązku 
przekazania 
ogłoszenia 
o konkursie do UPUE 

Naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku 
przekazania ogłoszenia o konkursie UPUE, przy jednoczesnym 
niezamieszczeniu ogłoszenia o konkursie w BZP i niezapewnieniu 
odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 
uczestnikom z innych państw członkowskich zapoznanie się z 
ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

100%  

4. Niedopełnienie 
obowiązku 
przekazania 
ogłoszenia 
o konkursie do UPUE, 
przy jednoczesnym 
zapewnieniu 
„odpowiedniego 
poziomu 
upublicznienia" 
ogłoszenia 

Naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku 
przekazania ogłoszenia o konkursie UPUE, przy jednoczesnym 
zamieszczeniu ogłoszenia o konkursie w BZP lub zapewnieniu 
odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 
uczestnikom z innych państw członkowskich zapoznanie się 
z ogłoszeniem, tj. przykładowo przynajmniej na jeden z 
poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

25%  

5. Bezprawne udzielenie 
zamówienia w trybie 
negocjacji 

Naruszenie art. 55 ust.1 Pzp, poprzez udzielenie zamówienia w 
trybie negocjacji z ogłoszeniem bez zachowania ustawowych 
przesłanek zastosowania tego trybu. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
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z ogłoszeniem nieprawidłowości. 

6. Bezprawne udzielnie 
zamówienia 
w dziedzinie 
obronności 
i bezpieczeństwa 
w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia, dialogu 
konkurencyjnego lub 
zamówienia z wolnej 
ręki 

Naruszenie art. 131h ust. 3, art. 131 ust. 5, lub art. 131 h ust. 6 
Pzp, poprzez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie dialogu 
konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia 
z wolnej ręki, bez zachowania ustawowych przesłanek 
zastosowania tych trybów. 

100% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 25%, 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

7. Bezprawne udzielenie 
zamówienia w trybie 
negocjacji bez 
ogłoszenia lub 
zamówienia z wolnej 
ręki 

Naruszenie art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1 Pzp, lub art. 134 ust. 5 
i 6, lub art. 70 Pzp, poprzez udzielenie zamówienia odpowiednio 
w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, 
lub zapytania o cenę bez zachowania ustawowych przesłanek 
zastosowania tych trybów, z zastrzeżeniem postanowień lp. 8 
i lp.9. 

100%  

8. Bezprawne udzielenie 
zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających 
w trybie zamówienia 
z wolnej ręki 

Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 
Pzp, poprzez udzielenie bez zachowania ustawowych przesłanek 
udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, 
z zastrzeżeniem lp.9. 

100% Za podstawę obliczenia korekty 
przyjmuje się część środków 
funduszy UE przekazanych na 
sfinansowanie zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających. 

Jeżeli wartość zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających nie przekracza 
progów określonych 
w dyrektywach zastosowanie 
ma Tabela 2. 

9. Udzielenie w trybie 
zamówienia z wolnej 

1. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp, poprzez udzielenie 
zamówień dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości 

100% Za podstawę obliczenia korekty 
przyjmuje się część środków 
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ręki zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających, 
których wartość 
przekracza 20% lub 
50% wartości 
zamówienia 
realizowanego 

przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego 
(realizowanego) w odniesieniu do usług lub robót budowlanych 
z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek stosowania 
trybu zamówienia z wolnej ręki. 

 

2. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, poprzez udzielenie 
zamówień dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości 
przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego 
(realizowanego) w odniesieniu do dostaw z zachowaniem 
pozostałych ustawowych przesłanek stosowania trybu 
zamówienia z wolnej ręki.  

 

3. Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp, poprzez udzielenie 
zamówień uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 
50% wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) 
w odniesieniu do robót budowlanych z zachowaniem pozostałych 
przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki. 

 

4. Naruszenie art. 134 ust. 6 pkt 4 Pzp, poprzez udzielenie 
zamówień uzupełniających o łącznej wartości przekraczającej 
50% wartości zamówienia podstawowego (realizowanego) 
w odniesieniu do dostaw z zachowaniem pozostałych przesłanek 
stosowania trybu z wolnej ręki. 

funduszy UE przekazanych na 
sfinansowanie zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających, która 
przekracza 20% lub 50% 
wartości zamówienia 
realizowanego. 

10. Konflikt interesów Naruszenie art. 17 ust.1 lub ust. 2 Pzp, poprzez zaniechanie 
obowiązku wyłączenia z postępowania osób, wobec których 
istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu lub 
poprzez złożenie fałszywego oświadczenia o braku istnienia 
podstaw do wykluczenia. 

100%  
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11. Brak pełnej informacji 
o warunkach udziału 
w postępowaniu oraz 
kryteriach oceny ofert 

1. Przetarg nieograniczony 

Naruszenie art. 41 pkt 7 i 9 , w zw. z art. 22 ust. 3 Pzp, poprzez 
brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym 
UPUE informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz opisu 
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, opisu 
kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem ich znaczenia i sposobu 
oceny ofert i/albo art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 Pzp poprzez brak 
zamieszczenia w SIWZ informacji o warunkach udziału 
w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków, kryteriów oceny ofert i ich znaczenia, 
wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu. 

 

2. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog 
konkurencyjny Naruszenie art. 48 ust. 2 pkt 6, 7 i 10 Pzp, poprzez 
brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu przekazanym 
UPUE informacji o warunkach udziału w postępowaniu wraz 
z podaniem ich znaczenia oraz opisu sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków, kryteriów oceny ofert i ich 
znaczenia, oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu i/albo art. 36 ust.1 pkt 13 Pzp, poprzez brak 
zamieszczenia w SIWZ opisu kryteriów, którymi zamawiający 
będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

12. Niewłaściwe 
stosowanie kryteriów 
oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp, poprzez wybór oferty na podstawie 
innych kryteriów oceny ofert, niż określone w SIWZ. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 
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13. Niewłaściwe 
stosowanie kryteriów 
oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp, poprzez stosowanie kryteriów 
oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności 
jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

14. Ustalenie krótszych 
niż ustawowe 
terminów składania 
ofert lub wniosków 
o dopuszczenie do 
udziału 
w postępowaniu 

1. Przetarg nieograniczony - 

Naruszenie art. 43 ust. 2 lub ust. 3 Pzp, poprzez ustalenie 
terminów składania ofert krótszych niż terminy ustawowe. 

 

2. Przetarg ograniczony – Naruszenie art. 49 ust. 2 lub ust. 3, 
art. 52 lub art. 134 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
terminów składania ofert krótszych niż terminy ustawowe. 

3. Negocjacje z ogłoszeniem – Naruszenie art. 49 w zw. z art. 56, 
lub art. 134 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż terminy 
ustawowe. 

 

4. Dialog konkurencyjny – Naruszenie art. 49 w zw. z art. 60 c 
Pzp, poprzez ustalenie terminów składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż terminy 
ustawowe. 

25% 

10% 

5% 

25% w przypadku gdy skrócenie 
terminu 

> 50% terminu ustawowego 

10% w przypadku gdy skrócenie 
terminu 

> 30% terminu ustawowego 

5% - w pozostałych 
przypadkach. (wysokość 5% 
korekty może zostać obniżona 
do poziomu minimalnie 2% 
w przypadku, gdy ze względu 
na wagę nieprawidłowości 
korekta 5% jest 
niewspółmierna). 

15. Ustalenie krótszych 
niż ustawowe 
terminów w przypadku 
wprowadzania 
istotnych zmian treści 
ogłoszenia 

Naruszenie art. 12 a lub 134 ust. 3a Pzp polegające na 
uchybieniu terminom określonym w tych przepisach, w przypadku 
zmiany istotnych elementów ogłoszenia. 

25% 

10% 

5% 

25% w przypadku gdy skrócenie 
terminu 

> 50% terminu ustawowego 

10% w przypadku gdy skrócenie 
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o zamówieniu terminu 

> 30% terminu ustawowego 

5% - w pozostałych 
przypadkach (wysokość 5% 
korekty może zostać obniżona 
do poziomu minimalnie 2% 
w przypadku, gdy ze względu 
na wagę nieprawidłowości 
korekta 5% jest 
niewspółmierna). 

16 Niedozwolona 
modyfikacja treści 
SIWZ 

Naruszenie art. 38 ust. 4, 4a, 4b Pzp, poprzez modyfikację treści 
SIWZ po upływie terminu składania ofert lub wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 
terminu składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu bez wymaganej zmiany ogłoszenia; 
z zastrzeżeniem lp. 17. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

17. Niedozwolona 
modyfikacja treści 
SIWZ 

Naruszenie art. 38 ust. 4a Pzp, poprzez modyfikację treści SIWZ 
w zakresie zmiany terminów bez wymaganej zmiany ogłoszenia. 

10% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 5 % w zależności 
od wagi nieprawidłowości. 

18. Niedopełnienie 
obowiązków 
związanych 
z udostępnianiem 
SIWZ 

1. Naruszenie art. 42 ust. 1 Pzp poprzez nieudostępnienie SIWZ 
na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
o zamówieniu do upływu terminu składania ofert. 

 

 

2. Naruszenie art. 51 ust. 4, art. 57 ust. 5, art. 60e ust. 3, art. 64 
ust. 3 Pzp poprzez nieprzekazanie wykonawcom SIWZ wraz 
z zaproszeniem do składania ofert. 

25% 

10% 

5% 

25% w przypadku, gdy czas na 
zapoznanie się wykonawcy 
z dokumentacją został skrócony 
do mniej niż 50% terminu 
przewidzianego ustawą na 
składanie ofert. 

10% w przypadku, gdy czas na 
zapoznanie się z dokumentacją 
został skrócony do mniej niż 
60% terminu przewidzianego 
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ustawą na składanie ofert. 

5% w przypadku, gdy czas na 
zapoznanie się z dokumentacją 
został skrócony do mniej niż 
80% terminu przewidzianego 
ustawą na składanie ofert. 

W przypadku opisanym w pkt. 2. 
korekty nie nakłada się, gdy 
zamawiający udostępnił SIWZ 
na stronie internetowej 
informując o tym wykonawców 
w momencie zaproszenia do 
składania ofert lub/i 
w ogłoszeniu o zamówieniu. 

19. Określenie 
dyskryminacyjnych 
warunków udziału 
w postępowaniu lub 
kryteriów oceny ofert 

1. Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 22 ust. 4 Pzp, poprzez 
dokonanie opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby 
utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego 
traktowania wykonawców. 

 

2. Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 91 ust. 2 Pzp, poprzez 
określenie kryteriów oceny ofert w sposób, który mógłby utrudniać 
uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania 
wykonawców. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

20. Nieprawidłowości w 
zakresie oświadczeń 
i dokumentów 
wymaganych od 

Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp, poprzez żądanie od wykonawców 
oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do 
przeprowadzenia postępowania. 

5%  
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wykonawców 

21. Dyskryminacyjny opis 
przedmiotu 
zamówienia 

1. Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu 
zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 
konkurencję. 

 

2. Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu 
zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia bez zachowania przesłanek określonych w tym 
przepisie. 

 

3. Naruszenie art. 30 ust. 2, 3 i 4 Pzp, poprzez opisanie 
przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów odniesienia bez dopuszczenia rozwiązań 
równoważnych lub z naruszeniem ustawowej kolejności. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

22. Niejednoznaczny opis 
przedmiotu 
zamówienia 

Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu 
zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za 
pomocą niedostatecznie dokładnych i niezrozumiałych określeń, 
nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących 
mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

10% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 5% w zależności 
od wagi nieprawidłowości. 

23. Ograniczenie kręgu 
potencjalnych 
wykonawców 

1. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog 
konkurencyjny – Naruszenie art. 51 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 51 
ust. 3, art. 57 ust. 2 z zastrzeżeniem art. 57 ust. 4 i art. 60 d ust. 2 
z zastrzeżeniem art. 60 d ust. 4 Pzp, poprzez zaproszenie do 
składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż minimalna liczba 
przewidziana w ustawie. 

 

2. Negocjacje bez ogłoszenia – Naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp, 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 
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poprzez zaproszenie do negocjacji mniejszej liczby wykonawców, 
niż minimalna liczba przewidziana w ustawie. 

24. Ograniczenie kręgu 
potencjalnych 
wykonawców 

Naruszenie art. 106 ust.1 oraz art. 108 ust. 1 Pzp, poprzez 
uniemożliwienie składania ofert orientacyjnych wykonawcom 
niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym 
systemie zakupów lub uniemożliwienie wykonawcom 
dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów 
złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w ramach tego systemu. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

25. Prowadzenie 
negocjacji 
dotyczących treści 
oferty 

Naruszenie art. 87 Pzp, poprzez dokonywanie w toku badania 
i oceny ofert istotnych zmian w treści oferty oraz zmian wymagań 
zawartych w SIWZ w drodze negocjacji między zamawiającym 
a wykonawcą. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

26. Niedozwolona zmiana 
postanowień zawartej 
umowy 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez dokonanie istotnej zmiany 
umowy w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano 
wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość 
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ 
oraz określił warunki takiej zmiany; z zastrzeżeniem postanowień 
lp. 27. 

25%+100
% 

25% wartości ostatecznego 
zakresu świadczenia. 

100% wartości dodatkowej 
zamówienia wynikającej 
z istotnej zmiany umowy. 

27. Niedozwolona zmiana 
postanowień zawartej 
umowy 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez zmianę umowy 
polegającą na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy 
w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie. 

25%+100
% 

25% – wartości ostatecznego 
zakresu świadczenia. 

100% – wartości zmniejszenia 
zakresu świadczenia. 

28. Naruszenia 
w zakresie wyboru 
najkorzystniejszej 
oferty 

Naruszenie art. 89 Pzp, poprzez odrzucenie najkorzystniejszej 
oferty z przyczyn innych niż określone w tym przepisie lub 
poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty podlegającej 
odrzuceniu; z zastrzeżeniem postanowień lp. 29. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

29. Naruszenia Naruszenie art. 89 i art. 90 Pzp, poprzez odrzucenie oferty jako 25%  
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w zakresie wyboru 
najkorzystniejszej 
oferty 

zawierającej rażąco niską cenę bez zwrócenia się do wykonawcy 
o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

30. Naruszenia 
w zakresie wyboru 
najkorzystniejszej 
oferty 

Naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, poprzez wykluczenie 
wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, z przyczyn 
innych niż określone w tych przepisach, w tym poprzez 
zaniechanie wezwania do uzupełnienia/wyjaśnienia dokumentów 
(art. 26 ust. 3 i 4 Pzp) lub wybór jako najkorzystniejszej oferty 
wykonawcy podlegającego wykluczeniu. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

31. Naruszenia w zakresie 
dokumentowania 
postępowania 

Naruszenie art. 96 lub 97 Pzp, poprzez dokumentowanie 
postępowania w sposób uniemożliwiający zapewnienie właściwej 
ścieżki audytu. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

32. Zawarcie umowy 
w sprawie zamówienia 
publicznego przed 
upływem terminu na 
wniesienie lub 
rozpatrzenie 
odwołania 

1. Naruszenie art. 94 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy 
w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym, niż 
określony w ww. artykule, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 Pzp. 

2. Naruszenie art. 183 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy 
w sprawie zamówienia publicznego przed ogłoszeniem przez 
Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego 
postępowanie. 

5%  

33. Brak zawiadomienia 
o wyborze 
najkorzystniejszej 
oferty 

Naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp, poprzez niezawiadomienie 
wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5%  
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Tabela nr 2 

Lp. 
Kategoria 

nieprawidłowości 
Kwalifikacja prawna oraz opis nieprawidłowości W% Uwagi 

1. Niedopełnienie 
obowiązku 
zamieszczenia 
ogłoszenia 
o zamówieniu w BZP 

1. Przetarg nieograniczony - 

Naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 
jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu 
upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw 
członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo na 
żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

2. Przetarg ograniczony - 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. z art. 48 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia 
o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu 
odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 

100%  
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oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 
z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

3. Negocjacje z ogłoszeniem - 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. z art. 56 ust. 1 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia 
o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu 
odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 
oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 
z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

4. Dialog konkurencyjny - 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. art. 60c ust. 1 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia 
o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu 
odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 
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oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 
z ogłoszeniem, tj. przykładowo na żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 

    w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.  

 

5. Licytacja elektroniczna- 

Naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp poprzez niedopełnienie obowiązku 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 
jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu 
upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw 
członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo na 
żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

6. Stosuje się odpowiednio do przypadków niezastosowania 
ustawy Pzp pomimo takiego obowiązku. 

2. Niedopełnienie 
obowiązku 
przekazania 

1. Przetarg nieograniczony - 

Naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku 

25%  
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ogłoszenia 
o zamówieniu do BZP, 
przy jednoczesnym 
zapewnieniu 
„odpowiedniego 
poziomu 
upublicznienia" 
ogłoszenia 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 
jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu 
upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw 
członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo na 
jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

2. Przetarg ograniczony - 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. z art. 48 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia 
o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu 
odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 
oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 
z ogłoszeniem, tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.  

 

3. Negocjacje z ogłoszeniem - 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. z art. 56 ust. 1 Pzp, poprzez 
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niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia 
o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu 
odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 
oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 
z ogłoszeniem, tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.  

4. Dialog konkurencyjny - 

Naruszenie art. 40 ust. 2 w zw. art. 60c ust. 1 Pzp, poprzez 
niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia 
o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu 
odpowiedniego poziomu upublicznienia, które umożliwiałoby 
oferentom z innych państw członkowskich zapoznanie się 
z ogłoszeniem, tj. przykładowo na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

 

5. Licytacja elektroniczna- 

Naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp poprzez niedopełnienie obowiązku 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy 
jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu 
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upublicznienia, które umożliwiałoby oferentom z innych państw 
członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo na 
jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim 

3. Niedopełnienie 
obowiązku 
przekazania 
ogłoszenia o konkursie 
do BZP 

Naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie 
obowiązku przekazania ogłoszenia o konkursie BZP, przy 
jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu 
upublicznienia, które umożliwiałoby uczestnikom z innych państw 
członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo na 
żaden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 

– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

100%  

4. Niedopełnienie 
obowiązku 
przekazania 
ogłoszenia o konkursie 
do BZP, przy 
jednoczesnym 
zapewnieniu 
„odpowiedniego 
poziomu 
upublicznienia" 
ogłoszenia 

Naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie 
obowiązku przekazania ogłoszenia o konkursie BZP, przy 
jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu 
upublicznienia, które umożliwiałoby uczestnikom z innych państw 
członkowskich zapoznanie się z ogłoszeniem, tj. przykładowo 
przynajmniej na jeden z poniższych sposobów: 

– na stronie internetowej zamawiającego, 

– na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji 
ogłoszeń o zamówieniach, 

25%  
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– w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. 

5. Bezprawne udzielenie 
zamówienia w trybie 
negocjacji bez 
ogłoszenia, 
zamówienia z wolnej 
ręki lub zapytania 
o cenę 

Naruszenie art. 62 ust. 1, art. 67 ust. 1 lub art. 70 Pzp, poprzez 
udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, bez 
zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów. 

100%  

6. Bezprawne udzielenie 
zamówienia, którego 
przedmiotem są usługi 
o charakterze 
niepriorytetowym w 
trybie negocjacji bez 
ogłoszenia lub 
zamówienia z wolnej 
ręki 

Naruszenie art. 5 ust. 1a Pzp, poprzez udzielenie zamówienia na 
usługi niepriorytetowe w trybie zamówienia z wolnej ręki lub 
negocjacji bez ogłoszenia, bez zachowania ustawowych 
przesłanek zastosowania tych trybów. 

100%  

7. Bezprawne udzielnie 
zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających 

Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 Pzp, poprzez udzielenie bez 
zachowania ustawowych przesłanek udzielenia zamówień 
dodatkowych lub uzupełniających, z zastrzeżeniem lp.8. 

100% Za podstawę obliczenia korekty 
przyjmuje się część środków 
funduszy UE przekazanych na 
sfinansowanie zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających. 

8. Bezprawne udzielenie 
w trybie zamówienia 
z wolnej ręki zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających, 
których wartość nie 
przekracza 20% lub 
50% wartości 

1. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp, poprzez udzielenie 
zamówień dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania 
ustawowych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki o łącznej 
wartości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia 
podstawowego (realizowanego). 

 

25% Za podstawę obliczenia korekty 
przyjmuje się część środków 
funduszy UE przekazanych na 
sfinansowanie zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających. 
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zamówienia 
realizowanego 2. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, poprzez udzielenie 

zamówień dodatkowych lub uzupełniających bez zachowania 
ustawowych przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki o łącznej 
wartości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia 
podstawowego (realizowanego). 

9 Udzielenie w trybie 
zamówienia z wolnej 
ręki zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających, 
których wartość 
przekracza 20% lub 
50% wartości 
zamówienia 
podstawowego. 

1. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 Pzp, poprzez udzielenie 
zamówień dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości 
przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego 
(realizowanego) w odniesieniu do usług lub robót budowlanych 
z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek stosowania 
trybu zamówienia z wolnej ręki. 

 

2. Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp poprzez udzielenie 
zamówień dodatkowych lub uzupełniających o łącznej wartości 
przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego 
(realizowanego) w odniesieniu do dostaw z zachowaniem 
pozostałych ustawowych przesłanek stosowania trybu 
zamówienia z wolnej ręki. 

 

 

 

100% Za podstawę obliczenia korekty 
przyjmuje się część środków 
funduszy UE przekazanych na 
sfinansowanie zamówień 
dodatkowych lub 
uzupełniających, która 
przekracza 20% lub 50% 
wartości zamówienia 
realizowanego. 

10. Konflikt interesów Naruszenie art. 17 ust.1 lub ust. 2 Pzp, poprzez zaniechanie 
obowiązku wyłączenia z postępowania osób, wobec których 
istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu lub 
poprzez złożenie fałszywego oświadczenia o braku istnienia 
podstaw do wykluczenia. 

100%  

11. Brak pełnej informacji 1. Przetarg nieograniczony 25% Wysokość korekty może zostać 
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o warunkach udziału 
w postępowaniu oraz 
kryteriach oceny ofert 

Naruszenie art. 41 pkt 7 i 9, w zw. z art. 22 ust. 3 Pzp, poprzez 
brak w ogłoszeniu o zamówieniu w BZP informacji o warunkach 
udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków, opisu kryteriów wyboru oferty wraz 
z podaniem ich znaczenia i opisu sposobu oceny ofert i/albo 
art. 36 ust. 1 pkt 5, 6 i 13 Pzp poprzez brak zamieszczenia 
w SIWZ informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz 
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, 
kryteriów oceny ofert i ich znaczenia, wykazu oświadczeń lub 
dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

2. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog 
konkurencyjny Naruszenie art. 48 ust. 2 pkt 6, 7 i 10 Pzp, poprzez 
brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu w BZP informacji 
o warunkach udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich 
znaczenia oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków, kryteriów oceny ofert i ich znaczenia, oświadczeń 
lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
i/albo art. 36 ust.1 pkt 13 Pzp poprzez brak zamieszczenia 
w SIWZ opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował 
przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów 
i sposobu oceny ofert. 

obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

12. Określenie 
dyskryminacyjnych 
warunków udziału 
w postępowaniu lub 
kryteriów oceny ofert 

1. Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 22 ust. 4 Pzp, poprzez 
dokonanie opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby 
utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego 
traktowania wykonawców. 

 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 
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2. Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 91 ust.2 Pzp, poprzez 
określenie kryteriów oceny ofert w sposób, który mógłby utrudniać 
uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania 
wykonawców. 

13. Niewłaściwe 
stosowanie kryteriów 
oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 1 Pzp, poprzez wybór oferty na podstawie 
innych kryteriów oceny ofert, niż określone w SIWZ. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

14. Niewłaściwe 
stosowanie kryteriów 
oceny ofert 

Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp, poprzez stosowanie kryteriów 
oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, 
w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej 
lub finansowej. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

15. Ustalenie krótszych niż 
ustawowe terminów 
składania ofert lub 
wniosków 
o dopuszczenie do 
udziału 
w postępowaniu 

1. Przetarg nieograniczony - 

Naruszenie art. 43 ust.1 Pzp, poprzez ustalenie terminów 
składania ofert krótszych niż terminy ustawowe. 

 

2. Przetarg ograniczony – Naruszenie art. 49 ust.1 lub art. 52 
ust.1 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania 
ofert krótszych niż terminy ustawowe. 

 

3. Negocjacje z ogłoszeniem – Naruszenie art. 49 ust.1 
w zw. z art. 56 ust. 2 Pzp, poprzez ustalenie terminów składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych 
niż terminy ustawowe. 

 

25% 10% 

5% 

25% w przypadku gdy skrócenie 
terminu 

> 50% terminu ustawowego 

10% w przypadku gdy skrócenie 
terminu 

> 30% terminu ustawowego 

5% - w pozostałych 
przypadkach (wysokość 5% 
korekty może zostać obniżona 
do poziomu minimalnie 2% 
w przypadku, gdy ze względu na 
wagę nieprawidłowości korekta 
5% jest niewspółmierna). 
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4. Dialog konkurencyjny – Naruszenie art. 49 ust.1 w zw. z art. 60 
c Pzp, poprzez ustalenie terminów składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż terminy 
ustawowe. 

 

5. Licytacja elektroniczna – Naruszenie art. 76 ust. 1 Pzp, 
poprzez ustalenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w licytacji krótszych niż termin ustawowy. 

 

16. Ustalenie zbyt krótkich 
terminów w przypadku 
wprowadzania 
istotnych zmian treści 
ogłoszenia 
o zamówieniu 

Naruszenie art. 12 a Pzp polegające na ustaleniu terminów 
uniemożliwiających wprowadzenie odpowiednich zmian 
w ofertach lub wnioskach o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, w przypadku zmiany istotnych elementów 
ogłoszenia. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

(wysokość 5% korekty może 
zostać obniżona do poziomu 
minimalnie 2% w przypadku, 
gdy ze względu na wagę 
nieprawidłowości korekta 5% 
jest niewspółmierna). 

17. Niedozwolona 
modyfikacja treści 
SIWZ 

Naruszenie art. 38 ust. 4, 4a, 4b Pzp, poprzez modyfikację treści 
SIWZ po upływie terminu składania ofert lub wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem 
terminu składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu bez wymaganej zmiany ogłoszenia; 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 
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z zastrzeżeniem lp. 18. 

18. Niedozwolona 
modyfikacja treści 
SIWZ 

Naruszenie art. 38 ust. 4a Pzp, poprzez modyfikację treści SIWZ 
w zakresie zmiany terminów bez wymaganej zmiany ogłoszenia. 

10% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 5 % w zależności 
od wagi nieprawidłowości. 

25% w przypadku, gdy czas na 
zapoznanie się wykonawcy 
z dokumentacją został skrócony 
do mniej niż 50% terminu 
przewidzianego ustawą na 
składanie ofert. 

19. Niedopełnienie 
obowiązków 
związanych 
z udostępnianiem 
SIWZ 

1. Naruszenie art. 42 ust. 1 Pzp, poprzez nieudostępnienie SIWZ 
na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
o zamówieniu do upływu terminu składania ofert. 

 

2. Naruszenie art. 51 ust. 4, art. 57 ust. 5, art. 60e ust. 3, art. 64 
ust. 3, art. 71 ust. 2 Pzp poprzez nieprzekazanie wykonawcom 
SIWZ wraz z zaproszeniem do składania ofert przy jednoczesnym 
nieudostępnieniu na stronie internetowej. 

25% 10% 
5% 

10% w przypadku, gdy czas na 
zapoznanie się z dokumentacją 
został skrócony do mniej niż 
60% terminu przewidzianego 
ustawą na składanie ofert. 

5% w przypadku, gdy czas na 
zapoznanie się z dokumentacją 
został skrócony do mniej niż 
80% terminu przewidzianego 
ustawą na składanie ofert. 

W przypadku opisanym w pkt. 2. 
korekty nie nakłada się, gdy 
zamawiający udostępnił SIWZ 
na stronie internetowej 
informując o tym wykonawców 
w momencie zaproszenia do 
składania ofert lub/i 
w ogłoszeniu o zamówieniu. 

20. Nieprawidłowości w Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp, poprzez żądanie od wykonawców 5%  
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zakresie oświadczeń 
i dokumentów 
wymaganych od 
wykonawców 

oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do 
przeprowadzenia postępowania. 

21. Dyskryminacyjny opis 
przedmiotu 
zamówienia 

1. Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu 
zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 
konkurencję. 

 

2. Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu 
zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia bez zachowania przesłanek wymienionych w tym 
przepisie. 

 

3. Naruszenie art. 30 ust. 2, 3 i 4 Pzp, poprzez opisanie 
przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów odniesienia bez dopuszczenia 
rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem ustawowej 
kolejności. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

22. Niejednoznaczny opis 
przedmiotu 
zamówienia 

Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu 
zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za 
pomocą niedostatecznie dokładnych i niezrozumiałych określeń, 
nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących 
mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

 

 

10% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 5% w zależności od 
wagi nieprawidłowości. 

23. Ograniczenie kręgu 
potencjalnych 

1. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog 
konkurencyjny – Naruszenie art. 51 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 51 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
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wykonawców ust. 3, art. 57 ust. 2 z zastrzeżeniem art. 57 ust. 4 i art. 60 d ust. 2 
z zastrzeżeniem art. 60 d ust. 4 Pzp, poprzez zaproszenie do 
składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż minimalna liczba 
przewidziana w ustawie.  

 

2. Negocjacje bez ogłoszenia – 

Naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp, poprzez zaproszenie do negocjacji 
mniejszej liczby wykonawców, niż minimalna liczba przewidziana 
w ustawie. 

 

3. Zapytanie o cenę – Naruszenie art. 71 ust. 1 Pzp, poprzez 
zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców, niż 
minimalna liczba przewidziana w ustawie. 

w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

24. Ograniczenie kręgu 
potencjalnych 
wykonawców 

Naruszenie art. 106 ust. 1 oraz art. 108 ust. 1 Pzp, poprzez 
uniemożliwienie składania ofert orientacyjnych wykonawcom 
niedopuszczonym dotychczas do udziału w dynamicznym 
systemie zakupów lub uniemożliwienie wykonawcom 
dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie zakupów 
złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w ramach tego systemu. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

25. Prowadzenie 
negocjacji dotyczących 
treści oferty 

Naruszenie art. 87 Pzp, poprzez dokonywanie w toku badania 
i oceny ofert istotnych zmian w treści oferty oraz zmian wymagań 
zawartych w SIWZ w drodze negocjacji między zamawiającym 
a wykonawcą. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

26. Niedozwolona zmiana 
postanowień zawartej 
umowy 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez dokonanie istotnej 
zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na postawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział 
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu 

25%+100
% 

25% wartości ostatecznego 
zakresu świadczenia 

100% wartości dodatkowej 
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lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany; z zastrzeżeniem 
postanowień lp. 27. 

zamówienia wynikającej 
z istotnej zmiany umowy 

27. Niedozwolona zmiana 
postanowień zawartej 
umowy 

Naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, poprzez zmianę umowy 
polegającą na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy 
w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie. 

25%+100
% 

25% – wartości ostatecznego 
zakresu świadczenia 

100% – wartości zmniejszenia 
zakresu świadczenia 

28. Naruszenia w zakresie 
wyboru 
najkorzystniejszej 
oferty 

Naruszenie art. 89 Pzp, poprzez odrzucenie najkorzystniejszej 
oferty z przyczyn innych niż określone w tym przepisie lub 
poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty podlegającej 
odrzuceniu; z zastrzeżeniem postanowień lp.29. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

29. Naruszenia w zakresie 
wyboru 
najkorzystniejszej 
oferty 

Naruszenie art. 89 i art. 90 Pzp, poprzez odrzucenie oferty jako 

zawierającej rażąco niską cenę bez zwrócenia się do wykonawcy 

o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

25%  

30. Naruszenia w zakresie 
wyboru 
najkorzystniejszej 
oferty 

Naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, poprzez wykluczenie 
wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, z przyczyn 
innych niż określone w tych przepisach, w tym poprzez 
zaniechanie wezwania do uzupełnienia/wyjaśnienia dokumentów 
(art. 26 ust. 3 i 4 Pzp) lub wybór jako najkorzystniejszej oferty 
wykonawcy podlegającego wykluczeniu. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% w 
zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

31. Naruszenia w zakresie 
dokumentowania 
postępowania 

Naruszenie art. 96 lub 97 Pzp, poprzez dokumentowanie 
postępowania w sposób uniemożliwiający zapewnienie właściwej 
ścieżki audytu. 

25% Wysokość korekty może zostać 
obniżona do 10% lub 5% 
w zależności od wagi 
nieprawidłowości. 

32. Zawarcie umowy 
w sprawie zamówienia 
publicznego przed 

1. Naruszenie art. 94 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy 
w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym, niż 
określony w ww. artykule, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 Pzp. 

5%  
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upływem terminu na 
wniesienie lub 
rozpatrzenie odwołania 

 

2. Naruszenie art. 183 ust. 1 Pzp, poprzez zawarcie umowy 
w sprawie zamówienia publicznego przed ogłoszeniem przez 
Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego 
postępowanie. 

33. Brak zawiadomienia 
o wyborze oferty 

Naruszenie art. 92 ust. 1 Pzp, poprzez niezawiadomienie 
wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5%  
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UZASADNIENIE 

 

Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 45 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia ... 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. poz. …). 

Celem przedmiotowego rozporządzenia jest umożliwienie sprawnego funkcjonowania 

podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie, 

ocenę, realizację zadań objętych zakresem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, 

rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt w ramach PROW 2014–2020.  Ponadto 

rozporządzenie ma na celu zapewnienie finansowania działań mających na celu zmniejszenie 

obciążenia administracyjnego dla beneficjentów, w tym działań takich jak systemy 

elektronicznej wymiany danych oraz wzmocnienie potencjału organów państwa 

członkowskiego i beneficjentów w zakresie zarządzania i wykorzystania funduszy, a także 

zapewnienie finansowania kosztów związanych z pracami przygotowawczymi na potrzeby 

wytyczenia obszarów z ograniczeniami naturalnymi.  

Określając w niniejszym rozporządzeniu warunki przyznawania pomocy 

m.in. określono, że pomoc techniczną przyznaje się na operacje mające pozytywny wpływ na 

stan wdrożenia Programu. Przepis ten zapewnia, że z pomocy technicznej finansowane będą 

w szczególności operacje mające wpływ na efektywność i prawidłowość wdrażania całego 

PROW 2014–2020, a także uzasadnione operacje dotyczące poprzedniej perspektywy 

finansowej. Ponadto zakłada się finansowanie z pomocy działań przygotowujących wdrażanie 

funduszy unijnych w kolejnym okresie programowania. 

Ponadto rozporządzenie określa m.in. tryb składania wniosku o przyznanie pomocy 

technicznej, szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać wniosek o przyznanie 

pomocy technicznej oraz umowa, na podstawie której przyznawana jest pomoc techniczna.  

Proponowany poziom pomocy udzielanej beneficjentowi może wynosić maksymalnie 

100% wysokości kosztów kwalifikowanych. Koszty podlegające refundacji z pomocy 

technicznej ujęte zostały w załączniku do rozporządzenia. Wysokość pomocy może być 

mniejsza niż 100%, jeżeli wyczerpane zostaną środki pomocy technicznej. 

W celu zapewnienia efektywnego wydatkowania środków beneficjenci zobowiązani 

będą do przygotowywania corocznie Planów działania pomocy technicznej, które podlegać 
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będą weryfikacji Instytucji Zarządzającej. Ponadto w odniesieniu do instytucji bezpośrednio 

zaangażowanych w weryfikację wniosków, wysokość wypłaty pomocy technicznej 

uzależniona będzie od  osiąganych efektów w realizacji przedmiotowych zadań. Szczegóły 

określone zostały w załączniku do rozporządzenia.  

Realizacja operacji odbywać się będzie na podstawie umowy o przyznanie pomocy 

technicznej zawartej między Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

a beneficjentem, albo, w przypadku gdy beneficjentem jest Agencja, zawartej między 

ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi a Prezesem Agencji.  

W przepisach rozporządzenia dotyczących uchybienia terminu wykonania przez 

wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy 

technicznej, ze względu na specyfikę beneficjenta, który jest osobą prawną albo jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, przyjęto rozwiązanie, że przywrócenie 

terminu wykonania tych czynności następuje jeżeli wnioskodawca m. in. wniósł prośbę 

o przywrócenie terminu w terminie 14 dni od ostatniego dnia wykonania czynności.  

Regulując tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność 

rozporządzenie określa m.in. sposób naboru wniosków, zakres informacji, które mają 

zawierać wnioski, zasady ubiegania się o pomoc, zasady, które mają zawierać wnioski, 

zasady ubiegania się o pomoc, zasady rozpatrywania wniosków oraz przypadki, w których 

Agencja odmawia przyznania pomocy, pozostawia wniosek o przyznanie pomocy bez 

rozpatrywania bądź wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków. Ze względu na różnorodny 

charakter operacji, które mogą być realizowane w ramach pomocy technicznej 

w rozporządzeniu określono w sposób ogólny, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku 

o przyznanie pomocy technicznej. Do wniosku o przyznanie pomocy technicznej należy 

zatem dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania tej pomocy. 

Jednocześnie szczegółowy wykaz tych dokumentów, w odniesieniu do poszczególnych 

rodzajów operacji, będzie zawarty w formularzu wniosku o przyznanie pomocy technicznej. 

Formularz tego wniosku zostanie udostępniony najpóźniej w dniu podania do publicznej 

wiadomości informacji o możliwości składania wniosków. 

Ponadto beneficjenci zobowiązani zostali do przestrzegania przepisów dotyczących 

zamówień publicznych. W załączniku do rozporządzenia wskazany został m. in. taryfikator 

określający rodzaj naruszenia oraz wysokość kary, jaka takiemu naruszeniu odpowiada 

w przypadku naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych. 

W przypadku gdy zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy 

Agencja nie jest obowiązana do wzywania wnioskodawcy do usunięcia braków wykrytych we 



– 51 – 

 

 

wniosku o przyznanie pomocy technicznej. Taka regulacja jest wyrazem pragmatycznego 

podejścia do procedury przyznawania pomocy technicznej i ma na celu jej skrócenie 

w przypadku stwierdzenia bezprzedmiotowości postępowania ze względu na brak 

podstawowych przesłanek przyznania pomocy technicznej danemu wnioskodawcy. Taka 

sytuacja może mieć miejsce w przypadku stwierdzenia na wstępnym etapie rozpatrywania 

wniosku o przyznanie pomocy technicznej, że wnioskodawcą jest osoba fizyczna, a więc 

podmiot który nie spełnia warunku przyznania pomocy technicznej określonego w art. 40 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia… 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. 

Projekt rozporządzenia nie będzie podlegał procedurze notyfikacji aktów prawnych, 

o których mowa w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w sprawie sposobu funkcjonowania systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 

Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdyż rozporządzenie nie zawiera 

przepisów technicznych. 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie ma na celu wdrożenie przepisów Unii Europejskiej, 

w związku z tym jego projekt nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 

poz. 597). 

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym 

projektem zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. 

zm.), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji. 

Projekt rozporządzenia zostanie ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
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  Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu 

Tadeusz Nalewajk, Podsekretarz Stanu w MRiRW  

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Dyrektor Biura Pomocy Technicznej MRiRW,  

tel 22 623 16 37 

 

Data sporządzenia: 
23.01.2015 r. 

 

Źródło: 
upoważnienie 
ustawowe. 

Prawo UE. 

 

Nr w wykazie prac: 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Brak krajowych przepisów wykonawczych, przewidzianych do wydania w projekcie 
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, zwanym dalej „projektem ustawy” 
w zakresie dotyczącym funkcjonowania pomocy technicznej, w okresie 2014–2020. 
Wydanie rozporządzenia w tej sprawie jest niezbędne do realizacji zadań pomocy 
technicznej określonych w art. 59 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz w art. 51 ust. 2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, 
i oczekiwany efekt 

Stworzenie na gruncie prawa krajowego szczegółowych przepisów niezbędnych do 
funkcjonowania pomocy technicznej w PROW 2014–2020, w tym określenie 
szczegółowych warunków przyznania pomocy technicznej, umożliwienie sprawnego 
funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, 
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wdrażanie, monitorowanie, ocenę, realizację zadań objętych zakresem Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt w ramach 
PROW 2014–2020. Zapewnienie finansowania działań mających na celu 
zmniejszenie obciążenia administracyjnego dla beneficjentów oraz wzmocnienie 
potencjału organów państwa członkowskiego i beneficjentów w zakresie 
zarządzania i wykorzystania funduszy, a także zapewnienie finansowania kosztów 
związanych z pracami przygotowawczymi na potrzeby wytyczenia obszarów 
z ograniczeniami naturalnymi. Przyjęcie założenia, że z pomocy technicznej będą 
również finansowane działania przygotowujące wdrażanie funduszy unijnych 
w kolejnym okresie programowania. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach 
członkowskich OECD/UE?  

Stanowienie przez pozostałe kraje członkowskie UE wewnętrznych przepisów prawa 
na podstawie przepisów prawa unijnego wskazanych w pkt 1, trwa równolegle do 
procesu prowadzonego w Polsce. Biorąc pod uwagę fakt, że unijne rozporządzenia, 
stanowiące podstawę wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich, zostały 
opublikowane w grudniu 2013 r. i nie zostały jeszcze wydane wszystkie obowiązkowo 
przewidziane akty prawne wykonawcze i delegowane do tych rozporządzeń, trudno 
oczekiwać, by wprowadzono już na ich podstawie odpowiednie regulacje prawne 
w porządku prawnych krajów członkowskich UE. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, 
Agencja 
Restrukturyzacji 
i Modernizacji 
Rolnictwa, podmioty, 
którym zostaną 
delegowane zadania 
instytucji zarządzającej 
i agencji płatniczej 
(w szczególności są to 
samorządy 
województw, Agencja 
Rynku Rolnego oraz 
Krajowa Stacja 
Chemiczno – Rolnicza) 
oraz podmioty 
zaangażowane 
w działania związane 
z funkcjonowaniem 
Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich, 
w tym podmioty 
odpowiedzialne za 
zapewnienie 

W zależności od 
szczegółowych 
rozwiązań ≥ 40 

PROW  
2014–2020, 
projekt 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. 

Środki pomocy 
technicznej są źródłem 
wsparcia dla 
podmiotów, które dzięki 
nim mogą w sposób 
efektywny wdrażać 
działanie Programu, co 
bezpośrednio wpłynie 
na rozwój rolnictwa 
i funkcjonowanie 
obszarów wiejskich. 
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rozpowszechniania 
informacji na temat 
Programu 
(w szczególności są to 
samorządy 
województw, 
wojewódzkie ośrodki 
doradztwa rolniczego 
oraz CDR), a także 
Prezes Urzędu 
Zamówień Publicznych 
i Prezes Urzędu 
Komunikacji 
Elektronicznej. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników 
konsultacji 

Projekt rozporządzenia określa wszystkie elementy, które wiążą się z rozwiązaniami 
przyjętymi w projekcie 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.  
Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z: urzędami marszałkowskimi, 
urzędami wojewódzkimi, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, 
Sekretariatem Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Niezależnym 
Samorządowym Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych „Solidarność”, 
Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”, Krajowym Związkiem Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych, Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców 
i Właścicieli Rolnych, Związkiem Zawodowym Centrum Narodowe Młodych 
Rolników, Federacją Związków Producentów Rolnych, Krajową Radą Izb 
Rolniczych, Krajową Izbą Gospodarczą, w tym Komitetem Rolnictwa i Obrotu 
Rolnego, Radą Działalności Pożytku Publicznego, Forum Aktywizacji Obszarów 
Wiejskich, Krajową Radą Spółdzielczą, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków 
Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, Związkiem Zawodowym Rolników 
„Ojczyzna”, Związkiem Zawodowym Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”, 
Związkiem Zawodowym Pracowników Rolnictwa w RP, Krajowym Związkiem 
Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Business Centre Club, 
Związkiem Rzemiosła Polskiego, Forum Związków Zawodowych, Konfederacją 
Pracodawców Polskich,  Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 
Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Prezesem Agencji 
Rynku Rolnego, Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Prezesem Fundacji 
Programów Pomocy dla Rolnictwa; Urzędem Komunikacji Elektronicznej, 
Związkiem Zawodowym Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”, Związkiem 
Zawodowym Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln 
zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Łącznie 
(0–10) 
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Dochody ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet środków 
europejskich            

 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

- - - - - - - - - - - - 

Wydatki ogółem             

budżet środków 
europejskich             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem (dochody 
– wydatki) 

            

budżet środków 
europejskich             

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

- - - - - - - - - - - - 

Źródła 
finansowania  

Budżet państwa, budżet środków europejskich, budżety JST. 

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i 
przyjętych do 
obliczeń założeń 

Wpływ na finanse publiczne został określony w projekcie 
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. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli 
i gospodarstwa domowe  

Skutki 
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Czas w latach od wejścia w życie 
zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie 
(0–10) 

W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe  
z … r.) 

duże 
przedsiębiorstwa 

- - - - - - - 

sektor mikro-, 
małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, 
obywatele oraz 
gospodarstwa 
domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże 
przedsiębiorstwa 

- 

sektor mikro-, 
małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na 
konkurencyjność gospodarki. 

rodzina, 
obywatele oraz 
gospodarstwa 
domowe  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na 
konkurencyjność gospodarki. 

rolnicy  

Niemierzalne   

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń 
założeń  

 

 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) 
wynikających z projektu 

X nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza 
bezwzględnie wymaganymi przez UE 
(szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 



– 57 – 

 

 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie 
sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są 
przystosowane do ich elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na regulację rynku pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

□ środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Środki pomocy technicznej mają na celu wsparcie instytucji 
zaangażowanych w zarządzanie, wdrożenie i informowanie 
o PROW 2014–2020. Województwa, w których urzędy 
marszałkowskie, będące beneficjentem pomocy technicznej 
w większym stopniu i efektywniej wykorzystają możliwości, 
które stwarza pomoc techniczna będą mogły sprawnie 
wdrażać PROW 2014–2020, co w efekcie wpłynie pozytywnie 
na wzrost ich konkurencyjności. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki 
zostaną zastosowane? 
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13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
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Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 

 

w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

 

Na podstawie art. 50 pkt 1 ustawy z dnia … 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. poz. …) zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wydawanego przez organ 

agencji płatniczej lub przez właściwy organ podmiotu wdrażającego, stanowiący załącznik do 

rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER  

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1)

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261). 
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ZAŁĄCZNIK 
do rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia ... (poz. ...) 

 

WZÓR 

UPOWAŻNIENIE nr ... 
DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH 

............................. 
  (nazwa agencji płatniczej  
 albo podmiotu wdrażającego)1) 
 

 
 

  
 

fotografia 
24 x 18 

mm 
 
 
 

 
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia …. 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. poz. …) upoważniam Panią/Pana 
.............................................................. 
          (imię i nazwisko) 
zatrudnioną(ego) w ........................................... 
do wykonywania czynności kontrolnych. 
Miejsce wykonywania czynności kontrolnych: ........................... 
                                           (nazwa województwa) 
Zakres czynności kontrolnych 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
Upoważnienie jest ważne od dnia wystawienia do dnia .......... 

                            ................................................... 
                            (pieczątka imienna i podpis organu 
                            agencji płatniczej albo właściwego 
                              organu podmiotu wdrażającego) 

Wystawiono 
............................... 
(miejscowość i data) 
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______ 
1) O których mowa w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia … 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. poz. …). 

Opis techniczny: 
1) upoważnienie ma formę kartki papieru laminowanej błyszcząco, 
2) wymiary 148 x 105 mm, 
3) gramatura papieru – 220g/m2. 
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UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru 

imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 50 

pkt 1 projektu ustawy z dnia … 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. poz. …). 

Głównym celem projektu rozporządzenia jest określenie wzoru imiennego upoważnienia do 

wykonywania czynności  kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020, wydawanego przez: 

1) agencję płatniczą, 

2) podmioty wdrażające, 

3) jednostki organizacyjne, którym agencja płatnicza powierzyła wykonywanie czynności 

kontrolnych. 

Niniejsze rozporządzenie służy zapewnieniu możliwości zweryfikowania tożsamości osoby 

uprawnionej do wykonywania czynności kontrolnych i zakresu czynności kontrolnych. W tym 

celu we wzorze upoważnienia określono m.in. następujące elementy: nazwę podmiotu 

wydającego upoważnienie, podstawę prawną do wykonywania czynności kontrolnych, wskazanie 

osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych oraz określenie miejsca 

wykonywania i zakresu tych czynności. 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.  

Projektowane rozporządzenie ma na celu wdrożenie przepisów Unii Europejskiej, 

w związku z tym jego projekt nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 

poz. 597). 

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym 

projektem zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, 

z późn. zm.), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji. 
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Projekt rozporządzenia zostanie ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. 
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Nazwa projektu: 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do 

wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

MRiRW,  

Tel. 22 623 18 42 

 

Data sporządzenia: 
23.01.2015 r. 

 

Źródło:  

upoważnienie ustawowe. 

Prawo UE. 

Nr w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi: 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Określenie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności w ramach kontroli na 

miejscu oraz czynności w ramach wizyty, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020, wydawanego przez: 

1) instytucję zarządzającą, 

2) właściwy organ agencji płatniczej, 

3) właściwy organ podmiotu wdrażającego, 

4) właściwy organ instytucji pośredniczącej. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany 

efekt 

Utworzenie na gruncie prawa krajowego regulacji wynikających z delegacji ustawowej.  

Stworzenie regulacji prawnych dających podstawę określenia wzoru imiennego upoważnienia do 

wykonywania czynności w ramach kontroli na miejscu oraz czynności w ramach wizyty, 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wydawanego przez: 

1) instytucję zarządzającą, 

2) właściwy organ agencji płatniczej, 

3) właściwy organ podmiotu wdrażającego, 

4) właściwy organ instytucji pośredniczącej. 

Oczekiwanym efektem jest przeprowadzanie czynności kontrolne przez osoby do tego 

upoważnione, posługujące się upoważnieniem zawierającym jednolite informacje. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach 

członkowskich OECD/UE?  

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi jako 

instytucja zarządzająca; 

20 

projekt ustawy 

o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich 

pozytywne 
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ARiMR  jako agencja 

płatnicza; samorządy 

województw jako 

podmioty wdrażające 

i instytucje 

pośredniczące,  Agencja 

Rynku Rolnego oraz 

podmiot, któremu 

ARiMR powierzy 

wykonywanie zadań 

związanych 

z wdrażaniem dwóch 

działań programu, jako  

podmioty wdrażające. 

z udziałem środków 

Europejskiego 

Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 

2014–2020 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do konsultacji publicznych i uzgodnień z członkami 

Rady Ministrów. W szczególności zostanie przekazany do Rady Działalności Pożytku 

Publicznego oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz: Ogólnopolskiego 

Porozumienia Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 

Rolników i Organizacji Rolniczych, Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność”, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych 

„Solidarność”, Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”, Krajowego Związku Rolników, 

Kółek i Organizacji Rolniczych, Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli 

Rolnych, Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników, Federacji Branżowych 

Związków Producentów Rolnych, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Krajowej Izby Gospodarczej: 

Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego, Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”, Forum 

Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku Zawodowego 

Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”, Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP, 

Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych; Rady Gospodarki 

Żywnościowej, Konfederacji Lewiatan, Związku Rzemiosła Polskiego, Business Centre Club, 

Forum Związków Zawodowych, Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 

„REGIONY”, Związku Polskich Plantatorów Chmielu, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 

Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, Krajowego Związku Grup 

Producentów Rolnych. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem             

budżet państwa             
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JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła 

finansowania  

 

 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów 

publicznych, w tym na budżet państwa. 

Projektowane rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia dochodów 

budżetu państwa. 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżety 

jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych jednostek sektora 

finansów publicznych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 
 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   
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Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na 

konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. 

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających 

z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza 

bezwzględnie wymaganymi przez UE 

(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). 

 tak 

nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane 

do ich elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

Brak wpływu. 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane? 

Efekty wejścia w życie projektowanego rozporządzenia będą natychmiastowe i nie wymagają 

pomiaru. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

 

 

 

30/01-kt 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 

w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym agencja 

płatnicza może powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Na podstawie art. 50 pkt 2 ustawy z dnia … 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. 

poz. …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie powinny 

spełniać jednostki organizacyjne, którym agencja płatnicza może powierzyć wykonywanie 

czynności w ramach kontroli na miejscu oraz czynności w ramach wizyt, w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwane dalej „czynnościami kontrolnymi”. 

§ 2. Jednostka organizacyjna, której można powierzyć wykonywanie czynności 

kontrolnych, powinna spełniać następujące warunki organizacyjne: 

1) posiadać strukturę organizacyjną zapewniającą prawidłowe przeprowadzanie czynności 

kontrolnych oraz przejrzysty podział kompetencji i odpowiedzialności na wszystkich 

poziomach organizacyjnych; 

2) określić na piśmie obowiązki każdej osoby, której powierzono wykonywanie czynności 

kontrolnych lub zatwierdzanie wyników tych czynności; 

3) posiadać, w formie pisemnej, opracowany i przyjęty sposób postępowania określający 

w szczególności zasady i tryb postępowania przy wykonywaniu czynności kontrolnych 

oraz opis wszystkich dokumentów, którymi należy się posługiwać; 

4) nie może być organizacyjnie powiązana z podmiotami kontrolowanymi; 

5) zapewnić wyłączenie z czynności kontrolnych pracowników zatrudnionych w tej 

jednostce w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 24 i 25 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 267 

oraz z 2014 r. poz. 183) lub innych okoliczności mogących wywołać uzasadnione 

wątpliwości co do ich bezstronności. 

                                                           
1)

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U poz.1261). 
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§ 3. Jednostka organizacyjna, której można powierzyć wykonywanie czynności 

kontrolnych, powinna spełniać następujące warunki kadrowe: 

1) zatrudniać pracowników przeprowadzających czynności kontrolne w liczbie 

zapewniającej samodzielne wykonywanie czynności kontrolnych i dostosowanej do 

liczby powierzonych kontroli; 

2) zapewnić przeprowadzanie szkoleń pracowników, w tym szkoleń przed podjęciem tych 

czynności, w zakresie wykonywania czynności kontrolnych, których odbycie powinno 

być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem; 

3) zapewnić, że pracownicy zatrudnieni w tej jednostce zostaną dopuszczeni do 

wykonywania czynności kontrolnych związanych z kontaktem ze zwierzętami lub 

produktami pochodzenia zwierzęcego, jeżeli: 

a) przestrzegają zasad higieny, 

b) używają jednorazowej odzieży ochronnej i ochraniaczy obuwia oraz nakrycia głowy 

zasłaniającego włosy. 

§ 4. Jednostka organizacyjna, której można powierzyć wykonywanie czynności 

kontrolnych, powinna spełniać następujące warunki techniczne: 

 1) zapewnić sprzęt pomiarowy: 

a) w ilości zapewniającej sprawne wykonywanie czynności kontrolnych, w tym 

pomiarów geodezyjnych i budowlanych, 

b) umożliwiający spełnienie wymagań, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 4 

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); 

 2) zapewnić sprzęt informatyczny i oprogramowanie zapewniające przetwarzanie danych, 

zgodnie z systemem informatycznym agencji płatniczej; 

 3) zapewnić środki transportu i urządzenia telekomunikacyjne zapewniające sprawne 

wykonywanie czynności kontrolnych. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
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UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, 

jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym agencja płatnicza może powierzyć 

wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020, stanowi wykonanie upoważnienia zawartego art. 50 pkt 2 projektu ustawy 

z dnia … 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. poz. …). 

Głównym celem projektu rozporządzenia jest określenie szczegółowych warunków 

organizacyjnych, kadrowych i technicznych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, 

którym agencja płatnicza może powierzyć wykonywanie czynności w ramach kontroli na 

miejscu oraz czynności w ramach wizyty (czynności kontrolnych), w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w celu zapewnienia wykonywania tych 

czynności w jednolity sposób na obszarze całego kraju. 

Warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie powinny spełniać jednostki, którym 

można powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych we wskazanym w upoważnieniu 

zakresie, określone w rozporządzeniu, uwzględniają specyfikę poszczególnych czynności 

kontrolnych. 

Rozporządzenie służyć będzie zapewnieniu prawidłowości, skuteczności, efektywności 

i obiektywizmu wykonywania czynności kontrolnych przez jednostki organizacyjne, którym 

zostanie powierzone przeprowadzanie tych czynności. 

Warunki organizacyjne, określone w rozporządzeniu, regulują kwestie dotyczące 

odpowiedniej struktury organizacyjnej, którą powinny posiadać te jednostki, stosowania przez 

nie odpowiednich procedur w zakresie prowadzonej dokumentacji oraz braku powiązań 

z podmiotami kontrolowanymi, a także przewidują niedopuszczenie do czynności 

kontrolnych pracowników tych jednostek, którzy mogą nie dawać gwarancji prawidłowego 

ich przeprowadzenia. 

Warunki kadrowe, określone w rozporządzeniu, określają wymagania dotyczące liczby 

pracowników jednostek organizacyjnych. Ponadto pracownicy tych jednostek powinni być 

przeszkoleni w zakresie przeprowadzanych przez nich czynności, w tym przeszkoleni przed 

przystąpieniem do ich wykonywania. 

Warunki techniczne, określone w rozporządzeniu, powinny zapewnić dysponowanie 

przez jednostki organizacyjne, którym zostanie powierzone przeprowadzanie czynności 
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kontrolnych, w wystarczającej ilości, odpowiedniego sprzętu, oprogramowania, pomieszczeń, 

urządzeń oraz środków transportu do przeprowadzania tych czynności. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  

Projektowane rozporządzenie ma na celu wdrożenie przepisów Unii Europejskiej, w związku 

z tym jego projekt nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym 

projektem zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, 

z późn. zm.), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji. 

Projekt rozporządzenia zostanie ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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Nazwa projektu: 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki 

organizacyjne, którym agencja płatnicza może powierzyć 

wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

MRiRW,  

Tel. 22 623 18 42 

Data sporządzenia: 
23.01.2015 r. 

 

Źródło:  

upoważnienie ustawowe. 

Prawo UE. 

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Określenie warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, jakie powinny spełniać jednostki 

organizacyjne, którym agencja płatnicza może powierzyć wykonywanie czynności w ramach kontroli na 

miejscu oraz czynności w ramach wizyt, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020, zwane dalej „czynnościami kontrolnymi”. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Utworzenie na gruncie prawa krajowego regulacji wynikających z upoważnienia ustawowego.  

Stworzenie regulacji prawnych dających podstawę określenia warunków, jakie powinny spełniać 

jednostki organizacyjne, którym agencja płatnicza może powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych 

w ramach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Oczekiwanym efektem jest uniknięcie sytuacji, w której istniałoby realne zagrożenie niewykonania 

odpowiedniego poziomu kontroli, przewidzianego prawem Unii. Ponadto, decyzja agencji płatniczej, 

związana z powierzeniem kontroli jednostką organizacyjnym, może być również podyktowana brakami 

kadrowymi oraz niewystarczającą bazą techniczną do przeprowadzenia tego typu kontroli. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE?  

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Jednostki 

organizacyjne/firmy 

geodezyjne 

 

Projekt ustawy 

o wspieraniu 

rozwoju 

obszarów 

wiejskich 

z udziałem 

środków 

Europejskiego 

Funduszu 

Rolnego na rzecz 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich 

w ramach 

pozytywne 
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Programu 

Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich na lata 

2014–2020 

Agencja 

Restrukturyzacji 

i Modernizacji 

Rolnictwa 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do konsultacji publicznych i uzgodnień z członkami Rady 

Ministrów. W szczególności zostanie przekazany do Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz: Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 

Zawodowych, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji 

Rolniczych, Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Niezależnego 

Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Związku Zawodowego 

Rolnictwa „Samoobrona”, Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Federacji 

Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Związku Zawodowego Centrum 

Narodowe Młodych Rolników, Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, Krajowej Rady 

Izb Rolniczych, Krajowej Izby Gospodarczej: Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego, Związku 

Zawodowego Rolników „Ojczyzna”, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Krajowej Rady 

Spółdzielczej, Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”, Związku Zawodowego 

Pracowników Rolnictwa w RP, Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni 

Produkcyjnych; Rady Gospodarki Żywnościowej, Konfederacji Lewiatan, Związku Rzemiosła 

Polskiego, Business Centre Club, Forum Związków Zawodowych, Związku Zawodowego Rolnictwa 

i Obszarów Wiejskich „REGIONY”, Związku Polskich Plantatorów Chmielu, Pracodawców 

Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, Krajowego 

Związku Grup Producentów Rolnych. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła 

finansowania  

 

 

 



– 7 – 

 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów 

publicznych, w tym na budżet państwa. 

Projektowane rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia dochodów budżetu 

państwa. 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżety jednostek 

samorządu terytorialnego i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza 

bezwzględnie wymaganymi przez UE 

(szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie 

sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są 

przystosowane do ich elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 
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Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój 

regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie 

państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie 

wpływu 

 

Brak wpływu. 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane? 

Efekty wejścia w życie projektowanego rozporządzenia będą natychmiastowe i nie wymagają pomiaru. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64/01/KC 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1) 

z dnia 

 

w sprawie szkoleń i egzaminów dla doradców, których dotyczą działania objęte 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

  

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia ... 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. poz. ...) zarządza się, 

co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób: 

1) przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających dla doradców w zakresie 

określonym w art.15 ust.4 i 5 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.), zwanych dalej „szkoleniami”; 

2) przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających.  

 

§ 2. 1. Szkolenia są prowadzone na podstawie programów szkolenia. 

2. Program szkolenia lub szkolenia uzupełniającego zawiera: 

1) zakres tematyczny; 

2) wskazanie metod realizacji poszczególnych tematów szkolenia, w tym opis zajęć 

w terenie, oraz pomocy dydaktycznych; 

3) wykaz materiałów szkoleniowych, które będą udostępnione uczestnikom szkolenia; 

4) wykaz osób prowadzących zajęcia dydaktyczne z zakresu poszczególnych tematów 

szkolenia, z podaniem imion i nazwisk oraz tytułów zawodowych lub naukowych tych 

osób; 

                                                           
1) 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).
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5) wskazanie bazy dydaktyczno-lokalowej, niezbędnej do przeprowadzenia szkoleń. 

3. Zajęcia dydaktyczne objęte programem szkolenia mogą prowadzić osoby, które 

posiadają: 

1) wykształcenie wyższe; 

2) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe odpowiadające zakresowi tematycznemu 

prowadzonych zajęć. 

 4. Zakres tematyczny programów szkoleń, metody realizacji i materiały szkoleniowe, 

wymagają zatwierdzenia: 

1) przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w przypadku szkoleń dla doradców 

rolnych, rolnośrodowiskowych i ekspertów przyrodniczych w terminie nie później 

niż 7 dni przed dniem ogłoszenia informacji o szkoleniu lub szkoleniu 

uzupełniającym; 

2) przez ministra właściwego do spraw środowiska w przypadku szkoleń dla doradców 

leśnych w terminie nie później niż 7 dni przed dniem ogłoszenia informacji 

o szkoleniu lub szkoleniu uzupełniającym. 

§ 3. Szkolenie lub szkolenie uzupełniające prowadzi się w formie: 

1) stacjonarnej, w tym w metodą ćwiczeń; 

2) kształcenia na odległość; 

3) mieszanej, łączącej obie formy wymienione w pkt 1 i 2. 

§ 4. 1. Ukończenie szkolenia potwierdza zaświadczenie o jego ukończeniu. 

2. Zaświadczenie wydaje się uczestnikowi szkolenia, jeżeli: 

1) w przypadku szkolenia prowadzonego w formie: 

a) stacjonarnej, innej niż forma ćwiczeń – uczestniczył w co najmniej 90% godzin zajęć 

dydaktycznych objętych programem szkolenia, 

b) mieszanej – uczestniczył w co najmniej 90% godzin zajęć dydaktycznych objętych 

programem szkolenia, innych niż ćwiczenia oraz zaliczył wszystkie pytania 

sprawdzające w części realizowanej metodą kształcenia na odległość, 

c) zaliczył pytania sprawdzające i test kompetencji w przypadku szkoleń prowadzonych 

w formie kształcenia na odległość; 

2) w przypadku szkolenia stacjonarnego prowadzonego metodą ćwiczeń – uczestniczył 

w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych objętych programem szkolenia metodą 

ćwiczeń.  

3. Jeśli uczestnik zadeklaruje decyzję o przystąpieniu do egzaminu, upoważniającego do 

wpisu na listę doradców rolniczych, rolnośrodowiskowych, ekspertów przyrodniczych lub 
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doradców leśnych, lub uczestniczy w kształceniu uzupełniającym, otrzymuje zaświadczenie 

o ukończeniu szkolenia i zadaniu/lub niezdaniu egzaminu. 

4. Zaświadczenie wydaje się w terminie nie później niż 14 dni od dnia ukończenia 

szkolenia lub zdania egzaminu. 

5. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.  

6. Jeżeli uczestnik szkolenia ze względu na chorobę, poświadczoną zaświadczeniem 

lekarskim, lub innych uzasadnionych wystąpieniem zdarzenia losowego, nie może przystąpić 

do egzaminu, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w zakresie doradców rolniczych, 

rolnośrodowiskowych, ekspertów przyrodniczych lub Dyrektor Generalny Lasów 

Państwowych w zakresie doradców leśnych wyznacza inny termin egzaminu, informując 

uczestnika na piśmie. 

 

§ 5. 1. Odpowiednio dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego lub Dyrektor Generalny Lasów 

Państwowych w celu przeprowadzania egzaminu publikuje ogłoszenie w prasie centralnej na 

stronie internetowej odpowiednio CDR lub Lasów Państwowych.  

2. W przypadku egzaminów uzupełniających dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego 

informuje odpowiednio doradców rolniczych, doradców rolnośrodowiskowych, ekspertów 

przyrodniczych i doradców leśnych za pośrednictwem poczty internetowej o terminie 

i miejscu egzaminu uzupełniającego. 

3. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych informuje dyrektora Centrum Doradztwa 

Rolniczego o terminie i miejscu egzaminu uzupełniającego w terminie nie później niż 35 dni 

przed dniem egzaminu uzupełniającego. 

 

§ 6. 1. Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego przedkłada ministrowi właściwemu do 

spraw rozwoju wsi; 

1) testy lub pytania egzaminacyjne lub pytania sprawdzające do zatwierdzenia 

w terminie nie później niż 14 dni roboczych przed wyznaczonym terminem 

egzaminu lub egzaminu uzupełniającego dla doradców rolniczych, 

rolnośrodowiskowych i ekspertów przyrodniczych; 

2) propozycję składu komisji egzaminacyjnej w terminie nie później niż 7 dni 

roboczych przed wyznaczonym terminem egzaminu lub egzaminu uzupełniającego 

dla doradców rolniczych, rolnośrodowiskowych, ekspertów przyrodniczych. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi akceptuje dokumenty, o których mowa 

w pkt 1 i 2, lub zgłasza uwagi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania. 
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3. Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego niezwłocznie uwzględnia uwagi przesłane 

przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. 

 

§ 7. Odpowiednio Centrum Doradztwa Rolniczego i Lasy Państwowe mają obowiązek 

przechowywać dokumentację, związana z organizacją szkoleń, szkoleń uzupełniających, 

egzaminów i egzaminów uzupełniających do roku 2023. 

 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
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Załącznik 

do rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia ... (poz. ...) 

 

pieczęć organizatora 

 

ZAŚWIADCZENIE 

O UKOŃCZENIU SZKOLENIA 

Pan/i : 

 
imię (imiona)    
nazwisko     
nazwisko rodowe    
urodzony/a     
w (miejscowość)    

 
 

ukończył/a szkolenie 
 
 

pn.  
„...........................................................................................” 

 
w terminie od (dzień/miesiąc/rok)……. do  (dzień/miesiąc/rok) 

i w dniu ………...  
zdał/a egzamin z wynikiem pozytywnym 

zrezygnowała z przystąpienia do egzaminu2). 
 
 
 

 
Nr zaświadczenia ……./CC/OR/201... r./C 
 

 
 
 
 

Podpis i pieczątka  
Dyrektora   

 
Miejscowość .......................................... , dnia ………………...r. 

  

                                                           
2)

 Niepotrzebne skreślić. 
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pieczęć organizatora 

 
 
 
Ramowy program szkolenia 
 

 

Lp. Tematy 
Liczba godzin zajęć 

teoretycznych ćwiczeń 

1    

2 
  

 

 

3 
   

 

 

 

4 
   

 

  

5 
 

 

  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 Razem   
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UZASADNIENIE 

 

Projekt niniejszego rozporządzenia został opracowany na podstawie art. 54 ustawy 

z dnia ... 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. Projektowane rozporządzenie określa warunki 

i sposób prowadzenia szkoleń i szkoleń uzupełniających dla podmiotów, w zakresie 

określonym w art. 15 ust. 4 i 5 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.), oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających.  

Projektowane rozporządzenie ma na celu podniesienie poziomu świadczenia usług 

doradczych przez doradców rolniczych, rolnośrodowiskowych i leśnych oraz ekspertów 

przyrodniczych poprzez wprowadzenie obowiązkowych szkoleń i szkoleń uzupełniających, 

kończących się egzaminem lub egzaminem uzupełniającym, stanowiącym podstawę wpisu na 

listę doradców. Szkolenia i szkolenia uzupełniające dla doradców rolniczych, 

rolnośrodowiskowych, ekspertów przyrodniczych prowadzone są na podstawie programów 

szkolenia, opracowanych w Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) natomiast dla doradców 

leśnych – przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Zakres tematyczny programów 

szkoleń, metody realizacji i materiały szkoleniowe wymagają zatwierdzenia odpowiednio 

przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi lub Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych.   

Zgodnie z treścią § 4 – szkolenia mogą być prowadzone w formie stacjonarnej, 

kształcenia na odległość lub mieszanej, łączącej obie ww formy. Projekt rozporządzenia 

określa w § 4 warunki, jaki musi spełnić uczestnik szkolenia lub szkolenia uzupełniającego, 

aby otrzymać zaświadczenie o jego ukończeniu, które upoważnia do przystąpienia 

odpowiednio do egzaminu lub egzaminu uzupełniającego. 

Dyrektor CDR przeprowadza egzamin lub egzamin uzupełniający dla doradców 

rolniczych, rolnośrodowiskowych, ekspertów przyrodniczych po wcześniejszym uzyskaniu 

akceptacji ministra właściwego do spraw rozwoju wsi następujących dokumentów: testów lub 

pytań egzaminacyjnych, propozycji składu komisji egzaminacyjnej. Egzamin lub egzamin 

uzupełniający dla doradców leśnych przeprowadza Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, 

który podobnie jak dyrektor CDR wydaje zaświadczenie o jego zadaniu. W przypadkach 
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losowych, na podstawie przepisu w § 4 ust. 6, uczestnik szkolenia może przystąpić do 

egzaminu w innym terminie, wskazanym odpowiednio przez dyrektora CDR lub Dyrektor 

Generalny Lasów Państwowych. Ponieważ listy wszystkich doradców prowadzi dyrektor 

Centrum Doradztwa Rolniczego, proponujmy, aby Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 

informował go o planowanym terminie szkoleń uzupełniających na 35 dni przed ich 

rozpoczęciem. Zgodnie z § 5 – informacja o egzaminach podawana jest w prasie centralnej 

i na stronie internetowej odpowiednio CDR lub Lasów Państwowych, natomiast 

o egzaminach uzupełniających za pośrednictwem poczty internetowej.  

Zgodnie z zasadą n+3 wydatkowania środków w ramach PROW 2014–2020, 

zaproponowano w § 7, aby wszelką dokumentację, związaną z działalnością prowadzoną na 

podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, odpowiednio CDR lub Lasy Państwowe, 

przechowywały do 2023 roku. 

Zaprojektowano przepisy mają na celu zapewnienie odpowiedniej jakości usługi 

doradcze oraz jednolite standardy ich świadczenia.  

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym 

nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Projekt rozporządzenia nie znajduje się w programie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

szkoleń i egzaminów dla doradców, których dotyczą działania 

objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020.  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Zofia Szalczyk 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Marek Cieśliński 22 623 15 75 

Data sporządzenia: 

23.01.2015 r. 

 

Źródło: 

upoważnienie ustawowe. 

Prawo UE. 

 

Nr w wykazie prac: 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W art. 15 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 określono minimalny zakres 

zadań, jakie stoją przed doradztwem rolniczym. Określono też, że podmioty, wybrane do ich realizacji, 

powinny posiadać odpowiednio wykształcony i stale doskonalony personel. Aby zapewnić wysoko 

wykwalifikowaną i stale doskonaloną kadrę, świadczącą na odpowiednim poziomie, wg jednolitych 

standardów, usługi doradcze określone w ww. artykule rozporządzenia UE, niezbędne jest wprowadzenie do 

porządku prawnego regulacji określających zasady i warunki prowadzenia szkoleń, szkoleń uzupełniających, 

egzaminów i egzaminów uzupełniających.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Utworzenie na gruncie prawa krajowego przepisów dotyczących kwalifikacji, zasad doskonalenia 

zawodowego doradców rolniczych oraz uzyskiwania uprawnień do wpisu na listę doradców – specjalistów 

poprzez określenie szczegółowych zasad prowadzenia szkoleń, egzaminowania i prowadzenia list doradców. 

W projektowanym rozporządzeniu zostanie stworzony odpowiedni system instytucjonalny dla zapewnienia 

odpowiedniej jakości szkoleń, w tym zatwierdzania programów szkoleniowych i materiałów, niezbędnych dla 

prawidłowego świadczenia usług doradczych. Zaplanowano, aby podobnie jak w obecnym okresie 

programowania, Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie prowadziło listy doradców oraz 

organizowało szkolenia, szkolenia uzupełniające, a dyrektor CDR przeprowadzał egzaminy i egzaminy 

uzupełniające dla osób ubiegających się o status doradcy rolniczego, doradcy rolnośrodowiskowego lub 

eksperta przyrodniczego, natomiast Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe będzie prowadzić 

szkolenia i szkolenia uzupełniające dla doradców leśnych, a Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 

egzaminy i egzaminy uzupełniające. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Stanowienie przez kraje członkowskie UE systemów doradztwa rolniczego jest obowiązkowe od 1 stycznia 

2007 r. W większości krajów ustanowiono publiczno-prywatny system doradztwa rolniczego. Biorąc pod uwagę 

fakt, że unijne rozporządzenia, stanowiące podstawę do stanowienia systemu szkoleń doradców rolniczych 

w nowym okresie programowania, zostały opublikowane w grudniu 2013 r., trudno oczekiwać, by wprowadzono 

już na ich podstawie odpowiednie regulacje prawne w porządku prawnych krajów członkowskich UE. 
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podmioty doradcze: 

publiczne i prywatne 

oraz Centrum Doradztwa 

Rolniczego, które 

prowadzi szkolenia 

i przeprowadza 

egzaminy dla osób 

ubiegających się o status 

doradcy rolnego, 

rolnośrodowiskowego 

i eksperta 

przyrodniczego; Ponadto 

projektowane 

rozporządzenia będzie 

oddziaływać na 

Państwowe 

Gospodarstwo Leśne 

„Lasy Państwowe”, które 

będzie szkolić 

i przeprowadzać 

egzaminy dla osób 

ubiegających się o status 

doradcy leśnego. 

16 wojewódzkich 

ośrodków doradztwa 

rolniczego, ok. 200 

prywatnych 

podmiotów 

doradczych, 

Państwowe 

Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe ze 

430 nadleśnictwami, 

Centrum Doradztwa 

Rolniczego. 

Konsultacje z podmiotami 

zaangażowanymi we 

wdrażanie Programu 

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 

2007–2013, doświadczenia 

związane z wdrażaniem 

PROW 2007–2013. 

Wpływ na zatrudnienie 

i organizację tych 

podmiotów z uwagi na 

przypisane im zadania 

w PROW 2014–2020.  

Beneficjenci Programu: 

publiczne i prywatne 

podmioty doradcze oraz 

rolnicy. 

Wynikająca z 

Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

2014–2020. 

Projekt PROW 2014–2020. Umożliwienie realizacji 

przez beneficjentów 

projektów z udziałem 

środków publicznych.  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projektowane w rozporządzeniu regulacje ściśle wiążą się z funkcjonowaniem systemu doradztwa rolniczego 

oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, w części, wynikającej z treści art. 15 ust. 4 i 5 

rozporządzenia UE nr 1305/2013.  

Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do zaopiniowania przez instytucje i podmioty związane 

z wdrażaniem PROW 2014–2020 oraz jednostki doradztwa rolniczego. W szczególności zostanie przekazany do 

Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz do: 

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 

Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność”, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”, 

Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”, Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji 

Rolniczych, Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Związku Zawodowego 

Centrum Narodowe Młodych Rolników, Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, Krajowej 

Rady Izb Rolniczych, Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej 

„Solidarni”, Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP, Krajowego Związku Rewizyjnego 

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Rady Gospodarki Żywnościowej, Polskiej Konfederacji Pracodawców 

Prywatnych „Lewiatan”, Związku Rzemiosła Polskiego, Forum Związków Zawodowych, Związku Zawodowego 

Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”, Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, 

Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych, Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
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6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
            

Źródła finansowania  Opłaty uczestników szkoleń. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

 

W projektowanym rozporządzeniu przyjęto zasadę, że koszty szkoleń i egzaminów 

pokrywają uczestnicy szkoleń, niezależnie od miejsca zatrudnienia – w publicznym lub 

prywatnym podmiocie doradczym. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

- - - - - - - 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

- 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

. 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

rolnicy Wejście w życie projektowanego rozporządzenia poprzez podwyższenie 

kwalifikacji doradców rolniczych i rolnośrodowiskowych, ekspertów 

przyrodniczych i doradców leśnych przyczyni się do zapewnienia 

rolnikom i posiadaczom lasów profesjonalnego doradztwa przy 

uzyskiwaniu pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz przestrzegania przepisów 

WPR, co wpłynie pozytywnie na rozwój rolnictwa i leśnictwa i przyczyni 

się m.in. do zwiększenia liczby konkurencyjnych gospodarstw rolnych, 

wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym. 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  
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8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

X nie dotyczy 

  tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy, przez 

m.in. utworzenie grupy wyspecjalizowanych, wysoko wykwalifikowanych i objętych kształceniem ustawicznym 

doradców, dzięki czemu możliwości zatrudnienia osób wpisanych na listę będą większe. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

W związku ze wskazaniem w art. 15 ust. 4 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1305/2013 zagadnień dotyczących ochrony środowiska i praktyk 

korzystnych dla klimatu i środowiska, a także leśnictwa, wśród priorytetów działalności 

doradczej, niezbędne jest przygotowanie doradców i przeprowadzenie szkoleń w tym 

zakresie. Wzrost wiedzy na temat ochrony środowiska wśród doradców przyczyni się 

do pozytywnego wpływu na środowisko poprzez upowszechnienie wśród rolników 

i mieszkańców obszarów wiejskich zasad zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego 

ochronę środowiska.  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
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12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia stworzy podstawy prawne dla zapewnienia wysokiej jakości 

usług doradczych, w szczególności świadczonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2014–2020, przyczyniając się tym samym do realizacji wytycznych odnośnie do systemu doradztwa rolniczego, 

określonych w art. 15 ust. 4 rozporządzenia UE nr 1305/2013. Ocena stosowania przepisów, zaprojektowanych 

w rozporządzeniu, będzie prowadzona w sposób ciągły poprzez system monitorowania w ramach nadzoru nad 

Centrum Doradztwa Rolniczego i oceny przez uczestników szkoleń. Ponadto wykonana zostanie ocena ex ante 

oraz ocena ex post w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.  

Wskaźniki monitorowania zostaną zdefiniowane w powiązaniu z celami PROW.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą 

działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61/01/KC 



 
 

Projekt 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1) 

z dnia 

w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich 

 

Na podstawie art. 58 ustawy z dnia … 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. 

poz. …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) tryb opracowywania i zmiany planu działania, a także jego zakres i sposób jego 

realizacji; 

2) tryb opracowywania i zmiany dwuletniego planu operacyjnego, a także jego zakres; 

3) szczegółowy zakres zadań jednostki centralnej, jednostek regionalnych, Centrum 

Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, zwanego dalej „CDR”, i wojewódzkich 

ośrodków doradztwa rolniczego, zwanych dalej „WODR”, w zakresie funkcjonowania 

krajowej sieci obszarów wiejskich, zwanej dalej „KSOW”, oraz sposób ich 

wykonywania. 

§ 2. Do zadań jednostki centralnej, oprócz zadań wymienionych w art. 55 ust. 2 ustawy 

z dnia … 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, zwanej dalej „ustawą”, należy w szczególności: 

1) zapewnienie wymiany informacji i doświadczeń oraz prowadzenia dyskusji na temat 

rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy partnerami KSOW na poziomie krajowym; 

2) ułatwianie partnerom KSOW tworzenia sieci kontaktów na poziomie krajowym 

i międzynarodowym; 

3) zarządzanie na poziomie krajowym stroną internetową KSOW, zwaną dalej „portalem 

KSOW”, oraz internetowymi narzędziami umożliwiającymi wymianę informacji 

i prowadzenie dyskusji pomiędzy partnerami KSOW; 

4) zapewnienie promocji i informacji o KSOW na poziomie krajowym; 

                                                      
1)

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261). 
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5) realizacja planu działania, zwanego dalej „planem działania”, o którym mowa w art. 54 

ust. 3 lit. b 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”, na poziomie krajowym na 

podstawie dwuletnich planów operacyjnych; 

6) opracowanie co pół roku informacji oraz co dwa lata sprawozdań z realizacji dwuletnich 

planów operacyjnych, a także co dwa lata sprawozdań z realizacji planu działania, we 

współpracy z jednostkami regionalnymi, agencją płatniczą, podmiotami wdrażającymi, 

o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy, CDR oraz organem pomocniczym, 

o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, zwanym dalej „grupą roboczą”; 

7) zapewnienie obsługi organizacyjnej i technicznej grupy roboczej oraz grup 

tematycznych, o których mowa w art. 57 ust. 3 pkt 3 ustawy; 

8) koordynacja współpracy oraz zapewnienie dostępu partnerów do działań europejskiej 

sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, o której mowa w art. 52 rozporządzenia 

nr 1305/2013, zwanej dalej „ESROW”, w tym współpraca międzynarodowa z KSOW 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z innymi podmiotami. 

§ 3. Do zadań jednostki regionalnej, oprócz zadań wymienionych w art. 55 ust. 3 ustawy, 

należy w szczególności: 

1) zapewnienie wymiany informacji i doświadczeń oraz prowadzenia dyskusji na temat 

rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy partnerami na poziomie województwa; 

2) ułatwianie partnerom KSOW tworzenia sieci kontaktów na poziomie województwa; 

3) zarządzanie na poziomie województwa portalem KSOW oraz internetowymi narzędziami 

umożliwiającymi wymianę informacji i prowadzenie dyskusji pomiędzy partnerami 

KSOW; 

4) zapewnienie promocji i informacji o KSOW na poziomie województwa;  

5) udział w opracowaniu planu działania i dwuletnich planów operacyjnych w zakresie 

zadań realizowanych na poziomie wojewódzkim we współpracy z partnerami KSOW 

działającymi na terenie województwa, WODR oraz organem opiniodawczo-doradczym, 

o którym mowa w art. 57 ust. 2 ustawy, zwanym dalej „wojewódzką grupą roboczą”; 

6) współpraca z jednostką centralną i innymi jednostkami regionalnymi w zakresie realizacji 

planu działania; 
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7) opracowanie co pół roku informacji oraz co dwa lata sprawozdań z realizacji dwuletnich 

planów operacyjnych, a także co dwa lata sprawozdań z realizacji planu działania 

w zakresie zadań realizowanych na poziomie wojewódzkim we współpracy 

z wojewódzką grupą roboczą oraz WODR; 

8) obsługa organizacyjna i techniczna wojewódzkiej grupy roboczej oraz grup 

tematycznych, o których mowa w art. 57 ust. 4 pkt 3 ustawy; 

9) kontrola WODR na poziomie województwa w zakresie realizacji zadań Sieci na rzecz 

innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), zwanej dalej „SIR”; 

10) współpraca z jednostkami odpowiadającymi jednostkom regionalnym KSOW w innych 

państwach członkowskich Unii Europejskiej i innymi podmiotami na poziomie 

międzyterytorialnym oraz zapewnienie dostępu partnerom wojewódzkim do ich 

odpowiedników w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

§ 4. Do zadań CDR należy w szczególności:  

1) opracowanie we współpracy z jednostką centralną kryteriów oceny innowacyjności 

w ramach SIR, stosowanych przy wyborze projektów zgłaszanych do realizacji w ramach 

planów operacyjnych; 

2) promocja wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, 

w tym promowanie i informowanie o SIR na poziomie krajowym; 

3) opracowanie metodologii tworzenia i identyfikowania projektów współpracy oraz 

prowadzenie i aktualizowanie bazy takich projektów na swojej stronie internetowej; 

4) upowszechnianie na swojej stronie internetowej wyników prac badawczych 

i wdrożeniowych na poziomie krajowym;  

5) podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów KSOW o zasięgu krajowym w zakresie 

zarządzania projektami innowacyjnymi; 

6) pełnienie funkcji brokera innowacji na poziomie krajowym i koordynowanie 

wykonywania tej funkcji przez WODR na poziomie wojewódzkim; 

7) wyszukiwanie i aktywizowanie potencjalnych partnerów do współpracy w zakresie 

wdrażania projektów innowacyjnych na poziomie krajowym; 

8) rozpowszechnianie informacji i wiedzy na temat sposobu współpracy w projektach 

obejmujących zróżnicowanych podmiotowo partnerów; 

9) informowanie środowiska naukowego o potrzebach w zakresie badań dotyczących 

praktyki rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego; 
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10) współpraca z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami 

i organizacjami działającymi na rzecz innowacji oraz siecią Europejskiego Partnerstwa 

Innowacyjnego, zwaną dalej „siecią EPI”, w tym selekcja projektów zgłaszanych do 

europejskiej nagrody za realizację najlepszych projektów innowacyjnych w rolnictwie 

i na obszarach wiejskich; 

11) prowadzenie na poziomie krajowym działań animacyjnych i sieciujących wśród 

zainteresowanych podmiotów, w tym moderowanie prac grup tematycznych dotyczących 

tematów o potencjale innowacyjnym powstających w ramach SIR; 

12) doradztwo i pomoc w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji na 

poziomie krajowym; 

13) doradztwo i pomoc w tworzeniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz 

innowacji na poziomie krajowym. 

§ 5. Do zadań WODR należy w szczególności: 

1) realizacja planu działania na poziomie wojewódzkim w zakresie zadań SIR na podstawie 

dwuletnich planów operacyjnych; 

2) promocja wdrażania w rolnictwie i na obszarach wiejskich innowacyjnych rozwiązań na 

poziomie województwa;  

3) wyszukiwanie i aktywizowanie potencjalnych partnerów do współpracy w zakresie 

wdrażania projektów innowacyjnych na poziomie województwa; 

4) prowadzenie i aktualizowanie bazy projektów współpracy na poziomie województwa na 

swoich stronach internetowych; 

5) działania na rzecz tworzenia projektów współpracy i identyfikowanie takich projektów 

w zakresie dotyczącym województwa; 

6) pełnienie funkcji brokera innowacji na poziomie województwa; 

7) upowszechnianie na swoich na stronach internetowych wyników prac badawczych 

i wdrożeniowych dotyczących województw;  

8) podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów KSOW z województwa w zakresie 

zarządzania projektami innowacyjnymi; 

9) informowanie lokalnego środowiska naukowego o potrzebach w zakresie badań 

dotyczących praktyki rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego w województwie; 

10) współpraca z wojewódzkimi jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami 

i organizacjami działającymi na rzecz innowacji w województwie oraz siecią EPI, w tym 
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w selekcja projektów o zasięgu wojewódzkim, zgłaszanych do europejskiej nagrody za 

realizację najlepszych projektów innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich; 

11) prowadzenie na poziomie wojewódzkim działań animacyjnych i sieciujących wśród 

zainteresowanych podmiotów z województwa, w tym moderowanie prac wojewódzkich 

grup tematycznych, dotyczących tematów o potencjale innowacyjnym; 

12) doradztwo i pomoc w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji na 

poziomie województwa; 

13) doradztwo i pomoc w tworzeniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz 

innowacji na poziomie województwa; 

14) zapewnienie przepływu informacji oraz ułatwianie nawiązania współpracy w obszarze 

innowacji pomiędzy podmiotami sektora rolno-spożywczego, naukowo-badawczego 

i doradztwem w województwie. 

§ 6. 1. Jednostka centralna oraz jednostki regionalne tworzą bazy danych teleadresowych 

partnerów działających na poziomie krajowym i wojewódzkim, zainteresowanych współpracą 

w ramach KSOW, w celu ich identyfikacji, które umieszczają na portalu KSOW. 

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się w szczególności przez: 

1) organizację posiedzeń grupy roboczej i wojewódzkich grup roboczych oraz tworzenie 

grup tematycznych; 

2) opracowywanie i opiniowanie dokumentów dotyczących funkcjonowania KSOW; 

3) ułatwianie wymiany informacji i doświadczeń oraz prowadzenia dyskusji na temat 

rozwoju obszarów wiejskich; 

4) wydawanie publikacji i sporządzanie analiz; 

5) organizowanie szkoleń, wizyt i wyjazdów studyjnych; 

6) podejmowanie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących KSOW. 

§ 7. Jednostka centralna oraz jednostki regionalne zapewniają wymianę informacji 

i doświadczeń oraz prowadzenia dyskusji na temat rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy 

partnerami KSOW w szczególności przez: 

1) organizację posiedzeń grupy roboczej i wojewódzkich grup roboczych oraz tworzenie 

grup tematycznych; 

2) udostępnienie portalu KSOW i innych narzędzi internetowych; 

3) działania edukacyjne, szkoleniowe lub promocyjne; 

4) opracowanie i publikację materiałów informacyjnych lub promocyjnych; 

5) przygotowanie i udostępnienie ekspertyz lub analiz. 
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§ 8. Jednostka centralna oraz jednostki regionalne ułatwiają partnerom KSOW tworzenie 

sieci kontaktów, prowadząc działania aktywizujące, polegające w szczególności na: 

1) organizacji spotkań, targów, warsztatów, wizyt lub wyjazdów; 

2) organizacji moderowanych tematycznych dyskusji na portalu KSOW; 

3) organizacji posiedzeń grupy roboczej i wojewódzkich grup roboczych; 

4) tworzeniu grup tematycznych, powoływanych z inicjatywy partnerów lub własnej 

w oparciu o tematy zgłaszane przez partnerów. 

§ 9. Zarządzanie portalem KSOW oraz internetowymi narzędziami umożliwiającymi 

wymianę informacji i prowadzenie dyskusji pomiędzy partnerami odbywa się 

w szczególności przez: 

1) zapewnienie stałego dostępu do ich zawartości; 

2) bieżącą aktualizację zamieszczonych treści; 

3) dbałość o ich funkcjonalność; 

4) organizację moderowanych dyskusji tematycznych. 

§ 10. Jednostka centralna oraz jednostki regionalne zapewniają promocję i informację 

o KSOW w szczególności przez: 

1) publikowanie na portalu KSOW i wykorzystanie innych narzędzi internetowych; 

2) organizację spotkań, targów, wizyt i wyjazdów studyjnych; 

3) działania edukacyjne i szkoleniowe; 

4) wydawanie materiałów informacyjnych i promocyjnych; 

5) dystrybucję gadżetów promocyjnych. 

§ 11. Współpraca jednostki centralnej, jednostek regionalnych oraz partnerów KSOW 

z ich odpowiednikami w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w ramach  

ESROW odbywa się w szczególności przez: 

1) udział w spotkaniach organizowanych przez ESROW oraz KSOW i partnerów w innych 

państwach członkowskich Unii Europejskiej; 

2) organizowanie na terenie kraju spotkań dla przedstawicieli organów, instytucji 

i organizacji z innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz struktury ESROW; 

3) opracowywanie i opiniowanie dokumentów dotyczących funkcjonowania ESROW; 

4) wydawanie publikacji i sporządzanie analiz; 

5) organizowanie szkoleń; 

6) podejmowanie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących ESROW. 

§ 12. 1. Dla KSOW, na lata 2014–2020, tworzy się jeden plan działania. 
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2. Plan działania jest realizowany na podstawie dwuletnich planów operacyjnych. 

3. Plan działania zawiera w szczególności: 

1) wskazanie okresu, przez jaki będzie realizowany; 

2) określenie celów i priorytetów, jakie będą realizowane; 

3) kryteria wyboru projektów do realizacji w ramach planów operacyjnych; 

4) opis następujących działań przewidzianych w art. 54 ust. 3 lit. b rozporządzenia 

nr 1305/2013 i Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanym 

dalej „programem”: 

a) rozpowszechnianie informacji na temat wyników monitoringu i oceny realizacji 

działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie finansowej 2014–2020, 

b) zapewnienie działań sieciujących dla doradców i służb wspierających wdrażanie 

innowacji na obszarach wiejskich, 

c) gromadzenie przykładów projektów z zakresu wszystkich priorytetów programu, 

d) zapewnienie szkoleń i sieciowania lokalnych grup działania, w tym pomoc techniczna 

w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej, ułatwianie współpracy 

pomiędzy lokalnymi grupami działania, 

e) poszukiwanie i wsparcie dla partnerów do współpracy w ramach działania 

„Współpraca”, o którym mowa w art. 35 rozporządzenia nr 1305/2013, 

f) ułatwianie wymiany wiedzy tematycznej i analitycznej pomiędzy podmiotami 

uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie 

rezultatów, 

g) współpracę z ESROW, 

h) plan komunikacyjny: 

 obejmujący działania informacyjne dotyczące warunków i trybu przyznawania  

pomocy w ramach programu oraz jego rezultatów i wkładu Unii Europejskiej 

w jego realizację, 

 uwzględniający cele i działania określone w strategii komunikacji instytucji 

zarządzającej oraz wyznaczający podział zadań pomiędzy instytucją zarządzającą 

i KSOW, 

 określający grupy docelowe działań komunikacyjnych, do których są one 

adresowane; 

5) harmonogram realizacji działań w ujęciu rocznym; 
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6) plan finansowy z podziałem na poszczególne działania i lata realizacji ze wskazaniem 

źródła ich finansowania; 

7) zakres i sposób sporządzania półrocznych informacji z realizacji planów operacyjnych 

oraz dwuletnich sprawozdań z realizacji tych planów oraz planu działania w ramach 

okresowego przeglądu realizacji tych planów, a także tryb opiniowania tych informacji i 

sprawozdań przez wojewódzkie grupy robocze i grupę roboczą oraz odpowiednio 

zgłaszania propozycji rekomendacji i wydawania rekomendacji sprawie zmian tych 

planów. 

4. Jednostka centralna, we współpracy z jednostkami regionalnymi, opracowuje 

formularz ankiety w celu zebrania propozycji dodatkowych działań do realizacji w ramach 

planu działania, oprócz wymienionych w ust. 3 pkt 4. 

5. Formularz, o którym mowa w ust. 4, zamieszcza się na portalu KSOW oraz stronach 

internetowych administrowanych przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw 

rozwoju wsi oraz urzędy marszałkowskie, z możliwością jego pobrania lub wypełnienia 

i przesłania drogą elektroniczną. Zawiadomienie w tej sprawie jednostka centralna wysyła 

partnerom krajowym, CDR, agencji płatniczej oraz podmiotom wdrażającym, a jednostka 

regionalna partnerom wojewódzkim oraz WODR, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia 

w życie rozporządzenia, wskazując sposób oraz termin przekazania ankiet, który nie może 

być krótszy niż 14 dni od dnia wysłania zawiadomienia.  

6. Po zebraniu nadesłanych ankiet, jednostka centralna we współpracy z jednostkami 

regionalnymi opracowuje w terminie 2 miesięcy projekt planu działania, który jednostki 

regionalne niezwłocznie przekazują do zaopiniowania wojewódzkim grupom roboczym 

w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia jego otrzymania. Wojewódzka grupa robocza 

wyraża swoją opinię w uchwale większością głosów swoich członków. 

7. Po przekazaniu przez jednostki regionalne opinii wojewódzkich grup roboczych 

o projekcie planu działania, jednostka centralna sporządza na ich podstawie plan działania, 

który przedkłada do akceptacji grupie roboczej. Grupa robocza akceptuje plan działania 

w trybie określonym w art. 57 ust. 5–8 ustawy. 

8. Po zaakceptowaniu planu działania przez grupę roboczą, jednostka centralna 

niezwłocznie zamieszcza go na portalu KSOW. 

§ 13. 1. Plan działania może być zmieniany. 
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2. Projekt zmiany planu działania wraz z uzasadnieniem mogą w szczególności złożyć 

podmioty wymienione w § 12 ust. 5 zdanie drugie i ust. 7. Projekt składa się jednostce 

centralnej. 

3. Jednostka centralna wysyła projekt zmiany planu działania, z pominięciem 

projektodawcy, jednostkom regionalnym, CDR, agencji płatniczej oraz podmiotom 

wdrażającym, a jednostka regionalna WODR oraz wojewódzkiej grupie roboczej, z terminem 

zaopiniowania nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania. Wojewódzka grupa robocza 

wyraża swoją opinię w uchwale większością głosów swoich członków. 

4. Opinie dotyczące projektu zmiany planu działania są przekazywane jednostce 

centralnej bezpośrednio, a w przypadku opinii WODR oraz wojewódzkiej grupie roboczej  

– za pośrednictwem jednostki regionalnej. § 12 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

§ 14. 1. Plan operacyjny zawiera w szczególności: 

1) wskazanie okresu, przez jaki będzie realizowany; 

2) opis operacji planowanych do realizacji, zawierający: 

a) temat operacji zgodny z zakresem działań określonych w planie działania, 

b) formę realizacji operacji, 

c) określenie grupy docelowych odbiorców operacji, 

d) harmonogram realizacji operacji w ujęciu kwartalnym, 

e) plan finansowy zgodny z planem finansowym planu działania, z podziałem na 

działania składające się na plan działania, w tym wskazanie szacunkowych kosztów 

każdej operacji w ujęciu kwartalnym i łącznej wartości realizacji wszystkich operacji 

zaplanowanych w ramach poszczególnych działań z podziałem na formę ich realizacji 

oraz źródła ich finansowania. 

2. W terminie do dnia 30 kwietnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji planu 

operacyjnego, z zastrzeżeniem § 21, jednostka centralna zamieszcza na portalu KSOW, 

opracowany we współpracy z jednostkami regionalnymi, formularz wniosku zgłaszającego 

propozycję operacji do realizacji w ramach planu operacyjnego, zawierający co najmniej 

elementy wymienione w ust. 1 pkt 2, z możliwością jego pobrania lub wypełnienia 

i przesłania drogą elektroniczną. Zawiadomienie w tej sprawie jednostka centralna wysyła 

partnerom krajowym, CDR, agencji płatniczej oraz podmiotom wdrażającym, a jednostki 

regionalne partnerom wojewódzkim oraz WODR, niezwłocznie po zamieszczeniu formularza, 

wskazując sposób oraz termin jego przekazania, który nie może być krótszy niż 14 dni od 

dnia wysłania zawiadomienia. 
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3. Po zebraniu nadesłanych formularzy, jednostka centralna we współpracy z jednostkami 

regionalnymi opracowuje w terminie 2 miesięcy projekt planu operacyjnego, który jednostki 

regionalne niezwłocznie przekazują do zaopiniowania wojewódzkim grupom roboczym 

w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia jego otrzymania. Wojewódzka grupa robocza 

wyraża swoją opinię w uchwale większością głosów swoich członków. § 12 ust. 7 stosuje się 

odpowiednio. 

4. Jednostka centralna zamieszcza na portalu KSOW plan operacyjny, sporządzony 

zgodnie z ust. 1–3, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok rozpoczęcia 

jego realizacji. 

5. Operacje są realizowane przez podmioty, o których mowa w § 1 pkt 4, podmioty 

wdrażające lub wykonawców wybranych przez te podmioty przy zastosowaniu przepisów 

o zamówieniach publicznych albo, jeżeli do operacji nie stosuje się tych przepisów, 

z zachowaniem zasad uczciwej konkurencyjności, równego traktowania oraz jawności. 

§ 15. 1. Plan operacyjny może być zmieniany. 

2. Z projektem zmiany planu operacyjnego wraz z uzasadnieniem mogą w szczególności 

wystąpić podmioty wymienione w § 12 ust. 5 zdanie drugie i ust. 7. Projekt składa się 

jednostce centralnej.  

3. Jednostka centralna wysyła projekt zmiany planu operacyjnego, z pominięciem 

projektodawcy, jednostkom regionalnym, CDR, agencji płatniczej oraz podmiotom 

wdrażającym, a jednostka regionalna WODR oraz wojewódzkiej grupie roboczej, z terminem 

zaopiniowania nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania. Wojewódzka grupa robocza 

wyraża swoją opinię w uchwale większością głosów swoich członków. 

4. Opinie dotyczące projektu zmiany planu operacyjnego są przekazywane jednostce 

centralnej bezpośrednio, a w przypadku opinii WODR oraz wojewódzkiej grupie roboczej  

– za pośrednictwem jednostki regionalnej. § 12 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

§ 16. Jednostka regionalna współpracuje z jednostką centralną i innymi jednostkami 

regionalnymi w zakresie realizacji planu działania w szczególności przez: 

1) wspólne przygotowywanie projektu operacji do realizacji w ramach planu operacyjnego; 

2) wspólną realizację operacji zawartych w planie operacyjnym, w tym wspólne wybieranie 

ich wykonawców; 

3) wymianę informacji o realizowanych operacjach w celu uniknięcia podwójnego 

finansowania. 
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§ 17. Obsługa organizacyjna i techniczna grupy roboczej, wojewódzkiej grupy roboczej 

oraz grupy tematycznej odbywa się w szczególności przez: 

1) organizację posiedzenia; 

2) opracowanie programu posiedzenia, projektów uchwał oraz innych materiałów 

informacyjnych związanych z tematyką posiedzenia i przekazanie ich jej członkom; 

3) sporządzenia protokołu z posiedzenia oraz podanie go do publicznej wiadomości. 

§ 18. 1. Jednostki regionalne sprawują kontrolę nad WODR w zakresie realizacji zadań 

SIR na podstawie przepisów określających funkcjonowanie jednostek doradztwa rolniczego.  

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, jednostki regionalne mogą 

w szczególności badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć 

znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadań SIR, żądać w określonym terminie 

ich dostarczenia lub udostępnienia, udzielenia ustnie lub na piśmie informacji i wyjaśnień 

dotyczących ich wykonywania oraz wydawać wytyczne. 

§ 19. Zadania CDR, określone w § 4, są wykonywane w szczególności przez: 

1) opracowywanie i opiniowanie dokumentów dotyczących funkcjonowania SIR, 

w szczególności udział w opiniowaniu projektów planu działania, planów operacyjnych 

oraz informacji półrocznych i sprawozdań z realizacji tych planów; 

2) opracowywanie dokumentów, analiz, ekspertyz i innych materiałów oraz ich 

upowszechnianie; 

3) publikowanie na swojej stronie internetowej oraz wykorzystywanie innych narzędzi 

internetowych, w tym organizacja moderowanych dyskusji tematycznych o zadaniach 

realizowanych w ramach SIR; 

4) organizację spotkań, posiedzeń, warsztatów, wyjazdów i wizyt studyjnych, w tym dla 

grup operacyjnych Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego; 

5) tworzenie i aktualizowanie elektronicznych baz danych; 

6) wyszukiwanie partnerów do wspólnej realizacji projektów innowacyjnych, tworzenie 

sieci kontaktów, gromadzenie przykładów projektów o wysokim potencjale 

innowacyjności i wymiana informacji w tym zakresie z WODR; 

7) prowadzenie działań edukacyjnych, szkoleniowych i popularyzatorskich;  

8) wydawanie publikacji o charakterze naukowym, informacyjnym i promocyjnym, a także 

poradników; 

9) udział w spotkaniach organizowanych przez sieć EPI i inne państwa członkowskie. 

§ 20. Zadania WODR, określone w § 5, są wykonywane w szczególności przez: 
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1) opiniowanie dokumentów dotyczących funkcjonowania SIR, w szczególności projektów 

planu działania, planów operacyjnych oraz informacji półrocznych i sprawozdań 

z realizacji tych planów; 

2) opracowywanie dokumentów, analiz, ekspertyz i innych materiałów oraz ich 

upowszechnianie; 

3) publikowanie na swoich stronach internetowych;  

4) organizację spotkań, posiedzeń, warsztatów, wyjazdów i wizyt studyjnych, w tym dla 

grup operacyjnych Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego; 

5) wyszukiwanie partnerów do wspólnej realizacji projektów innowacyjnych, tworzenie 

sieci kontaktów, gromadzenie przykładów projektów o wysokim potencjale 

innowacyjności i wymiana informacji w tym zakresie z CDR; 

6) tworzenie i aktualizowanie elektronicznych baz danych; 

7) prowadzenie działań edukacyjnych, szkoleniowych i popularyzatorskich;  

8) wydawanie publikacji o charakterze naukowym, informacyjnym i promocyjnym, a także 

poradników;  

9) udział w spotkaniach organizowanych przez sieć EPI i inne państwa członkowskie. 

§ 21. Projekt pierwszego planu operacyjnego opracowuje się w terminie 2 miesięcy od 

dnia sporządzenia planu działania, z tym, że terminy określone w § 14 ust. 2 zd. drugie i ust. 3 

mogą być skracane.   

§ 22. ust. 1. Jednostka centralna we współpracy z jednostkami regionalnymi dostosuje 

zakres planu działania oraz planu operacyjnego sporządzonych przed dniem wejścia w życie 

rozporządzenia do wymagań określonych w § 12 ust. 3 i 15 ust. 1 w terminie 2 miesięcy od 

dnia wejścia w życie tego rozporządzenia. 

2. Plan operacyjny, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany do dnia 31 grudnia 2015 r. 

§ 23. Realizacja ostatniego planu operacyjnego w ramach programu kończy się z dniem 

30 czerwca 2023 r. 

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
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UZASADNIENIE 

 

Opracowanie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich ma na celu wykonanie upoważnienia 

zawartego w art. 58 ustawy z dnia ... 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. poz. ...). 

Podstawy regulacji w zakresie funkcjonowania i struktury Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich zostały określone w rozdziale 8 projektu 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. Ponadto 

regulacje projektu rozporządzenia są zdeterminowane regulacjami wspólnotowymi w tym 

zakresie, w szczególności art. 54 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”, nakładającym na 

każde państwo członkowskie obowiązek utworzenia Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

(KSOW). Ponadto, przepisy art. 12 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 

z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 

przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 

(Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18) określające, iż struktura konieczna do 

funkcjonowania KSOW jest ustalana w ramach krajowych lub regionalnych właściwych 

organów, albo zewnętrznie, poprzez selekcję w drodze procedur przetargowych, bądź też 

w wyniku połączenia obu tych metod, pozostawia państwom członkowskim dużą swobodę 

w tworzeniu KSOW. Przepis ten jedynie zobowiązuje państwa członkowskie do tego, aby 

utworzona struktura była w stanie wykonać co najmniej działania, o których mowa w art. 54 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, czyli zrealizować plan działania, a ponadto, 

aby KSOW została ustanowiona i zaczęła funkcjonować oraz rozpoczęła realizację planu 

działania nie później niż w ciągu 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez Komisję programu 

rozwoju obszarów wiejskich. KSOW została utworzona na mocy art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 
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7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173). 

Projekt 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 określa podstawowe zadania jednostek tworzących 

strukturę KSOW w celu kontynuowania jej funkcjonowania. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 stanowi, że planowana 

w jego ramach struktura organizacyjna KSOW zapewnia kontynuację tej utworzonej w latach  

2007–2013. Ponadto, dalszy rozwój i zapewnienie funkcjonowania KSOW, w okresie  

2014–2020, wymaga podjęcia następujących działań ze strony instytucji zarządzającej  

– jednostki pełniącej rolę jednostki centralnej, i jednostek regionalnych: 

1) przygotowanie i opublikowanie przepisów krajowych określających zadania jednostek 

działających w strukturze organizacyjnej KSOW oraz procedur dotyczących realizacji 

zadań sieci,  

2) określenie struktury organizacyjnej jednostki centralnej oraz jednostek regionalnych, 

3) powołanie grupy roboczej ds. KSOW i wojewódzkich grup roboczych, 

4) zatwierdzenie planu działania. 

Zgodnie z PROW 2014–2020, celem KSOW jest zwiększenie udziału 

zainteresowanych stron we wdrażaniu rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie jakości 

realizacji programu rozwoju obszarów wiejskich, informowanie społeczeństwa 

i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym 

oraz promowanie innowacji w produkcji żywności na obszarach wiejskich i w leśnictwie. 

KSOW stwarza podmiotom zaangażowanym w rozwój obszarów wiejskich (zwanym 

„partnerami”) przyjazną platformę współpracy i wymiany doświadczeń. KSOW w dalszym 

ciągu powinna przyczyniać się do ożywiania i rozwijania tej współpracy w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich. Szczególnie istotne jest wzmacnianie infrastruktury przyczyniającej się 

do ułatwiania kontaktów międzysektorowych oraz budowanie postaw opartych na zaufaniu. 

Istotne jest pokazanie partnerom korzyści, które mogą być efektem tej współpracy. 

Działania KSOW będą oparte na zasadzie dwukierunkowego przepływu informacji 

oraz będą zmierzać do przyjmowania rozwiązań korzystnych dla obydwu stron. Zbudowanie 

międzysektorowego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju powinno doprowadzić 

do: 

1) innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów i wyzwań związanych 
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z wdrażaniem rozwoju zrównoważonego i rozwiązywaniem problemów bezrobocia, 

2) powstania różnorodnych mechanizmów umożliwiających każdemu z partnerów 

i sektorów wykorzystanie posiadanych kompetencji i umiejętności w celu osiągnięcia 

wspólnych celów – w sposób bardziej efektywny i zrównoważony, niż w przypadku 

działań podejmowanych przez poszczególnych partnerów i sektory na własną rękę, 

3) dostępu do większej puli zasobów, poprzez wykorzystanie pełnego zakresu możliwości 

merytorycznych, kadrowych, technicznych i finansowych każdego z partnerów 

i sektorów, 

4) nowych dynamicznych wewnętrznych sieci współpracy, które udostępnią każdemu 

z sektorów sprawniejsze metody angażowania społeczeństwa na szerszą skalę oraz 

zwiększą możliwości oddziaływania na politykę. 

KSOW ma charakter otwarty. Jej uczestnikami mogą być wszystkie podmioty 

zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich. Ich udział zapewnia jednostka centralna oraz 

jednostki regionalne, wojewódzkie grupy robocze i grupa robocza ds. KSOW na poziomie 

krajowym. Funkcjonowanie KSOW zapewni na poziomie krajowym minister właściwy do 

spraw rozwoju wsi, pełniący funkcję instytucji zarządzającej PROW 2014–2020, jako 

jednostka centralna (minister może upoważnić w drodze odrębnego rozporządzenia jednostkę 

sektora finansów publicznych albo fundację, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, 

do pełnienia funkcji jednostki centralnej), oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, 

a na poziomie wojewódzkim 16 samorządów województw, jako jednostki regionalne, oraz 

16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Podstawowe zadania jednostki centralnej 

zostały określone w ustawie upoważniającej do wydania projektowanego rozporządzenia, zaś 

w samym projekcie proponuje się natomiast, aby jednostka centralna realizowała następujące 

zadania: 

1) zapewnienie wymiany informacji i doświadczeń oraz prowadzenia dyskusji na temat 

rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy partnerami KSOW na poziomie krajowym, 

2) ułatwianie partnerom KSOW tworzenia sieci kontaktów na poziomie krajowym 

i międzynarodowym, 

3) zarządzanie na poziomie krajowym stroną internetową KSOW oraz internetowymi 

narzędziami umożliwiającymi wymianę informacji i prowadzenie dyskusji pomiędzy 

partnerami KSOW, 

4) zapewnienie promocji i informacji o KSOW na poziomie krajowym, 

5) realizacja planu działania na poziomie krajowym na podstawie dwuletnich planów 



– 16 – 

 

operacyjnych, 

6) opracowanie co pół roku informacji oraz co dwa lata sprawozdań z realizacji dwuletnich 

planów operacyjnych, a także co dwa lata sprawozdań z realizacji planu działania, we 

współpracy z jednostkami regionalnymi, instytucją zarządzającą, agencją płatniczą, 

podmiotami wdrażającymi, CDR oraz grupą roboczą, 

7) zapewnienie obsługi organizacyjnej i technicznej grupy roboczej oraz grup tematycznych, 

8) koordynacja współpracy oraz zapewnienie dostępu partnerów do działań europejskiej sieci 

na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym współpraca międzynarodowa z KSOW 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z innymi podmiotami. 

Podstawowe zadania jednostki regionalnej zostały określone, tak jak i jednostki 

centralnej, w ustawie upoważniającej do wydania projektowanego rozporządzenia. Do zadań 

jednostek regionalnych określonych w projekcie rozporządzenia należy w szczególności: 

1) zapewnienie wymiany informacji i doświadczeń oraz prowadzenia dyskusji na temat 

rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy partnerami na poziomie województwa, 

2) ułatwianie partnerom KSOW tworzenia sieci kontaktów na poziomie województwa, 

3) zarządzanie na poziomie województwa stroną internetową KSOW oraz internetowymi 

narzędziami umożliwiającymi wymianę informacji i prowadzenie dyskusji pomiędzy 

partnerami, 

4) zapewnienie promocji i informacji o KSOW na poziomie województwa, 

5) udział w opracowaniu planu działania i dwuletnich planów operacyjnych w zakresie zadań 

realizowanych na poziomie wojewódzkim we współpracy z partnerami KSOW 

działającymi na terenie województwa, wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego 

oraz wojewódzką grupą roboczą, 

6) współpraca z jednostką centralną i innymi jednostkami regionalnymi w zakresie realizacji 

planu działania, 

7) opracowanie co pół roku informacji oraz co dwa lata sprawozdań z realizacji dwuletnich 

planów operacyjnych, a także co dwa lata sprawozdań z realizacji planu działania 

w zakresie zadań realizowanych na poziomie wojewódzkim we współpracy z wojewódzką 

grupą roboczą oraz wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego, 

8) obsługa organizacyjna i techniczna wojewódzkiej grupy roboczej oraz wojewódzkich grup 

tematycznych, 
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9) kontrola wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego na poziomie województwa 

w zakresie realizacji zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 

(SIR), 

10)  współpraca z jednostkami odpowiadającymi jednostkom regionalnym KSOW w innych 

państwach członkowskich Unii Europejskiej i innymi podmiotami na poziomie 

międzyterytorialnym oraz zapewnienie dostępu partnerom wojewódzkim do ich 

odpowiedników w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Zadania jednostki regionalnej mogą być wykonywane nie tylko przez samorząd 

województwa, ale także przez podmiot, któremu ten samorząd powierzy wykonywanie tych 

zadań na podstawie umowy. W przypadku powierzenia wykonywania zadań jednostki 

regionalnej, podmiot, któremu zostaną one powierzone, niezależnie od kontroli, jakiej będzie 

podlegać ze strony samorządu województwa, z którym zawrze umowę, będzie również 

nadzorowany, podobnie jak i jednostka regionalna, przez ministra właściwego do spraw 

rozwoju wsi. 

Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w celu 

zapewnienia efektywnego upowszechniania wiedzy i doświadczeń we wdrażaniu innowacji 

w rolnictwie i na obszarach wiejskich zostanie utworzona w ramach KSOW sieć na rzecz 

innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). W ramach tej sieci realizowane będą 

działania z zakresu aktywizacji potencjalnych partnerów współpracy na rzecz innowacji, 

podnoszące wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami badawczo- 

-wdrożeniowymi oraz upowszechniania wyników prac badawczo-wdrożeniowych. Zgodnie 

z projektem 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, zadania KSOW wykonywane 

w ramach sieci SIR realizują w poszczególnych województwach wojewódzkie ośrodki 

doradztwa rolniczego, a Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie koordynuje realizację 

tych zadań. 

 Do zadań wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego określonych w projekcie 

rozporządzenia będzie należeć w szczególności: 

1) realizacja planu działania na poziomie wojewódzkim w zakresie zadań SIR na podstawie 

dwuletnich planów operacyjnych, 

2) promocja wdrażania w rolnictwie i na obszarach wiejskich innowacyjnych rozwiązań na 

poziomie województwa, 
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3) wyszukiwanie i aktywizowanie potencjalnych partnerów do współpracy w zakresie 

wdrażania projektów innowacyjnych na poziomie województwa, 

4) prowadzenie i aktualizowanie baz projektów współpracy na poziomie województwa na 

swoich stronach internetowych, 

5) działania na rzecz tworzenia projektów współpracy i identyfikowanie takich projektów 

w zakresie dotyczącym województwa, 

6) pełnienie funkcji brokera innowacji na poziomie województwa, 

7) upowszechnianie na swoich na stronach internetowych wyników prac badawczych 

dotyczących województw, 

8) podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów KSOW z województwa w zakresie 

zarządzania projektami innowacyjnymi, 

9) informowanie lokalnego środowiska naukowego o potrzebach w zakresie badań 

dotyczących praktyki rolnej w województwie, 

10) współpraca z wojewódzkimi jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami 

i organizacjami działającymi na rzecz innowacji w województwie oraz siecią 

Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego (EPI), w tym w selekcja projektów o zasięgu 

wojewódzkim, zgłaszanych do europejskiej nagrody za realizację najlepszych projektów 

innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich, 

11) prowadzenie na poziomie wojewódzkim działań animacyjnych i sieciujących wśród 

zainteresowanych podmiotów z województwa, w tym moderowanie prac wojewódzkich 

grup tematycznych, dotyczących tematów o potencjale innowacyjnym, 

12) doradztwo i pomoc w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji na 

poziomie województwa, 

13) doradztwo i pomoc w tworzeniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz 

innowacji na poziomie województwa, 

14) zapewnienie przepływu informacji oraz ułatwianie nawiązania współpracy w obszarze 

innowacji pomiędzy podmiotami sektora rolno-spożywczego, naukowo-badawczego 

i doradztwem w województwie. 

Do zadań Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie określonych w projekcie 

rozporządzenia będzie należeć w szczególności:  

1) opracowanie kryteriów oceny innowacyjności stosowanych przy wyborze projektów 

zgłaszanych do realizacji w ramach planów operacyjnych, 

2) promocja wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, 
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w tym promowanie i informowanie o SIR na poziomie krajowym, 

3) opracowanie metodologii tworzenia i identyfikowania projektów współpracy oraz 

prowadzenie i aktualizowanie bazy takich projektów na swojej stronie internetowej, 

4) upowszechnianie na swojej stronie internetowej wyników prac badawczych na poziomie 

krajowym, 

5) podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów KSOW o zasięgu krajowym w zakresie 

zarządzania projektami innowacyjnymi, 

6) wyszukiwanie i aktywizowanie potencjalnych partnerów do współpracy w zakresie 

wdrażania projektów innowacyjnych na poziomie krajowym, 

7) rozpowszechnianie informacji i wiedzy na temat sposobu współpracy w projektach 

obejmujących zróżnicowanych podmiotowo partnerów, 

8) informowanie środowiska naukowego o potrzebach w zakresie badań dotyczących 

praktyki rolnej, 

9) współpraca z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami i organizacjami 

działającymi na rzecz innowacji oraz siecią EPI, w tym w selekcja projektów zgłaszanych 

do europejskiej nagrody za realizację najlepszych projektów innowacyjnych w rolnictwie 

i na obszarach wiejskich, 

10) prowadzenie na poziomie krajowym działań animacyjnych i sieciujących wśród 

zainteresowanych podmiotów, w tym moderowanie prac grup tematycznych dotyczących 

tematów o potencjale innowacyjnym powstających w ramach SIR, 

11) doradztwo i pomoc w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji na 

poziomie krajowym, 

12) doradztwo i pomoc w tworzeniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz 

innowacji na poziomie krajowym. 

Realizacja zadań zapewniających wymianę informacji i doświadczeń na temat rozwoju 

obszarów wiejskich w ramach KSOW wykonywana będzie przez jednostkę centralną oraz 

jednostki regionalne poprzez szeroko rozumiane działania edukacyjno-szkoleniowo- 

-promocyjne, tj. organizację seminariów, warsztatów, wykładów, konferencji. Dla uzyskania 

jak najszerszego grona odbiorców informacji o rozwoju obszarów wiejskich, jednostka 

centralna oraz jednostki regionalne będą miały możliwość opracowywania i publikacji 

różnych form materiałów informacyjnych, w tym broszur, podręczników, informatorów lub 

ulotek, które będą ogólnie rozpowszechniane lub wykorzystywane podczas działań 

edukacyjno-szkoleniowo-promocyjnych. Pomimo, że doświadczenie Polski w rozwoju 
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obszarów wiejskich jest wzbogacone 7-letnim okresem wdrażania PROW 2007–2013, nadal 

istotną kwestią dla realizacji działań KSOW jest wymiana doświadczeń eksperckich, które 

pozwolą na pogłębienie wiedzy na temat zagadnień dotyczących polityki rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem innych Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich i innych 

międzynarodowych partnerów KSOW. 

Głównym narzędziem KSOW służącym do efektywnego, jak i najszybszego sposobu 

przekazywania informacji na temat szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich wśród 

uczestników i partnerów KSOW, będzie strona internetowa KSOW i inne narzędzia 

internetowe np. moderowane dyskusje na forach internetowych czy czaty z ekspertami. Strona 

internetowa KSOW będzie stanowiła główną platformę wymiany informacji dla podmiotów 

zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich, w tym także instytucji wchodzących w skład 

struktury KSOW. Ponadto, zakres funkcjonowania strony internetowej KSOW oraz jej 

zawartość merytoryczna przyczyni się w znaczący sposób do realizacji operacji 

zaplanowanych w ramach dwuletnich planów operacyjnych. Strona ta będzie instrumentem 

Sieci, za pomocą którego będą przekazywane najbardziej aktualne informacje związane 

z rozwojem obszarów wiejskich. Stroną internetową KSOW będą zarządzać jednostka 

centralna na poziomie krajowym oraz jednostki regionalne na poziomie wojewódzkim. 

Ponadto, obok tej strony, będą funkcjonować strony internetowe wojewódzkich ośrodków 

doradztwa rolniczego oraz CDR w Brwinowie, na których będą zamieszczane informacje 

dotyczące realizowania zadań sieci SIR. 

Podmiotami, które współpracują w ramach KSOW, są podmioty aktywnie zaangażowane 

w rozwój obszarów wiejskich. Są to przede wszystkim na poziomie krajowym i regionalnym: 

1) organy administracji rządowej zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich, w tym 

instytucje odpowiedzialne za Fundusze Strukturalne (przede wszystkim Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

oraz Agencja Rynku Rolnego), 

2) samorządy województw, gmin i powiatów, 

3) organizacje branżowe, 

4) organizacje spółdzielcze, 

5) izby rolnicze, 

6) instytuty resortowe, 

7) przedsiębiorcy, 

8) jednostki badawczo-rozwojowe, 
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9) organizacje pozarządowe działające w sektorze rolno-spożywczym oraz biorące udział 

w programowaniu rozwoju lokalnego, 

10) jednostki doradztwa rolniczego, 

11) służby ochrony przyrody, 

12) lokalne grupy działania (LGD), ich działające formalnie i nieformalnie sieci oraz inne sieci 

mające znaczenie w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu lokalnym, 

13) szkoły średnie i wyższe. 

KSOW ma charakter otwarty, dlatego krąg podmiotów może się stale poszerzać, w zależności 

od potrzeb samych podmiotów, bezpośrednio zainteresowanych współpracą w ramach 

KSOW. Dane wszystkich partnerów będą dostępne na stronie internetowej KSOW, na 

bieżąco aktualizowanej. 

Międzynarodowy wymiar KSOW zapewnia przede wszystkim współpraca 

z Europejską Siecią na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz siecią Europejskiego 

Partnerstwa Innowacyjnego (EPI). W ramach tych Sieci będzie prowadzona bilateralna 

współpraca pomiędzy Sieciami państw członkowskich Unii Europejskiej działającymi na 

rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Jednocześnie utrzymywane będą kontakty z organizacjami 

o znaczeniu międzynarodowym, zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich oraz 

wykazującymi szczególne zainteresowanie działaniami KSOW, przede wszystkim w celu 

ułatwienia wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w ramach konkretnych sieci 

tematycznych. 

Podstawowym narzędziem do wdrożenia celów KSOW będą działania zaplanowane 

do realizacji w ramach planu działania, który będzie jeden na cały okres funkcjonowania 

KSOW. Za jego sporządzenie będzie przede wszystkim odpowiedzialna jednostka centralna, 

jednak z czynnym udziałem jednostek regionalnych i pozostałych partnerów, zarówno 

instytucjonalnych, jak i pozarządowych. Plan działania będzie realizowany za pośrednictwem 

dwuletnich planów operacyjnych, tworzonych przez ten sam krąg podmiotów, co plan 

działania. Obydwa plany będą mogłyby być zmieniane. Realizacja ostatniego planu działania 

zakończy się w dniu 30 czerwca 2023 r. Plan działania KSOW będzie zawierał 

w szczególności: 

1) wskazanie okresu, przez jaki będzie realizowany, 

2) określenie celów i priorytetów, jakie będą realizowane, 

3) kryteria wyboru projektów do realizacji w ramach planów operacyjnych, 

4) opis następujących działań przewidzianych w art. 54 ust. 3 lit. b rozporządzenia 
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nr 1305/2013 i Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020: 

a) rozpowszechnianie informacji na temat wyników monitoringu i oceny realizacji 

działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie finansowej 2014–2020, 

b) zapewnienie działań sieciujących dla doradców i służb wspierających wdrażanie 

innowacji na obszarach wiejskich, 

c) gromadzenie przykładów projektów z zakresu wszystkich priorytetów programu, 

d) zapewnienie szkoleń i sieciowania lokalnych grup działania, w tym pomoc techniczna 

w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej, ułatwianie współpracy 

pomiędzy lokalnymi grupami działania, 

e) poszukiwanie i wsparcie dla partnerów do współpracy w ramach działania 

„Współpraca”, o którym mowa w art. 35 rozporządzenia nr 1305/2013, 

f) ułatwianie wymiany wiedzy tematycznej i analitycznej pomiędzy podmiotami 

uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie 

rezultatów, 

g) współpracę z Europejską Siecią na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

h) plan komunikacyjny: 

 obejmujący działania informacyjne dotyczące warunków i trybu przyznawania  

pomocy w ramach programu oraz jego rezultatów i wkładu Unii Europejskiej 

w jego realizację, 

 uwzględniający cele i działania określone w strategii komunikacji instytucji 

zarządzającej oraz wyznaczający podział zadań pomiędzy instytucją zarządzającą 

i KSOW, 

 określający grupy docelowe działań komunikacyjnych, do których są one 

adresowane, 

5) harmonogram realizacji działań w ujęciu rocznym, 

6) plan finansowy z podziałem na poszczególne działania i lata realizacji ze wskazaniem 

źródła ich finansowania, 

7) zakres i sposób sporządzania półrocznych informacji z realizacji planów operacyjnych 

oraz dwuletnich sprawozdań z realizacji tych planów oraz planu działania w ramach 

okresowego przeglądu realizacji tych planów, a także tryb opiniowania tych informacji 

i sprawozdań przez wojewódzkie grupy robocze i grupę roboczą oraz odpowiednio 

zgłaszania propozycji rekomendacji i wydawania rekomendacji sprawie zmian tych 

planów. 
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Partnerzy KSOW będą mogli zgłosić propozycje dodatkowych działań do realizacji 

w procesie tworzenia planu działania. 

    Schemat tworzenia planu działania i planów operacyjnych będzie podobny. Jednostka 

centralna, we współpracy z jednostkami regionalnymi, opracuje formularz ankiety w celu 

zebrania propozycji dodatkowych działań do realizacji w ramach planu działania 

(w przypadku planu operacyjnego będzie to wniosek zgłaszający propozycje operacji do 

realizacji). Zostanie on wysłany do partnerów krajowych i wojewódzkich, agencji płatniczej, 

podmiotów wdrażających, CDR oraz wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, a także 

zamieszczony na stronach internetowych KSOW, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

oraz urzędów marszałkowskich. Po zebraniu nadesłanych propozycji jednostka centralna we 

współpracy z jednostkami regionalnymi opracuje projekt planu działania/planu operacyjnego, 

który zostanie przekazany do zaopiniowania wojewódzkim grupom roboczym. W oparciu o te 

opinie jednostka centralna sporządzi plan działania/plan operacyjny, który przedłoży do 

akceptacji grupie roboczej. Po zaakceptowaniu planu przez grupę roboczą, jednostka 

centralna zamieści go na portalu KSOW. Plan działania i plany operacyjne będą mogły być 

zmieniane. Każdy podmiot uczestniczący w ich tworzeniu, a także każdy inni zainteresowany 

podmiot czy potencjalny partner KSOW będzie mógł zgłosić propozycję ich zmiany. 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie ma na celu wdrożenie przepisów Unii Europejskiej, 

w związku z tym jego projekt nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 

poz. 597). 

Projekt rozporządzenia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tym 

projektem zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. 

zm.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji. 

Projekt rozporządzenia zostanie ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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Źródło: 

upoważnienie 

ustawowe. 

Prawo UE. 

 

Nr w wykazie prac  
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Brak krajowych przepisów wykonawczych, przewidzianych do wydania w projekcie 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, zwanym dalej „projektem ustawy”, w zakresie dotyczącym 

funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zwanej dalej „KSOW”, w okresie  

2014–2020. Wydanie rozporządzenia w tej sprawie jest niezbędne do realizacji zadań 

KSOW określonych w rozporządzeniu 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 uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., 

str. 487, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”, projekcie ustawy 

oraz Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanym dalej „PROW 

2014–2020”. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany 

efekt 

Stworzenie na gruncie prawa krajowego szczegółowych przepisów niezbędnych do 

funkcjonowania struktury organizacyjnej KSOW i realizacji jej zadań określonych 

w rozporządzeniu nr 1305/2013, projekcie ustawy oraz PROW 2014–2020. Stworzenie 

przepisów mających na celu wykonanie upoważnienia do ich wydania, zawartego 

w projekcie ustawy, umożliwiających wdrażanie KSOW w zakresie określonym w PROW 

2014–2020, w szczególności przez określenie szczegółowego zakresu zadań podmiotów 

zapewniających funkcjonowanie KSOW, sposobu ich wykonywania, trybu opracowywania 

i zmiany planu działania, jego zakresu i sposobu jego realizacji oraz trybu opracowywania 

i zmiany dwuletniego planu operacyjnego i jego zakresu.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach 

członkowskich OECD/UE?  

Tworzenie przez pozostałe kraje członkowskie UE wewnętrznych przepisów prawa na 

podstawie przepisów prawa unijnego, tj. rozporządzenia nr 1305/2013, trwa równolegle do 

procesu prowadzonego w Polsce. Biorąc pod uwagę fakt, że rozporządzenie nr 1305/2013, 

stanowiące, obok projektu ustawy i PROW 2014–2020, podstawę wdrażania KSOW, zostało 

opublikowane w dniu 20 grudnia 2013 r., a rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
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Nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014 r., str. 18) w dniu 31 lipca 2014 r., zgodnie 

z którym państwa członkowskie zapewniają  ustanowienie i funkcjonowanie KSOW oraz 

rozpoczęcie jej planu działania nie później niż w ciągu 12 miesięcy od daty zatwierdzenia 

przez Komisję PROW 2014–2020, który to proces jeszcze się nie zakończył w tych 

państwach albo zakończył niedawno, trudno oczekiwać, by na podstawie przepisów 

ww. rozporządzeń wprowadzono już odpowiednie regulacje prawne do porządku prawnego 

państw członkowskich UE. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Organy administracji 

i inne podmioty 

wykonujące zadania 

w zakresie zapewnienia 

funkcjonowania 

KSOW, 

w szczególności 

minister właściwy do 

spraw rozwoju wsi, 

samorządy 

województw, 

wojewódzkie ośrodki 

doradztwa rolniczego, 

Centrum Doradztwa 

Rolniczego 

w Brwinowie, Agencja 

Restrukturyzacji 

i Modernizacji 

Rolnictwa, Agencja 

Rynku Rolnego 

i pozostałe podmioty 

wdrażające, podmioty, 

którym samorządy 

województw powierzą 

wykonywanie zadań 

jednostki regionalnej, 

grupa robocza 

ds. KSOW, 

wojewódzkie grupy 

robocze oraz podmioty 

działające w zakresie 

rozwoju obszarów 

wiejskich, z którymi 

współpracuje się 

w ramach KSOW 

(partnerzy KSOW), 

W zależności od 

poziomu 

zaangażowania 

i szczegółowej 

tematyki 

realizowanych 

operacji ok. 2400 

PROW 2014–2020, 

projekt ustawy, 

doświadczenia 

z funkcjonowania 

KSOW w latach 

2009–2014, liczba 

zarejestrowanych 

partnerów, w tym 

lokalnych grup 

działania, na portalu 

internetowym 

KSOW 

Wpływ na zatrudnienie 

i organizację tych 

podmiotów z uwagi na 

przypisane im zadania 

związane 

z zarządzaniem, 

wdrażaniem, w tym 

realizacją operacji, oraz 

kontrolą realizacji zadań 

KSOW, a także na 

budżet z uwagi na 

możliwość korzystania 

ze środków pomocy 

technicznej. 
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w szczególności 

organizacje 

pozarządowe, w tym 

lokalne grupy działania 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do konsultacji publicznych, uzgodnień 

i opiniowania stosownie do postanowień uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979). 

W szczególności, poza członkami Rady Ministrów, Szefem Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów oraz Prezesem Rządowego Centrum Legislacji, projekt otrzyma Komisja 

Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ponadto projekt zostanie również przekazany 

do Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

marszałków województw, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, wojewódzkich 

ośrodków doradztwa rolniczego, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, 

Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Związku Zawodowego 

Rolnictwa „Samoobrona”, Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 

Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Związku 

Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników, Federacji Branżowych Związków 

Producentów Rolnych, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Krajowej Izby Gospodarczej: Komitet 

Rolnictwa i Obrotu Rolnego, Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”, Forum 

Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku Zawodowego 

Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”, Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP, 

Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych; Rady Gospodarki 

Żywnościowej, Konfederacji Lewiatan, Związku Rzemiosła Polskiego, Business Centre Club, 

Forum Związków Zawodowych, Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 

„REGIONY”, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Zawodowego Wsi 

i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”, Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych, 

Związku Młodzieży Wiejskiej, Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 

Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów oraz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Projekt 

rozporządzenia zostanie przesłany również członkom grupy roboczej ds. KSOW oraz 

wojewódzkim grupom roboczym. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0–10) 

Dochody ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet środków 

europejskich            
 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
- - - - - - - - - - - - 

Wydatki ogółem             

budżet środków             
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europejskich 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
            

Saldo ogółem  

(dochody – wydatki) 
            

budżet środków 

europejskich             

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
- - - - - - - - - - - - 

Źródła 

finansowania  

 

Budżet państwa, budżet środków europejskich, budżety JST. 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych 

i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wpływ na finanse publiczne został określony w projekcie 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. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa 

domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie 

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

- - - - - - - 

sektor mikro-, 

małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

– 

sektor mikro-, 

małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia 

poprzez usprawnienie przepływu informacji 

i wymiany dobrych praktyk w zakresie rozwoju 

obszarów wiejskich może mieć pośrednio pozytywny 

wpływ na konkurencyjność polskiego rolnictwa, 

w tym na wdrażanie projektów innowacyjnych. 

Realizacja projektów w ramach planów operacyjnych 
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oraz konieczność utrzymania struktury organizacyjnej 

KSOW będzie miała korzystny wpływ na rozwój 

przedsiębiorczości poprzez ożywienie rynku 

zamówień publicznych w zakresie dostaw towarów 

i świadczenia usług. Ponadto wpływ na 

przedsiębiorczość i konkurencyjność gospodarki może 

mieć powstanie i działalność grup operacyjnych na 

rzecz innowacji, które są częścią EPI na rzecz 

wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. W skład 

grup wchodzą m.in. przedsiębiorcy z sektora rolno- 

-spożywczego. 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia 

będzie miało wpływ na obywateli zrzeszonych 

w organizacjach pozarządowych, które będą 

angażować się jako partnerzy KSOW w realizację jej 

zadań. Zgodnie bowiem z art. 54 ust. 1 rozporządzenia 

nr 1305/2013, partnerstwo, o którym mowa w art. 5 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE 

L 347 z 20.12.2013, str. 320), jest częścią KSOW.  

rolnicy Wpływ na rolników może mieć powstanie 

i działalność grup operacyjnych na rzecz innowacji, 

które są częścią EPI na rzecz wydajnego 

i zrównoważonego rolnictwa. W skład grup wchodzą 

m.in. rolnicy. 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) 

wynikających z projektu 

X nie dotyczy 
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Wprowadzane są obciążenia poza 

bezwzględnie wymaganymi przez UE 

(szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane 

do ich elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wymiana informacji i doświadczeń w ramach KSOW pomiędzy podmiotami aktywnie 

zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich doprowadzi do wykorzystywania 

sprawdzonych rozwiązań, w tym wspólnego podejmowania inicjatyw oddziałujących na 

lokalne środowisko społeczno-gospodarcze i jego mieszkańców. Przyczyni się także do 

powstania mechanizmów umożliwiających partnerom i sektorom wykorzystanie 

posiadanych kompetencji i umiejętności w celu osiągania wspólnych celów. Realizacja 

projektów w ramach planów operacyjnych oraz konieczność utrzymania struktury 

organizacyjnej KSOW będzie miała korzystny wpływ na wzrost zamówień publicznych 

w zakresie dostaw towarów i świadczenia usług, co może przełożyć się pozytywnie na 

rynek pracy przez zmniejszenie bezrobocia. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

□ środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój 

regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie 

wpływu 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia ma istotne 

znaczenie dla zapewnienia realizacji PROW 2014–2020, gdyż 

zapewnienie funkcjonowania KSOW ma na celu zwiększenie 

udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu rozwoju obszarów 

wiejskich i podniesienie jakości realizacji PROW, co przyczyni się 

do rozwoju i umocnienia międzysektorowego partnerstwa na rzecz 

zrównoważonego rozwoju. Samorządy województw, będące 

jednostkami regionalnymi, jak również wojewódzkie ośrodki 

doradztwa rolniczego, realizujące w poszczególnych 

województwach zadania w ramach sieci na rzecz innowacji 

w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), m.in. dzięki temu, że 

celem KSOW jest również informowanie społeczeństwa 

i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów 

wiejskich i wsparciu finansowym oraz promowanie innowacji 

w produkcji żywności na obszarach wiejskich i w leśnictwie, będą 
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miały okazję w większym stopniu i efektywniej wykorzystać 

możliwości, które stwarza KSOW, co w efekcie wpłynie pozytywnie 

na wzrost konkurencyjności województw i realizację zadań 

w ramach PROW 2014–2020. KSOW ma charakter otwarty, co 

w konsekwencji przyczyni się do aktywnego działania podmiotów 

zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich m.in. przez wymianę 

informacji, a także do wzrostu znaczenia danego regionu. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki 

zostaną zastosowane? 

Zgodnie z Planem Ewaluacji zawartym w PROW 2014–2020, ocena funkcjonowania 

KSOW jest jednym z obszarów badań ewaluacyjnych. Ewaluacja KSOW będzie przebiegać 

na bazie wieloletniej i obejmie okres 2014–2023. Ewaluacje będą realizowane zgodnie 

z zawartym w PROW 2014–2020 planem ewaluacji. Wykonana zostanie ocena ex ante 

przed rozpoczęciem wdrażania KSOW, ocena bieżąca w trakcie wdrażania KSOW oraz 

ocena ex post po zakończeniu wdrażania KSOW. Dane dla celów monitorowania będą 

pochodzić z oceny realizacji planu działania i planów operacyjnych. Co pół roku będzie 

przedstawiana informacja z realizacji planu operacyjnego, a co dwa lata będzie sporządzane 

sprawozdanie z realizacji tego planu i planu działania.  

Zgodnie z art. 72 rozporządzenia nr 1305/2013, instytucja zarządzająca oraz komitet 

monitorujący monitorują jakość realizacji programu poprzez wskaźniki finansowe oraz 

wskaźniki produktów i celów. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-02-dg 



Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
1) 

 

z dnia 

 

w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania 

dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania
2)

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie 

ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975, z 2015 r. poz. 55 oraz …) zarządza się, co następuje:  

§ 1. Wzór formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące 

produkcji w rolnictwie ekologicznym, jest określony w załączniku do rozporządzenia.  

§ 2. Formularz, o którym mowa w § 1, przekazywany za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej, sporządza się w arkuszu kalkulacyjnym. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER 

ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1)

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz.1261). 
2)

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

4 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące 

produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania (Dz. U. poz. 1086). 
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Załącznik  
do rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia ... poz. ....) 
 
 

               

         
Wzór 

     Wykaz producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji  w rolnictwie ekologicznym w roku ...1), 2) 

01. Nazwa jednostki certyfikującej 
 

…………………………………………
………………………… 

02. Numer identyfikacyjny jednostki 
certyfikującej 

……………………………………………
… 

04. Imię i nazwisko osoby wypełniającej wykaz 
 

…………………………………………………………
……………………. 

03. Adres jednostki certyfikującej 
 …………………………………….. 

Dane producenta i jego gospodarstwa   

Dane producenta Dane dotyczące produkcji roślinnej 
Dane dotyczące produkcji 

zwierzęcej  

Dodat-
kowe 
infor-
macje 

Lp. Imię 
Nazwisko/ 

nazwa 

Nr 
identyfi-
kacyjny 
produ-
centa3) 

Ozna-
czenie 
działki 
rolnej  

Powierz-
chnia 
działki 
rolnej4) 

Nr 
działki 
ewi-
den-

cyjnej, 
na 

której 
jest 

położo-

Powie-
rzchnia 
działki 

rolnej w 
grani-
cach 

działki 
ewiden-
cyjnej 

Upra-
wiana 
rośli-
na6) 

Na-
zwa 
pro-
du-
ktu7) 

Wiel-
kość 
pro-
du-

kcji8)   

Wa-
riant 

9)  

Obsa-
da ro-
ślin 10) 

Produkt 
pocho-
dzenia 

zwierzę-
cego11) 

Wiel-
kość 
pro-

dukcji
12) 

Gatunek 
zwierzę-

cia13) 

(bydło, 
owce, 
kozy, 
konie) 

Numer 
identyfi-
kacyjny 
zwierzę-

cia14) 

Uwa-
gi15) 
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ha a 

na 
działka 
rolna5)  

ha a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        

                                        

                      

        

05. 
………………………………………………

.. 
Podpis/podpisy osoby/osób 

upoważnionej/nych do reprezentowania 
jednostki certyfikującej 

 
………………………………………………

…… 
miejsce i data sporządzenia 

     
                    
 
Objaśnienia: 
1) W wykazie za dany rok jednostki certyfikujące umieszczają dane producentów spełniających wymagania dotyczące produkcji 
w rolnictwie ekologicznym, którzy zgłosili podjęcie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975, z 2015 r. poz. 55 oraz.....), i zostali objęci systemem 
kontroli, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy, najpóźniej 25. dnia liczonego od dnia upływu ostatecznego terminu do złożenia 
wniosku o przyznanie płatności bezpośredniej, tj. od dnia 15 maja danego roku, zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 
2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164, z późn. zm.). 
2) Producenci ekologiczni spełniający wymagania dotyczące produkcji ekologicznej, którzy zgłosili podjęcie działalności w zakresie 
rolnictwa ekologicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, i zostali objęci 
systemem kontroli, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy, po upływie 25. dnia liczonego od dnia upływu ostatecznego terminu do 
złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośredniej, tj. od dnia 15 maja danego roku, zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 
26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, mogą być umieszczeni w wykazie, jeżeli 
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jednostka certyfikująca posiada dokumentację potwierdzającą, że spełniali oni  wymogi określone w przepisach dotyczących 
rolnictwa ekologicznego przed tym terminem. 
3) Należy wpisać numer identyfikacyjny producenta nadany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym 
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 86, z 2013 r. poz. 1537 oraz z 2014 r. poz. 1872). 
4) Należy wpisać dla każdej działki rolnej powierzchnię upraw spełniającą wymogi produkcji w rolnictwie ekologicznym. 
5) Należy wpisać numer działki ewidencyjnej, na której jest położona dana działka rolna lub jej część. W przypadku gdy działka rolna 
jest położona na kilku działkach ewidencyjnych, numery działek ewidencyjnych należy podać w odrębnych wierszach. 
6) Należy wpisać nazwę rośliny uprawianej w plonie głównym ujętej w wykazie roślin objętych płatnością rolnośrodowiskową 
w ramach Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 
2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program 
rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 361, z późn. zm.) 
oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia... w sprawie działania rolnictwo ekologiczne 2014–2020 (Dz. U. 
poz. ...). 
7) Należy wpisać nazwę produktu uzyskanego z rośliny, o której mowa w kolumnie 11. Podaje się wyłącznie informację 
o produktach spełniających wymóg określony we wprowadzeniu do wyliczenia w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady nr 834/2007 
z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie 
(EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.) potwierdzony certyfikatem, o którym mowa w art. 29 
rozporządzenia Rady nr 834/2007. W przypadku gdy z danej działki rolnej uzyskano więcej niż jeden produkt, nazwy tych 
produktów należy podać w odrębnych wierszach.  
8) Należy wpisać wielkość produkcji (w tonach z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) produktów, o których mowa 
w kolumnie 12. Nie wypełnia się w przypadku roślin uprawianych w ramach wariantów 2.3 i 2.4, o których mowa w rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2007–2013 oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia... w sprawie działania rolnictwo ekologiczne 2014–2020 
(Dz. U. poz. ...). 
9) Należy wpisać numer wariantu zgodnie z pakietem 2. Rolnictwo ekologiczne, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 lub 
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia... w sprawie działania rolnictwo ekologiczne 2014–2020 (Dz. U. poz. ...). 
10) Należy wpisać szacunkową powierzchnię uprawy na danej działce rolnej, na której w trakcie kontroli nie była zachowana obsada 
roślin, ze wskazaniem sposobu obliczenia tej powierzchni – w przypadku upraw sadowniczych i jagodowych oraz pozostałych 
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upraw sadowniczych i jagodowych określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 lub rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia... w sprawie działania rolnictwo ekologiczne 2014–2020 (Dz. U. poz. ...). 
11) W przypadku gdy rośliny, o których mowa w kolumnie nr 11, zostały wykorzystane do produkcji produktów pochodzenia 
zwierzęcego, należy wpisać rodzaj uzyskanego produktu pochodzenia zwierzęcego. Podaje się wyłącznie informacje o produktach 
spełniających wymogi określone we wprowadzeniu do wyliczenia w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady nr 834/2007 z dnia 
28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) 
nr 2092/91. 
12) Należy wpisać wielkość produkcji (w tonach z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, litrach lub sztukach) produktów 
pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w kolumnie 16. 
13) Wypełnia się w przypadku gdy producent ubiega się o wsparcie finansowe w ramach wariantów 2.3 lub 2.4, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013. Należy wpisać gatunek zwierzęcia, którego posiadaczem był producent. Wpisuje się tylko zwierzęta 
uwzględniane do obliczenia płatności rolnośrodowiskowej za realizację wariantów 2.3 i 2.4 pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013 lub rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia... w sprawie działania rolnictwo 
ekologiczne 2014–2020 (Dz. U. poz. ....). W przypadku gdy producent był posiadaczem więcej niż jednego zwierzęcia, gatunek 
każdego zwierzęcia należy podać w odrębnym wierszu.  
14) Wypełnia się w przypadku gdy producent ubiega się o wsparcie finansowe w ramach wariantów 2.3 lub 2.4, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013 lub rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia... w sprawie działania rolnictwo 
ekologiczne 2014–2020 (Dz. U. poz. ...). Należy wpisać numer identyfikacyjny zwierzęcia, które jest  utrzymywane w danym 
gospodarstwie zgodnie z wymogami produkcji zwierzęcej w rolnictwie ekologicznym (numer identyfikacyjny zwierzęcia 
gospodarskiego lub – w przypadku koni – numer w rejestrze koniowatych, nadane zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji 
i rejestracji zwierząt). W przypadku gdy producent był posiadaczem więcej niż jednego zwierzęcia, numer identyfikacyjny każdego 
zwierzęcia należy podać w odrębnym wierszu. 
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15) Należy wpisać datę objęcia producenta systemem kontroli, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. 
o rolnictwie ekologicznym, przez jednostkę certyfikującą – w przypadku producenta ekologicznego objętego systemem kontroli 
w danym roku. 
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UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z  dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy 

spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego 

przekazywania (Dz. U. poz. 1086) wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 17 

ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975, 

z 2015 r. poz. 55 oraz …). 

Wydanie projektowanego rozporządzenia związane jest z wejściem w życie 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 (Dz. U. poz. …). 

Zgodnie z art. 17 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie 

ekologicznym w brzmieniu wprowadzonym ww. ustawą, wykaz określony niniejszym 

rozporządzeniem 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. 

Biorąc pod uwagę, iż dane przekazane w wykazie będą wykorzystywane również dla 

celów postępowania dowodowego w postępowaniu prowadzonym w sprawach związanych 

z udzielaniem pomocy finansowej producentom ekologicznym na podstawie przepisów 

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, należy uaktualnić odwołania w obecnie 

obowiązującym rozporządzeniu. 

Dodatkowo opracowując nowy wzór formularza wykazu producentów ekologicznych 

uwzględniono doświadczenia związane z funkcjonowaniem obecnie obowiązujących 

przepisów. W szczególności wzór formularza skonstruowano tak, aby z informacji w nim 
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zawartych można było uzyskać informacje o konkretnych działkach rolnych oraz 

o zwierzętach utrzymywanych w gospodarstwie zgodnie z wymogami produkcji zwierzęcej 

w rolnictwie ekologicznym. 

Projekt rozporządzenia nie jest objęty przepisami Unii Europejskiej.  

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i w związku z powyższym 

nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia zostanie ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rządowego Centrum Legislacji, 

stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stosowania prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa  Rozwoju Wsi w sprawie wzoru 

formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące 

produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Osoba odpowiedzialna za projekt:  

Podsekretarz Stanu Zofia Szalczyk 

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Michał Rzytki Naczelnik Wydziału Rolnictwa Ekologicznego, tel. (22) 623-

1052, michal.rzytki@minrol.gov.pl 

Data sporządzenia: 

23.01.2015 r. 

 

Źródło:  

upoważnienie ustawowe. 

Nr w wykazie prac 

legislacyjnych MRiRW:  

      

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Wydanie projektowanego rozporządzenia związane jest z wejściem w życie projektowanej 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. 

Zgodnie z art. 17 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym 

w brzmieniu wprowadzonym ww. ustawą, wykaz określony niniejszym rozporządzeniem 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. 

Biorąc pod uwagę, iż dane przekazane w wykazie będą wykorzystywane również dla celów 

postępowania dowodowego w postępowaniu prowadzonym w sprawach związanych z udzielaniem 

pomocy finansowej producentom ekologicznym na podstawie 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, należy 

uaktualnić odwołania w obecnie obowiązującym rozporządzeniu. 

Dodatkowo opracowując nowy wzór formularza wykazu producentów ekologicznych 

uwzględniono doświadczenia związane z funkcjonowaniem obecnie obowiązujących przepisów. 

W szczególności wzór formularza skonstruowano tak, aby z informacji w nim zawartych można było 

uzyskać informacje o konkretnych działkach rolnych oraz o zwierzętach utrzymywanych 

w gospodarstwie zgodnie z wymogami produkcji zwierzęcej w rolnictwie ekologicznym. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W projekcie rozporządzenia zaproponowano układ wzoru formularza wykazu jaki jest obecnie 

obowiązujący. Uaktualniono jednakże odwołania do wprowadzanych 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. Zmiany te umożliwią Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa weryfikację 

poprawności deklaracji rolnika w zakresie pakietu 2 „Rolnictwo ekologiczne” i wykorzystanie 

danych zawartych w wykazie w postępowaniach prowadzonym w sprawach związanych 



– 10 – 

z udzielaniem pomocy finansowej producentom ekologicznym w ramach PROW 2014–2020. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE?  

Projekt rozporządzenia nie jest objęty przepisami Unii Europejskiej.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Agencja 

Restrukturyzacji 

i Modernizacji 

Rolnictwa  

   Dane przesłane 

do ARiMR będą 

miały format 

ułatwiający ich 

wykorzystanie. 

Upoważnione 

jednostki 

certyfikujące 

w rolnictwie 

ekologicznym 

10 jednostek certyfikujących  Zebrane przez 

jednostki 

certyfikujące dane 

będą 

przedstawione 

w obecnym 

formacie, 

niewymagającym 

przypisania 

działek do 

poszczególnych 

wariantów. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do podmiotów działających w zakresie rolnictwa 

ekologicznego, w tym jednostek certyfikujących oraz organizacji zrzeszających producentów 

wytwarzających produkty metodami ekologicznymi, związków zawodowych, a w szczególności do: 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska 

Ekologia”, Polskiego Związku Rolników Ekologicznych, Stowarzyszenia Producentów Żywności 

Metodami Ekologicznymi Ekoland, Augustowsko – Podlaskiego Stowarzyszenia Eko-Rolników, 

Zrzeszenia Wytwórców Polskiego Rolnictwa Ekologicznego, Polskiego Klubu Ekologicznego oraz 

Polskiego Towarzystwa Rolników Ekologicznych, członków Rady Rolnictwa Ekologicznego oraz 

związków zawodowych, a w szczególności do: Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 

Zawodowych, Związku Zawodowego Rolników „OJCZYZNA”, Związku Zawodowego Centrum 

Narodowe Młodych Rolników, Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 

OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych, Federacji Branżowych Związków Producentów 

Rolnych, Rady Krajowej Sekretariatu Rolnictwa NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność” 

Rolników Indywidualnych, Związku Zawodowego Rolnictwa „SAMOOBRONA”, Związku 

Zawodowego Rolników Rzeczypospolitej „SOLIDARNI”, Krajowej Rady Izb Rolniczych Forum 

Związków Zawodowych, Konfederacji „LEWIATAN”, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 

Związku Rzemiosła Polskiego, Business Centre Club, Rady Gospodarki Żywnościowej i Federacji 

Gospodarki Żywnościowej RP, Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni 

Produkcyjnych, Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP, Związku Zawodowego 

Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” oraz Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa 

„Solidarność Wiejska”, Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 

Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Krajowego Związku 

Grup Producentów Rolnych – Izby Gospodarczej, Krajowej Rady Spółdzielczej. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
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(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0–10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania  

 

 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów 

publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu 

terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie 

(0–10) 

W ujęciu pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych 

i średnich 
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przedsiębiorstw 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na 

konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających 

z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi 

przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie 

sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

określony wzór wykazu wykorzystywany jest przez jednostki certyfikujące do przekazywania danych 

i informacji do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wykaz, dla celów 

postępowania dowodowego w postępowaniu prowadzonym w sprawach związanych z udzielaniem 

pomocy finansowej producentom ekologicznym. Zmiany te umożliwią Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa weryfikację poprawności deklaracji rolnika w zakresie pakietu 2 „Rolnictwo 

ekologiczne” i wykorzystanie danych zawartych w wykazie w postępowaniach prowadzonym 

w sprawach związanych z udzielaniem pomocy finansowej producentom ekologicznym w ramach 

PROW 2014–2020. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój 

regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
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12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane? 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
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